ORIMATTILAN YMPÄRISTÖN TILAN
SELVITYS 2006

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU
Ympäristöteknologian koulutusohjelma
Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto
Opinnäytetyö
Syksy 2006
Katja Puurtinen

Lahden ammattikorkeakoulu
Ympäristöteknologia
PUURTINEN KATJA: Orimattilan ympäristön tilan selvitys 2006
Ympäristötekniikan opinnäytetyö, 70 sivua, 14 liitesivua
Syksy 2006

TIIVISTELMÄ

Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen
muutoksista ja muutosten syistä. Tämän työn tarkoituksena on selvittää Orimattilan ympäristön tilaa vuonna 2006 ja tarkastella ympäristössä tapahtuneita muutoksia. Työssä tarkastellaan myös, miten seuranta on järjestetty Orimattilassa kullakin ympäristön osa-alueella. Tarkastelun kohteiksi valittiin Orimattilan kannalta
merkittävimmät osa-alueet: vesi, ilma, melu, jätteet, liikenne, luonto ja ympäristövastuu. Työ on tehty Orimattilan kaupungin ympäristötoimen toimeksiannosta.
Tämän työn yhteydessä kesällä 2006 toteutetut vesistötutkimukset on toteutettu
osana Päijät-Hämeen järvien kuormituksen vähentämis-hanketta. Työhön sisältyy
myös satunnaisotantamenetelmällä toteutettu ympäristökäyttäytymisen haastattelututkimus. Muilta osin tiedot on kerätty aikaisemmista tutkimuksista ja selvityksistä, sekä lukuisista eri alojen asiantuntijoiden haastatteluista. Työhön on koottu
myös eri ympäristön osa-alueiden tilaa kuvaavia ympäristöindikaattoreita, jotka jo
sinänsä ovat tärkeä osa ympäristön tilan seurantaa. Valitut indikaattorit kuvaavat
ympäristön tilaa lähinnä kestävän kehityksen näkökulmasta.
Orimattilassa ei ole tehty aiemmin mitään vastaavaa selvitystä ympäristön tilasta
kokonaisuutena. Koottu yhtenäinen tieto ympäristön tilasta ja siinä tapahtuneista
muutoksista auttaa kaikkia tietoa tarvitsevia tai niistä kiinnostuneita saamaan kokonaiskuvan Orimattilan ympäristöstä. Joillain ympäristön osa-alueilla tapahtuneet muutokset ovat olleet positiivisia, mutta pääasiassa kehityssuunta on ollut
negatiivinen. Tuloksista on toivon mukaan apua myös mietittäessä ympäristön
suojelulle varattujen taloudellisten resurssien kohdistamista näihin kriittisimpiin
ja merkityksellisimpiin kohteisiin.

Asiasanat: ympäristön tila, ympäristön seuranta, ympäristön muutokset, ympäristöindikaattori, kestävä kehitys

Lahti University of Applied Sciences
Faculty of Technology
PUURTINEN, KATJA: Account of Orimattila`s state of the environment 2006
Bachelor’s Thesis in Environmental Technology, 70 pages, 14 appendices
Autumn 2006

ABSTRACT

Monitoring the state of the environment aims at bringing information about the
state of environment, its alterations and the reasons for the alterations in the environment. The objective of this study was to investigate the state of the environment in Orimattila in year 2006 and assess the changes that had taken place. This
study also investigated how the monitoring had been arranged in the different
environmental sectors in Orimattila. The assessment focused on the most important sectors in Orimattila which were water, air, noise, garbage, nature and responsibility for the environment. The study was commissioned by Orimattila Environmental Board.
The water investigations made during this thesis were part of the bigger project to
protect lakes in Päijät-Häme. Part of this study was also an interview study about
people`s environmental behaviour in Orimattila. Otherwise the information was
gathered from earlier investigations, reviews and from many different field expert
interviews. This study also includes many environmental indicators from different
environmental sectors, which are a very important part of the monitoring. Indicators included in this study describe the state of the environment more from the
aspect of sustainable development.
Before this study there was no former account of the state of the environment as a
whole. This study gives information to anybody interested about Orimattila`s state
of the environment as a whole. In some environmental sectors the changes that
had taken place were positive. Mainly the progress was negative. Results may
also help in the decisions concerning the use of economical resources reserved to
environmental protection.

Keywords: state of the environment, monitoring, alterations in environment, environmental indicator, sustainable development
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1 JOHDANTO
Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen
muutoksista ja muutosten syistä. Tietoja käytetään hallinnon lisäksi mm. yleisen
ympäristötietoisuuden tarpeisiin. (Horppila 2006, 5.) Ympäristön tilan seurantatietoja tarvitaan myös kansainvälisten sopimusten edellyttämiin selvityksiin, jotka
ovat keskeinen keino ehkäistä ja ratkaista monia ympäristöongelmia. Suomi onkin
sitoutunut yli sataan kansainväliseen ympäristösopimukseen, jotka koskevat mm.
ilmastoa, kasvistoa, eläimistöä, kemikaaleja sekä kulttuuri- ja luonnonperintöä
(Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio 2003, 18).

Myös ympäristösuojelulain (2000/86) 25 § velvoittaa kunnat huolehtimaan alueellaan paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta,
jota myös tämän työn tekeminen osaltaan palvelee. Pääasiassahan tämä työ käsittelee Orimattilan ympäristön tilaa vuonna 2006 ja siinä tapahtuneita muutoksia.
Tähän selvitykseen on valittu Orimattilan kannalta keskeisimpiä ympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Työ on jaettu seitsemään osa-alueeseen, jotka ovat vesi, ilma,
melu, jätteet, liikenne, luonto ja ympäristövastuu. Selvityksen ulkopuolelle on
muun muassa työn laajuuden ja käytettävissä olevan ajan vuoksi jouduttu rajaamaan monia mielenkiintoisia ja tärkeitä aihealueita, joita ovat mm. maa- ja metsätalous sekä tarkempi luontoselvitys, joka kattaisi myös alueen eläin- ja kasvilajiston.

Jokaista osiota on mahdollisuuksien mukaan pyritty tarkastelemaan käyttämällä
apuna Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) käyttämää DPSIR-jaottelua, jossa
korostetaan ympäristömuutoksiin liittyviä syy-yhteysketjuja. Lyhenne DPSIR
tulee sanoista Driving forces, Pressures, State, Impacts ja Responses. Jaottelussa
pyritään huomioimaan itse ympäristön tilan muutoksen ja laajuuden lisäksi myös
ympäristömuutosten taustalla olevia syitä sekä muutosten vaikutuksia luonnolle ja
ihmisille. Soveltuvin osin esitellään myös keinoja, joilla haitallisiin ympäristömuutoksiin voidaan vaikuttaa. (Ympäristön tila 2006.)

Työn alussa kerrotaan hieman taustatietoa Orimattilasta ja samassa yhteydessä
käsitellään myös kestävän kehityksen teemaa, joka on erittäin oleellinen osa
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ympäristönsuojelua, Orimattilan kaupungin ympäristötoimen periaatteita ja lähtökohtia sekä olennaisesti myös tätä työtä.

Vesi-osiossa tarkastellaan aluksi Orimattilan järvien ja jokien tilaa vedenlaatuluokituksen avulla. Luokituksen tekemiseksi otettiin tämän työn yhteydessä yhteensä 30 näytepisteestä vesinäytteet. Myös jätevesiä käsitellään tässä yhteydessä,
koska jätevedet vaikuttavat olennaisesti vesistöjen tilaan. Kotitalouksien vedenkulutus on otettu myös mukaan tarkasteluun, koska se kertoo luonnonvarojen kulutuksesta ja on olennainen indikaattori kestävän kehityksen tavoitteiden seuraamisessa.

Ilma-osiossa käsitellään eri ilmanpäästöjen osuuksia Orimattilan päästöistä sekä
ilmanpäästöjen kannalta olennaisimpien yritysten osuutta päästöjen suuruuteen.
Työn yhteydessä ei ollut mahdollista ottaa uusia ilmanäytteitä muun muassa rahoituksellisista syistä, joten osiossa käsitellyt asiat pohjautuvat pääosin aiemmin
tehtyihin selvityksiin.

Melu-osiossa käsitellään pääasiassa liikenteen melua, joka onkin suurin melun
aiheuttaja Orimattilassa. Työn apuna on käytetty mm. Tiehallinnon Hämeen Tiepiirin tekemää selvitystä sekä Ilmailulaitos Finavian ympäristösuunnittelijan
asiantuntemusta. Muilta osin melua tarkastellaan lähinnä Orimattilan kaupungin
ympäristötoimeen tulleiden lainsäädännöllisten meluilmoitusten perusteella.

Jätteiden osalta keskitytään Orimattilassa järjestetyn jätehuollon sekä syntyvien
jätemäärien tarkasteluun. Jätepolitiikka on osiossa myös keskeisellä sijalla, sillä
se vaikuttaa olennaisesti koko Suomen jätteiden käsittelyyn.

Liikenteeseen liittyviä aiheita käsiteltiin osittain jo ilmapäästöjen sekä melun yhteydessä, joten työn varsinainen liikenne-osio keskittyy tarkastelemaan lähinnä
Orimattilan autoistumisasteen kehitystä sekä joukkoliikenteen toimivuutta ja
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laajuutta. Luonto-otsikon alle taas on koottu tietoa lähinnä Orimattilan luontoalueista, joihin kuuluu mm. kaksi Natura 2000 -suojelualuetta.

Työn viimeisenä osiona on ympäristövastuu, joka on jaettu kolmeen osaalueeseen. Ensimmäisessä osassa käsitellään yritysten ympäristövastuuta ja tarkastellaan muun muassa ympäristösertifikaattien määrää Orimattilassa sijaitsevissa yrityksissä. Toisessa osassa tutkitaan lähinnä kasvatuksen merkitystä ihmisen
ympäristökäyttäytymiseen ja ympäristökasvatuksen tilannetta Orimattilassa. Kolmannessa osassa esitetään tämän työn yhteydessä toteutetun ympäristökäyttäytymiskyselyn tuloksia. Kyselyyn osallistuneilta orimattilalaisilta kysyttiin mm. heidän kierrätystottumuksiaan ja ympäristötekoja. Yhteenvetoon on vielä lopuksi
koottu merkittävimmät tulokset sekä mahdolliset kehitys- ja jatkotutkimusehdotukset.
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2 ORIMATTILA
Orimattila on teollistunut pieni maaseutukaupunki, joka sijaitsee Päijät-Hämeen
maakunnassa Etelä-Suomen läänissä. Kaupunki Orimattilasta tuli vuonna 1992.
Naapurikuntia ovat Nastola, Lahti, Hollola, Artjärvi, Iitti, Myrskylä, Pukkila,
Mäntsälä ja Kärkölä. Orimattilan pinta-ala on 617 km2, josta maapinta-alaa on
609 km2 ja vesipinta-alaa vajaat 8 km2. Orimattila kuuluukin Salpausselän eteläpuoliseen alueeseen, jossa vähäjärvisyys on tyypillistä. Tasaiset savimaat ja niiden väliset kalliokumpareet vallitsevat enemmän maisemaa.

Asukasluku Orimattilassa on kasvanut viime vuosina 0,5–1,4 %. Joulukuun 2005
loppuun mennessä Orimattilassa asui 14 614 asukasta. (Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980–2005, 2006). Asukkaista toimeentulonsa saa alkutuotannosta noin 14 %, palveluelinkeinoista noin 48 % ja teollisuuden ja rakennustoiminnan piiristä vajaa 40 % (Lahden ja ympäristökuntien ympäristöterveysohjelma 2003, 11).

2.1 Kestävä kehitys Orimattilassa

Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran YK:n Ympäristön ja kehityksen
maailmankomissiossa eli Brundtlandin komissiossa vuonna 1987. Kestävä kehitys määriteltiin Bruntlandin komissiossa seuraavanlaisesti: ”Kestävä kehitys on
kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa”. (Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio 2003, 12.)

Brundtlandin komission työstä sai alkunsa prosessi, joka on kehittynyt ja muotoutunut vähitellen yhä kattavammaksi ja monipuolisemmaksi niin valtioissa,
kunnissa kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä. Kestävää kehitystä on sen jälkeen
käsitelty lukuisissa YK:n ja muiden organisaatioiden huippukokouksissa ja konferensseissa. Tuloksena on mm. EU:n kestävän kehityksen strategia, jonka tuloksilla
on myös välillisiä positiivisia vaikutuksia Suomelle, koska EU:n vaatimien
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tiukkojen ympäristönormien myötä myös Suomeen kaukokulkeutumina tulevat
päästöt vähenevät (Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio 2003, 20).

Kansainvälisesti tunnustetuin kestävään kehitykseen tähtäävä työväline kunnissa
on paikallisagenda 21, joka sai alkunsa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssista
Rio de Janeirossa vuonna 1992. Kehityskonferenssi haastoi kaikki maailman kaupungit ja kunnat laatimaan kestävän kehityksen toimintaohjelmaa, josta käytetään
nimeä Agenda 21. Siinä määritellään, miten Rion julistuksen periaatteita tulisi
käytännössä toteuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Ohjelman tavoitteeksi asetettiin maailmanlaajuisen kehityksen saaminen kestävälle pohjalle vuosituhannen
vaihteeseen mennessä (Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio 2003, 13).
Yleisesti kestävän kehityksen tavoitteena voidaan pitää sitä, että ihmiset oppivat
elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa (Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio 2003, 12).

Rion sopimuksesta lähtien paikallisagendatyön on käynnistänyt jo yli 1 600 eurooppalaista kuntaa ja kaupunkia (Helsingin kestävä kehitys 2006). Suomessa jo
noin 250 kaupunkia ja kuntaa ovat jo tehneet tai ovat pohtimassa kestävän kehityksen ohjelmaa (Ekola-Orimattilan paikallisagenda 2004).

Orimattilassa paikallisagendatyö aloitettiin vuonna 1997 yritysagendana kymmenen yrityksen ja kaupungin yhteistyönä. Yritysagendaa käsitellään tarkemmin
tämän työn luvussa 9.1. Vuonna 1998 agendatyö jatkui koko kaupunkia koskevana projektina, jonka päämääränä oli saada eri ryhmät, järjestöt ja yksilöt todella
osallistumaan ympäristönsuojelutyöhön. Orimattilan paikallisagendan kestävän
kehityksen ohjelma valmistuikin vuonna 2001, ja sitä on päivitetty viimeksi
1.5.2004. Ohjelma on myös hyväksytty Orimattilan kaupunginvaltuustossa. Ohjelmassa pohditaan muun muassa sitä, miten kestävän kehityksen osa-alueet Orimattilassa on huomioitu ja miten niitä tulisi tulevaisuudessa huomioida kaupungin
palveluiden, järjestöjen ja yritysten arkipäivän toiminnoissa.
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Ennen nykyistä kestävän kehityksen ohjelmaa Orimattila oli vuoteen 2001 asti
mukana myös Vellamoinen 21 -hankkeessa, joka edisti kestävää kehitystä Orimattilan lisäksi myös neljässä muussa Päijät-Hämeen kunnassa.

Myös tässä työssä käsitellään monia osa-alueita, jotka liittyvät Orimattilan kestävän kehityksen ohjelmaan, ja työ onkin tavallaan osa kaupungin paikallisagendatyötä. Erityisesti viimeinen luku, jossa käsitellään ympäristövastuuta, kuuluu tähän osa-alueeseen. Merkittävänä osana Orimattilan paikallisagendaa toimii jo
lopettaneen yritysagendan lisäksi myös kouluagenda, josta kerrotaan tarkemmin
luvussa 9.2.
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3 VESI

3.1 EU:n vesipolitiikka

Vuonna 2000 voimaan astuneen EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin päätavoitteena on saavuttaa kaikissa Euroopan vesistöissä hyvä tila vuoteen 2015 mennessä.
Vedenkäytön tulisi myös olla tällöin kestävällä pohjalla kaikissa EU-maissa. Direktiivi on antanut yhteiset periaatteet kaikille jäsenvaltioiden vesiensuojelulle.
Suomessa direktiivin toimeenpano on parhaillaan käynnissä ja sen toteutuksesta
vastaa alueelliset ympäristökeskukset. (Suomen luonnonsuojeluliitto 2006.)

Direktiivin avulla halutaan parantaa järvien, virtavesien, pohjavesien sekä rannikkoalueiden tilaa. Tavoitteena on, että hyväksi luokiteltavien vesien tila ei huononisi ja tätä heikompilaatuisten vesien tilaa pyritään parantamaan. Myös vaarallisten aineiden päästöjä vesistöihin halutaan ehkäistä ja vähentää. Direktiivi pyrkii
myös lisäämään yhteistyötä kaikkien vesiin liittyvien toimijoiden kesken. Niin
jäsenvaltiot ja viranomaiset kuin kansalaisjärjestöt ja jokainen tavallinen vesien
käyttäjäkin voivat vaikuttaa omalta osaltaan vesistöjen hyvinvointiin. (Suomen
luonnonsuojeluliitto 2006.)

3.2 Vesistön tila

Vesistöjen päästölähteet voidaan jakaa karkeasti hajakuormituksen ja pistemäisen
kuormituksen aiheuttajiin. Hajakuormituksen aiheuttajia ovat erityisesti maa- ja
metsätalous, haja-asutus, happamat laskeumat sekä vesistöjen säännöstely ja rakentaminen. Maa- ja metsätaloudessa käytetyt ravinteet aiheuttavat vesistöjen
rehevöitymistä. Myös viemäröinnin ulkopuolella oleva asutus ja loma-asutus
kuormittavat ravinteillaan vesistöjä. Turvesoiden ojitus edesauttaa myös osaltaan
kiintoaineiden ja ravinteiden joutumista vesistöihin, mikä edesauttaa rehevöitymisen lisäksi myös happikatoa ja happamoitumista. Happamoittavia aineita, kuten
rikkidioksidia, typen oksideja ja ammoniumtyppeä kulkeutuu vesistöihin myös
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ilmateitse. Pistekuormituksen aiheuttajiin kuuluu mm. teollisuus, jätevedenpuhdistamot ja kalankasvatus. Teollisuus kuormittaa ympäristöä fosforipäästöjen lisäksi myös raskasmetalleilla ja orgaanisilla myrkyillä. Kalankasvatus taas rehevöittää vesistöjä kaloille annetun ravinnon ja kalojen eritteiden kautta. (Hallanaro,
Reinikainen & Wahlström 1992.)

3.2.1 Järvet
Orimattila kuuluu Salpausselkien eteläpuoleiseen alueeseen, jolle on tyypillistä
vähäjärvisyys. Orimattilan pinta-alasta vain 1 % onkin vesistöjä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 764 ha. Yhteensä järviä ja lampia on 36 kappaletta ja ne
kaikki sijaitsevat Länsi-Orimattilassa. Osaltaan vähäjärvisyyden vuoksi Orimattilassa myös pienimmillä järvillä on paljon virkistyskäyttöä, minkä vuoksi vesistöjen suojelu koetaan Orimattilassa erittäin tärkeäksi. Suurin osa Orimattilan järvistä on luonnostaan reheviä ja savisia, mutta erityisesti ympäröivä maatalous ja asutuksen jätevedet ovat lisänneet useimpien järvien kuormitusta ja näin lisänneet
rehevöitymistä entisestään.

Osana tätä työtä toteutettiin vesitutkimukset kaikille Orimattilassa virkistyskäytössä oleville yli hehtaarin kokoisille järville, joita on 28 kappaletta. Kuviossa 1
on valokuva Kiiliönjärvestä, joka oli yksi tutkimuskohteena olleista pienistä järvistä.
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KUVIO 1. Kiiliönjärvi heinäkuussa 2006

Vesitutkimukset toteutettiin osana Päijät-Hämeen järvien kuormituksen vähentäminen -hanketta. Tutkimuksien tavoitteena oli selvittää Orimattilassa sijaitsevien
järvien nykyinen tila ja määritellä niiden käyttökelpoisuusluokka. Vastaava tutkimus on aiemmin toteutettu vuonna 2001 myös osana vastaavanlaista hanketta.
Vuonna 2001 tutkimuksissa mukana olleet Silmäjärvi ja Vähä-Hanijärvi jätettiin
tällä kertaa pois, koska molemmat olivat kuihtuneet selvästi alle yhden hehtaarin
kokoisiksi ja niiden virkistyskäyttömahdollisuus on vähentynyt merkittävästi.

Tutkittaviksi järviksi valittiin siis yhteensä 25 järveä. Tutkimuksessa mukana olleet järvet ja niiden sijainti on esitetty liitteessä 2. Kylänjärvestä, Mallusjärvestä ja
Salusjärvestä tutkimustuloksia ja vedenlaatuluokitus oli jo valmiina käytettävänä
muiden projektien osalta, jonka vuoksi kyseisiä järviä ei otettu mukaan tutkimuksiin. Näissä järvissä on myös jo toteutettu jonkinasteisia kunnostustoimenpiteitä.
Yhteensä laatuluokitus annettiin 28 järvelle. Taulukossa 1 näkyy yhteenvetona
tutkimuksessa mukana olleiden järvien käyttökelpoisuusluokat vuosina 2001 ja
2006. Taulukkoon on merkitty korostetusti vihreällä järvet, joiden tila on huonontunut vuodesta 2001. Järvet luokiteltiin käyttäen Suomen ympäristökeskuksen
suosituksia. Ympäristökeskuksen käyttämän vedenlaatuluokituksen sanalliset selitykset on esitetty liitteessä 1.
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TAULUKKO 1. Orimattilan järvien veden laatu. Käyttökelpoisuusluokat vuosina 2001
ja 2006
Järvi

Käyttökelpoisuusluokka

Käyttökelpoisuusluokka

2001

2006

Hanijärvi

Hyvä

Hyvä

Iso Onkijärvi

Erinomainen

Erinomainen

Iso Salmijärvi

Hyvä/ Tyydyttävä

Tyydyttävä

Kaitajärvi

Hyvä

Hyvä

Kalliojärvi

Hyvä/Tyydyttävä

Tyydyttävä

Kiiliönjärvi

Hyvä

Hyvä

Kivikolunjärvi

Erinomainen

Erinomainen

Koukkujärvi

Hyvä/Tyydyttävä

Tyydyttävä

Kuustjärvi

Hyvä/Tyydyttävä

Tyydyttävä

Kylänjärvi

Välttävä

Välttävä

Lumijärvi

Tyydyttävä

Välttävä

Mallusjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Mustajärvi

Tyydyttävä

Hyvä

Nikkijärvi

Hyvä

Hyvä

Ojajärvi

Hyvä

Hyvä

Onkijärvi

Hyvä

Hyvä /Tyydyttävä

Pahatjärvet

Välttävä

Välttävä

Pöyrysjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä / Välttävä

Salusjärvi

Hyvä/Tyydyttävä

Hyvä/Tyydyttävä

Savijärvi

Tyydyttävä

Välttävä

Sirkkajärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä/ Välttävä

Tekemäjärvi

Hyvä

Hyvä

Tihaja

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tuhkuri

Hyvä/Tyydyttävä

Hyvä

Valkeajärvi

Hyvä

Hyvä

Vähä Onkijärvi

Hyvä

Hyvä

Ylemmäisjärvi

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Lokkilammet

Tyydyttävä

Välttävä
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Järvien tilaa arvioitiin määrittämällä keskeisimpiä fysikaalis-kemiallisia muuttujia. Vesinäytteet otettiin yhdessä Orimattilan ympäristötarkastaja Matti Vuorlahden kanssa heinäkuussa 2006. Vesinäytteiden tutkimiseen käytettiin sekä laboratorio- että kenttämittauksia. Näytteistä määritettiin Lahden tutkimuslaboratoriossa
PH, kokonaisfosfori, kokonaistyppi sekä a-klorofylli. YSI Environmental Model
556 -kenttämittarilla mitattiin paikan päällä lämpötila, kiintoaine, happikyllästysprosentti, happipitoisuus sekä redox-potentiaali. Mittarin anturit kalibroitiin huolellisesti, joten saatuja kenttämittauksia voidaan pitää luotettavina. Kuviossa 2 on
valokuva kyseisestä kenttämittarista. Liitteessä 3 on esitetty tarkemmat järvikohtaiset laboratorio- ja kenttämittaustulokset.
Vedenlaatuluokituksen saaneista järvistä vuonna 2006 sai laatuluokituksen erinomainen vain 7,1 %. Osuus ei ollut muuttunut vuodesta 2001. Sen sijaan luokkaan
hyvä pääsi vuonna 2006 yksi järvi enemmän. Toisaalta vuonna 2001 luokituksen
hyvä/tyydyttävä sai järvistä 21,4 %, kun taas vuonna 2006 vain 7,1 %. Välttävässä
kunnossa järvistä oli vuonna 2001 vain kaksi järveä, kun vuonna 2006 kyseisen
laatuluokituksen sai jo viisi järveä. Kahdelle järvelle annettiin nyt myös luokitus
tyydyttävä/välttävä, jota vuonna 2001 ei saanut yksikään järvi.

KUVIO 2. YSI Environmental Model 556 -anturi
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Yleisesti veden laadun voidaan siis katsoa huonontuneen vuodesta 2001. Toisaalta
tuloksiin on saattanut osaltaan vaikuttaa vuosien 2001 ja 2006 erilaiset sääolot.
Vuonna 2001 satoi huomattavasti vuotta 2006 enemmän, ja vuosi 2006 oli poikkeuksellisen lämmin. Säävaihtelut ovat saattaneet vaikuttaa mm. järven happitilanteeseen, mikä osaltaan heijastuu koko järven hyvinvointiin. Vesinäytteet otettiin myös kyseisinä vuosina hieman eri aikoina. Vuonna 2001 osa näytteistä otettiin keväällä, osa kesällä ja osa syksyllä, kun taas vuonna 2006 kaikki näytteet
otettiin kesällä. Luokituksia annettaessa on tosin huomioitu vuodenajan vaikutus
tuloksiin ja pyritty huomioimaan se lopputuloksessa.

Mikäli järvistä aiotaan ottaa näytteitä tulevina vuosina, olisikin tärkeää ottaa näytteet suurin piirtein samaan aikaan. Näin tuloksia on huomattavasti helpompi vertailla toisiinsa. Mahdollisia kunnostustoimenpiteitä harkittaessa tulee kyseisistä
kohteista tehdä perusteellisemmat tutkimukset ennen lopullisen kunnostusmenetelmän valintaa.

Kylänjärvi ja Kuustjärvi ovat tutkituista kohteista merkittävimpiä ja niille tulisikin
harkita kunnostustoimenpiteitä lähitulevaisuudessa. Järvet ovat pinta-alaltaan suurimpia, ja niillä on eniten virkistyskäyttömerkitystä. Molempia järviä ympäröi
lukuisat kesämökit sekä niissä sijaitsevat myös yleisessä käytössä olevat uimarannat. Molempien järvien ongelmana ovat hapenpuute ja ravinnepitoisuuksien kohoaminen. Kylänjärvi saikin laatuluokituksen välttävä ja Kuustjärvi tyydyttävä.

Osalle välttävässä tai tyydyttävässä kunnossa olevista järvistä ei ole perusteltua
edes aloittaa kunnostustoimenpiteitä niiden käytön vähyyden tai luontaisten ominaisuuksien vuoksi. Tällaisiin järviin kuuluu mielestäni ainakin Sirkkajärvi, Pahatjärvet sekä Pöyrysjärvi. Mikäli vastaava tutkimus toteutetaan tulevaisuudessa,
jättäisin kyseiset järvet tutkimusten ulkopuolelle, vaikka niiden koko ylittääkin
yhden hehtaarin.

Muille järville kunnostustoimenpiteitä voi harkita tapauskohtaisesti, mutta niiden
toteuttaminen vaatii järven asukkaiden ja mökkiläisten omaa aktiivisuutta. Ympäristötoimen tulisikin keskittyä edellä mainitsemiini kahteen merkittävimpään

13
kohteeseen. Näytteitä ottaessa ilmeni myös, että ainakin Savijärveä ympäröivät
mökkiläiset olivat kiinnostuneita kunnostamaan järveä. Heitä, ja muita pienimpien
järvien kunnostusta harkitsevia voisikin informoida Suomen ympäristökeskuksen
myöntämistä avustuksista järvien kunnostuksen rahoittamisessa. Usein juuri rahalliset syyt ovat esteenä itse kunnostustoimenpiteisiin ryhtymiselle.

3.2.2 Uimarannat
Yleisten uimarantojen veden laatua valvotaan Orimattilassa säännöllisesti. EUuimarannoilta tutkitaan vedenlaatu hieman muita uimarantoja tarkemmin. Valvonnasta ja näytteenotosta vastaa terveystarkastaja, joka työskentelee Orimattilan
seudun kansanterveystyön kuntayhtymän alaisuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten 292/1996 ja 41/1999 mukaan uimavedestä ei saa aiheutua terveyshaittoja vedessä uiville. Uimaveden laadun tulee täyttää vähintään taulukon 2
mukaiset laatuvaatimukset. Kesällä 2006 kaikki Orimattilan uimarannat ovat täyttäneet kyseiset laatuvaatimukset. Liitteessä 4 on tarkemmat järvikohtaiset tutkimustulokset. Tiedot uimaveden laadusta laitetaan aina näkyviin myös uimapaikkojen ilmoitustauluihin.

TAULUKKO 2. Uimaveden laatuvaatimukset (Sosiaali-ja terveysministeriön päätös
292/1996; Sosiaali-ja terveysministeriön päätös 41/1999)

Muuttujat

Vaatimus

Koliformiset bakteerit

alle 10 000 / 100 ml

(35-37˚C, 24h)
Fekaaliset koliformiset baktee-

alle 500 / 100 ml

rit
(44,5˚C, 24h)
Fekaaliset streptokokit

Alle 200 / 100 ml

(37˚C, 48h)
pH

6-9
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Orimattilassa on kaksi virallista EU-uimarantaa; Kalliojärvi ja Salusjärvi, joista
vesinäytteet otetaan kerran kuukaudessa. Yleisesti EU-uimarantojen vesiä tutkitaan kaksi kertaa kuukaudessa, mutta Orimattilassa on anottu harvempaa tutkimusväliä, koska arvot ovat olleet kunnossa. EU-rantojen uimavesistä tutkitaan
pH, koliformiset bakteerit, fekaaliset koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit. (Miettinen 2006.)

Tavallisia uimarantoja, joiden vesi tutkitaan kerran kuukaudessa, ovat Orimattilassa Virenojan lammikko eli ns. lokkilammikko, Mallusjärven seurakuntakeskuksen ranta, Kylänjärven uimaranta ja Mustajärven uimaranta. Lisäksi Heinämaan lammikko ja Kuustjärvi tutkitaan kerran kesässä, vaikka ne eivät olekaan
virallisia uimarantoja. Vesinäytteistä tutkitaan kaikki samat ominaisuudet kuin
EU-rannoilta, paitsi koliformiset bakteerit. (Miettinen 2006.)

3.2.3 Joet

Tutkittaviksi jokikohteiksi valittiin pelkästään Itä-Orimattilassa sijaitsevia jokia,
koska kaikki Orimattilan järvet sijaitsevat lännessä ja niistä saa jo riittävän käsityksen sen alueen vesistöistä. Lisäksi Porvoonjokea ja Palojokea, jotka virtaavat
Keski- ja Länsi-Orimattilassa, tarkkaillaan jo säännöllisesti muiden velvoitetarkkailujen osalta. Porvoonjoen tila on tällä hetkellä erittäin huono, ja sen vedenlaatua heikentää entisestään muiden kuntien siihen laskemat jätevedet. Jokikohteiksi
valittiin Kuivannonjoki, Sepänjoki, Heinjoki, Köylinjoki sekä Haltianoja, joiden
sijainti on esitetty liitteessä 5.

Porvoonjokeen laskevan Palojoen vedenlaatu on myös käyttökelpoisuusluokitukseltaan huono ja se luokitellaankin yhdeksi saastuneimmaksi yhtenäiseksi joeksi
koko Hämeen alueella (Kauppila 2003, 22). Huonoimmillaan vedenlaatu on joen
yläosassa, jossa veden virtaama on hyvin pieni. Lisäksi jokea kuormittavat erityisesti Nastolan kunnan jätevedenpuhdistamon vedet, jotka muun muassa nostavat
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joen ravinne- ja bakteeripitoisuuksia. Palojoen kunnostus on myös osa PäijätHämeen järven kuormituksen vähentäminen -hanketta. Joen kunnostusta on

toteutettu vuodesta 2004 lähtien. Aiemmin jokien tilaa Orimattilassa on kartoitettu
lähinnä vain kuormitusselvitysten yhteydessä. Näistä saatiin vertailuarvoja Kuivannonjoelle sekä Haltiajoelle. Taulukossa 3 on vesinäytteiden perusteella saadut
jokien laatuluokitukset.

TAULUKKO 3. Orimattilan jokien laatuluokitukset vuonna 2006
Joki

Laatuluokitus 2006

Haltianoja

Huono

Heinjoki

Välttävä

Kuivannonjoki

Tyydyttävä

Köylinjoki

Huono

Palojoki

Huono

Porvoonjoki

Huono

Sepänjoki

Välttävä

Palojokeen laskevien Köylinjoen sekä Heinjoen veden laatu vaikuttaa oleellisesti
myös Palojoen kuntoon. Tutkimuksien mukaan Köylinjoen fosfori- ja typpipitoisuudet olivat huomattavan korkeat. Laatuluokitukseltaan vesi onkin huonoa.
Heinjoen näytteissä typpipitoisuus oli vieläkin korkeampi kuin Köylinjoessa, mutta alhaisempi fosforipitoisuus antaa joelle laatuluokituksen välttävä.

Vesitutkimusten perusteella parasta vettä on Kuivannonjoessa, joka saikin laatuluokituksen tyydyttävä. Kuviossa 3 olevan Sepänjoen vesi on luokitukseltaan välttävässä kunnossa. Haltianojan vesi oli erittäin fosforipitoista. Tarkemmat laboratorio- ja anturimittaustulokset ovat nähtävillä liitteessä 3, jossa jokinäytteiden
tulokset ovat taulukon alimpana.
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KUVIO 3. Sepänjoki heinäkuussa 2006

3.3 Vesihuolto

Vesihuoltolain mukaan vastuu vesihuollosta on kunnalla, vesihuoltolaitoksella ja
kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Vesihuoltolaitos vastaa vesihuollon palvelujen
järjestämisestä ja toimittamisesta toiminta-alueellaan ja kiinteistön omistaja tai
haltija on vastuussa kiinteistönsä vesihuollosta. Kunnan vastuulla on vesihuollon
yleinen kehittäminen ja järjestäminen koko alueellaan. (Vesihuoltolakiopas 2002,
13.) Vesihuoltolain 5 §:n mukaan kunnan tehtävänä on kehittää vesihuolto yhdyskuntakehitystä vastaavasti koko alueellaan. Pääkeinoina laaditaan vesihuollon
kehittämissuunnitelmia ja osallistutaan alueelliseen yleissuunnitteluun. Vuonna
2004 valmistui Orimattilan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma ja
vuonna 2006 Artjärven ja Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, jotka molemmat toteutettiin yhteistyössä Insinööritoimisto Paavo Ristolan kanssa.

Vedenhankinnasta Orimattilassa vastaa vesiyhtiö Orimattilan Vesi Oy sekä neljä
vesiosuuskuntaa: Heinämaan, Niinikosken, Koskusten ja Kuivannon vesiosuuskunnat. Vesiosuuskuntien vedenjakeluun kuuluu noin 800 asukasta. Yhteensä
vedenjakelun piirissä vuonna 2004 oli noin 9 800 asukasta, joka on 68 % Orimattilan asukkaista (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2004, 3). Vuonna 2005
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vedenjakelun piirissä oli jo yli 10 300 asukasta, joka taas on noin 70 % Orimattilan asukkaista vuonna 2005.

Orimattilan Vesi Oy:n alueella on yhteensä kahdeksan vedenottamoa, joista kaksi
toimii varavedenottamoina. Koska vedenottamoilla on Orimattilassa korkea käyttöaste (74 %), vedenottamoita suunnitellaan rakennettavan lisää (Insinööritoimisto
Paavo Ristola Oy 2004). Esimerkiksi Hietastenkankaalle Orimattilan Vesi Oy sai
jo vuonna 2005 500 m3/d pohjavedenottoluvan, mutta vedenottamoa ei ole vielä
ryhdytty rakentamaan. Vedenottamo on tarkoitus rakentaa vuoteen 2008 mennessä (Artjärven ja Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, 32; Hutri
2006).

Yhteistyötä naapurikuntien kanssa on myös tarkasteltu ja lisäksi yhteistyötä vesiosuuskuntien kanssa yritetään lisätä. Esimerkiksi parhaillaan on käynnissä Orimattilan ja Artjärven kunnan yhteinen vesihuoltohanke, jonka tavoitteena on turvata Artjärven ja Niinikosken alueiden puhtaan talousveden saanti erityistilanteissa ja poikkeusoloissa, sekä johtaa Artjärven kunnan ja Orimattilan Niinikosken
jätevedet Orimattilan keskuspuhdistamolle käsiteltäväksi. Hankkeen on tarkoitus
valmistua kesällä 2007. (Hutri 2006.)

3.3.1 Pohjavesien suojelu
Orimattilassa vedenhankintaan käytetään pelkästään pohjavettä. Kaupungin
alueella sijaitsee yhteensä 36 pohjavesialuetta, joista Ι-luokan pohjavesialueisiin
lasketaan kuuluvaksi 19 aluetta, II-luokan kuusi ja III-luokan 11 aluetta. I-luokan
pohjavesialueeksi luokitellaan alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään seuraavan 20–30 vuoden kuluessa. II-luokkaan katsotaan kuuluvaksi alueet,
jotka soveltuvat yhteisvedenhankintaan, mutta joille ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. IIIluokkaan kuuluvat alueet, joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- ja
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muuttumisuhan selvittämiseksi. (Artjärven ja Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006)

Pohjavesialueilla olevilla toiminnoilla voi olla haitallisia vaikutuksia pohjaveden
laatuun ja määrään. Alueella harjoitettavan toiminnan seurauksena pohjavesi saattaa likaantua vähitellen taikka äkillisesti esim. onnettomuuden yhteydessä. Pohjavesialueiden suojelemiseksi Orimattilassa on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma yhdessä Artjärven kunnan kanssa. Suunnitelma on osa ylimaakunnallista EU:n Salpausselkähanketta, jonka keskeisenä tavoitteena on pohjaveden suojelun edistäminen. (Artjärven ja Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, 1.)

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on esitetty pohjaveden pilaantumisriskiä
mahdollisesti aiheuttavat kohteet sekä näiden riskiluokat. Nämä on esitetty kuviossa 4. Jokaisen riskitekijän kohdalla on arvioitu sijaintiriski ja päästöriski, joiden perusteella riskit on jaettu neljään luokkaan. Luokka-A kuvaa merkittävintä
riskiä. Tähän luokkaan Orimattilassa sijoittuu Kuivannon vanha kaatopaikka, Tmi
Orimattilan romuttamo sekä Sikosuon pohjavesialueella sijaitsevat 161 lämmitysöljysäiliötä. Säiliöistä 95 % on maanalaisia. Suurin osa riskeistä (60 %) sijoittuu D-luokan riskeihin. (Artjärven ja Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, 42.)

Pohjavesivahingoilta suojautumisen kannalta ensisijainen tavoite on riskien poistaminen tai siirtäminen pois pohjavesialueelta. Suojelusuunnitelmassa on esitetty
jokaiselle riskikohteelle mm. tarkemmat toimenpidesuositukset, tarkkailun indikaattorit, suorittaja- ja valvojataho sekä arvioitu aikataulu. (Artjärven ja Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, 38.)
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KUVIO 4. Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien kohteiden riskiluokat
(A-D) Orimattilan pohjavesialueilla (* merkityt kohteet on käsitelty ryhmänä, eli riskikohteiden lkm. ei vastaa ko. ryhmän riskikohteiden lukumäärää vaan ryhmää) (Artjärven
ja Orimattilan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2006, 42)

3.3.2 Vedenkulutus

Veden vuorokautinen kokonaiskulutus Orimattilassa oli vuonna 2005 noin 1 580
m3. Asukasta kohti vedenkulutus oli vuonna 2005 152 litraa vuorokaudessa, kun
mukaan lasketaan myös vesiosuuskuntien vedenkulutus. Pelkästään Orimattilan
Veden jakeluun kuuluvien asukkaiden vedenkulutus oli 150 litraa vuorokaudessa.
Erikoista oli, että Orimattilan Veden jakelupiiriin kuuluvien vedenkulutus on laskenut tasaisesti jo vuodesta 2002 (KUVIO 5), mutta vesiosuuskuntien vedenkulutus on noussut ainakin vuodesta 2004. Aiempaa tietoa ei ole saatavilla.
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Vedenkulutus l/as/vrk
170
165
160
Vedenkulutus
l/as/vrk

155
150
145
140
1998

1999

2000

2002

2003

2004

2005

KUVIO 5. Vedenkulutuksen väheneminen Orimattilan Veden alueella vuodesta 1998
vuoteen 2005 (Orimattilan Vesi 2002–2005; Vellamoinen 21, 2001, 15)

Vedenkulutus vaihtelee huomattavasti eri vesiosuuskuntien kesken (TAULUKKO
4). Vuoden 2004 luvut on saatu Insinööritoimisto Paavo Ristolan tekemästä Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta ja vuoden 2005 tiedot on saatu suoraan vesiosuuskuntien yhdyshenkilöiltä. Niinikosken vesiosuuskunnalta löytyi tarkka
lukema vuodelle 2005, mutta muiden vesiosuuskuntien lukemat ovat enemmän
arvioita. Niinikosken vesiosuuskunnan tarkkaa asukkaiden määrää oli kuitenkin
vaikea arvioida, koska alueella toimii Tapolan kyläyhteisö, jonka asukasmäärä
vaihtelee 50 ja 70 asukkaan välillä. Yksi syy suureen vaihteluun vesiosuuskuntien
vedenkulutuksessa on luultavasti maatalouden keskittyminen tiettyihin alueisiin,
kuten Koskusten vesiosuuskunnan alueella, missä veden vuorokautinen kulutus on
jopa 200 litraa vuorokaudessa asukasta kohti.

Kestävän kehityksen tavoitearvona voidaan pitää 130:tä litraa vuorokaudessa asukasta kohti (Varsinais-Suomen Agenda 21 2004, 7). Se on myös Motivan suosittelema tavoitetaso. Mikäli kulutus laskee samaa vauhtia kuin se on laskenut vuodesta 1991 asti, on tavoitearvo teoriassa mahdollista saavuttaa.
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TAULUKKO 4. Vesiosuuskuntien vedenkulutukset vuonna 2004 ja 2005 (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2004, 4; Kaija 2006; Laurila 2006; Rosenlund 2006; Auvinen
2006)

Vedenottamo

Heinämaa
vesiosuuskunta
Koskusten
vesiosuuskunta
Kuivannon
vesiosuuskunta
Niinikosken
vesiosuuskunta

Vedenkulutus
l/as/vrk
2004
111

Vedenkulutus
l/as/vrk
2005
109

200

200

157

235

90

127

3.3.3 Jätevedet

Orimattilan jätevedenpuhdistamona toimii Vääräkosken puhdistamo, joka on Biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jossa ammoniumtyppeä poistetaan nitrifikaatiolla ja kokonaistyppeä denitrifikaatiolla. Fosfori poistetaan 70–80 prosenttisesti biologisesti. Puhdistamolla käsitellään Orimattilan kaupungin keskustaajaman jätevesien lisäksi viemäriverkoston ulkopuolelle jäävän haja-asutuksen
sako- ja umpikaivolietteitä. Puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan purkuputkella Porvoonjokeen. Toiminnassa syntyvä kuivattu liete, jota syntyy noin 1 800
m3 vuodessa, ajetaan Lahteen Kujalan kompostointilaitokselle käsiteltäväksi.
Taulukossa 5 näkyy Vääräkosken jätevedenpuhdistamolle saapuneiden jätevesien
määrät vuosilta 1998–2005. Kokonaisuudessaan jätevesimäärät ovat lisääntyneet,
vaikkakin vedenkulutus asukasta kohti on vähentynyt, koska Orimattilan asukasluku on koko ajan hieman noussut.

Orimattilan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa asetettiin jätevedenkäsittelyn tavoitteeksi vähentää yhdyskuntien vesistökuormitusta. tavoitteena on,
että yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa pystytään luomaan edellytykset purkuvesistöjen veden laadun parantamiselle. (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
2004,11.)
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TAULUKKO 5. Vääräkosken jätevedenpuhdistamolle saapuneet jätevesimäärät vuosina
1998-2005 (Vellamoinen 21, 2001; Ahlstedt 2006)
1999

2000

2001

3

1998

662 873

628 861

842108 838088

756176 1039758

812040

3

1816

1723

2307

2072

2225

m /a 652 665
m /d 1788

2002

2296

2003

2004

2849

2005

Vääräkosken jätevedenpuhdistamo on toiminut sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Uudet vaatimukset perustuvat asukasvastineluvultaan yli 10 000 asukkaan laitoksille. Puhdistamon käsittelyvaatimusten mukaan puhdistetun jäteveden
fosforipitoisuuden on oltava alle 0,5 mg/l ja biologisen hapenkulutuksen (BHK 7ATU) arvon alle 10 mg /l. Näin puhdistustehon on oltava yli 95 %. Kemiallisen
hapenkulutuksen käsittelytehon on taas oltava vähintään 75 % ja ammoniumtypen
90 %. (Vääräkosken jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätös 126/05/1).
Orimattilassa toimii Vääräkosken jätevedenpuhdistamon lisäksi myös vesiosuuskuntien ja laitosten yksityisiä jäteveden pienpuhdistamoita.

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n tekemässä Orimattilan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2004, 14) on esitetty myös jätevesiennuste vuoteen
2020 asti. Jätevesikuormituksen on ennustettu kasvavan suhteessa asukasluvun
lisääntymiseen. Yhteenveto jätevesiennusteesta näkyy taulukossa 6.

TAULUKKO 6. Orimattilan jätevesiennuste (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2004)

Jätevesiennuste

yksikkö 2001

Asukasmäärä

as

14310 15690 16630

Liittyjämäärä puhdistamolle

as

8900

10983 13304

Asutuksen ominaisjätevesimäärä

l/as/d

150

150

150

Asutuksen jätevesimäärä

m3/d

1300

1600

1900

Muut jätevedet*

m3/d

1100

1300

1500

Jätevesimäärä yhteensä

m3/d

2400

2900

3500

*teollisuuden ja maatalouden jätevedet sekä vuotovedet

2010

2020
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Järjestäytyneen vesihuollon ulkopuolella asuvien jätevesienkäsittely perustuu
kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin, ja heitä koskee 1.1.2004 voimaan tullut valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Asetus edellyttää, että jokaisen vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueen ulkopuolisen kiinteistön viemäröinti saatetaan asianmukaiseen
kuntoon.
Asetuksen mukaan jokaisella kiinteistöllä on oltava vuoden 2007 loppuun mennessä kirjallinen selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Sellaisilla kiinteistöillä, joilla on vesivessa, määräaika
umpeutui jo vuonna 2005.

Orimattilan ympäristötoimi on lähettänyt osalle kyseisillä vesihuollon ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille kyseisen kaavakkeen, josta on pyydetty lähettämään
kopio myös ympäristötoimelle. Orimattilan ympäristölautakunta kiinnittää paikallisena valvontaviranomaisena erityistä huomiota niihin kiinteistöihin, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla ja vesistöjen varsilla (Orimattilan kaupunki 2006).

Jätevesienkäsittelyjärjestelmiä on tarkistettu mm. erilaisten hankkeiden yhteydessä jo ennen valtioneuvoston asetuksen voimaantuloa vuonna 2004. Esimerkiksi
vuonna 2002 toteutettiin Orimattilan järvien ranta-asutuksen ympäristökartoitus,
jonka yhteydessä tarkistettiin rantakiinteistöjen jäteveden käsittelymenetelmiä.
Tulosten perusteella annettiin rantakiinteistöjen omistajille kiinteistökohtaisia
suosituksia ja määräyksiä jätevedenkäsittelyjärjestelmien parantamiseksi. (Keppo
2002, 18.) Myös Kuivannon kylän kuormitusselvityksen yhteydessä vuosina
2002–2003 kartoitettiin alueen senhetkisiä jätevesien käsittelymenetelmiä. Hanke
oli osa Etelä-Suomen rannikkoseudun Interrag III A -ohjelmaan kuuluvaa 3+3
-vesihanketta, jonka tavoitteena oli hakea paikallisesti ja alueellisesti ratkaisuja
oleellisiin vesikysymyksiin vedenhankinnan, jätevesienkäsittelyn ja vesistökunnostuksen osalta (Tommiska 2003). Hankkeen tuloksena suunniteltiin alueelle
mm. Kuivannon pohjavesialueelle keskitetty viemäriverkosto. Muita Orimattilassa toteutettuja kuormituskartoituksia ovat muun muassa Palojoen kuormituskartoitus vuonna 2003 sekä Mallusjärven kuormitusselvitys vuonna 2000.
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4 ILMA

4.1. Ilman epäpuhtaudet

Ilman epäpuhtaudet aiheuttavat monia globaaleja, alueellisia ja paikallisia vaikutuksia. Globaaleja vaikutuksia ovat esimerkiksi yläilmakehän otsonin vähentyminen ja kasvihuoneilmiön voimistuminen. Alueellisia vaikutuksia ovat esimerkiksi
vesistöjen happamoituminen ja alailmakehän otsonipitoisuuden kasvaminen. Paikallisia vaikutuksia ovat esimerkiksi luonto-, terveys- ja materiaalivaikutukset.

Rikkidioksidia (SO2) aiheuttaa pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käyttö ja teollisuuden prosessit. Veteen liuetessaan rikkidioksidi muodostaa rikkihappoa,
joka aiheuttaa märkälaskeumana maaperän ja vesistöjen happamoitumista.

Typenoksideja eli typpidioksidia (NO2) ja typpimonoksidia (NO) muodostuu aina
polttoaineen palamisen yhteydessä. Suurimmat aiheuttajat ovatkin liikenne, energiantuotanto ja teollisuus. Typen oksidit lisäävät haitallisen alailmakehän otsonin
muodostumista ja aiheuttavat hapanta laskeumaa.

Hiukkapäästöjä muodostuu eniten liikenteen pakokaasuista ja autojen nostattamasta katupölystä. Myös puuperäisen polttoaineen ja kivihiilen poltto ovat tärkeitä hiukkaspäästöjen aiheuttajia. Keuhkoihin asti päästessään hiukkaset aiheuttavat
monenlaisia hengitystieoireita varsinkin herkillä väestöryhmillä. Hiukkasten ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa likaantumiseen ja yleiseen epäviihtyisyyteen.

Hiilimonoksidipäästöt ovat peräisin pääasiassa liikenteestä, kun polttomoottorit
eivät saa riittävästi happea polttoaineen palamiseen. Hiilimonoksidi hapettuu ilmassa hiilidioksidiksi, joka on tärkein ihmisten toiminnasta aiheutuva kasvihuoneilmiötä voimistava kaasu.
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Haihtuvat orgaaniset hiilivedyt eli VOC-yhdisteet muodostuvat liikenteestä ja
teollisuusprosesseissa käytettävistä kemikaaleista. VOC-yhdisteitä ovat mm. formaldehydi, bentseeni ja polyaromaattiset hiilivedyt. Joidenkin VOC-yhdisteiden
on todettu lisäävän syöpäriskiä.

Tässä yhteydessä kasvihuonekaasuilla tarkoitetaan hiilidioksidia, metaania ja typpioksiduulia. Nämä kaikki voimistavat kasvihuoneilmiötä. Päästöt voidaan muuntaa kertoimien avulla hiilidioksidiekvivalenteiksi, jolloin kasvihuonekaasupäästöjä voidaan ilmaista yhdellä luvulla. Hiilidioksidin muuntokerroin on yksi, metaanin 21 ja typpioksiduulin 310.

Hiilidioksidia (CO2) muodostuu kaikissa polttoprosesseissa, mutta eniten sitä
muodostuu energiantuotannosta ja liikenteestä. Metaania (CH4), joka on siis 21
kertaa haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi, muodostuu kaatopaikoilla, jätevedenpuhdistamoilla ja maatiloilla. Metaania muodostuu myös fossiilisten
polttoaineiden käytöstä. Suurimmat ihmisen toiminnasta aiheutuvat typpioksiduulin (N2O) eli ilokaasun aiheuttajat ovat typpilannoitteet ja polttoprosessit.

Ilman epäpuhtauksien terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi on hiilimonoksidille, typpidioksidille, rikkidioksidille, hiukkasten kokonaisleijumalle, hengitettäville hiukkasille sekä haisevien rikkiyhdisteiden kokonaismäärälle annettu ohjearvot,
joita pitoisuudet ulkoilmassa eivät saa ylittää (Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista 1996). Lisäksi on määrätty
EU-direktiiveihin pohjautuvat raja-arvot typpidioksidille, rikkidioksidille, kokonaisleijumalle ja lyijylle sekä kynnysarvot otsonille (Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun raja-arvoista ja kynnysarvoista 1996)
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4.2 Ilmastopolitiikka

Suomen ilmastopolitiikka perustuu Kioton pöytäkirjan tavoitteiden toteuttamiselle. Tällä hetkellä Suomen tavoitteena on vakiinnuttaa päästöt vuoden 1990 tasolle
eli noin 70,5 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Myös EU:n direktiivit
säätelevät Suomen ilmastopolitiikkaa. Euroopan unionin tärkein ilmastopoliittinen
ohjauskeino on 1.1.2005 aloitettu päästökauppa, jonka mukaisesti suomalaisille
päästökauppasektorin laitoksille on jaettu tietty määrä päästöoikeuksia. Päästövähennysten vaihtoehtona laitoksilla on mahdollisuus ostaa päästöoikeuksia muualta
Euroopasta. EU:n uusiutuvan energian lainsäädäntö on lisäksi asettanut Suomen
tavoitteeksi nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuuden sähköntuotannossa
31,5 prosenttiin ja biopolttoaineiden osuuden liikenteen polttoaineista 5,75 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä. (Suomen ilmastopolitiikka 2006.)

Muun muassa Suomen kuntaliitto tekee myös aktiivista ilmastotyötä. Sen ilmastokampanjassa on mukana 49 kuntaa, ja se kattaa melkein puolet Suomen väestöstä.
Kunnat ovat tosin eri vaiheissa kampanjan toteuttamisessa. Useissa kunnissa tehdään vasta perusanalyysejä kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja laaditaan
toimenpideohjelmia päästöjen vähentämiseksi. (Suomen ilmastopolitiikka 2006).
Orimattila ei vielä ole mukana kampanjassa, mutta se voisi toimia hyvänä motivoijana saada Orimattilan hieman vanhentunut ilmanlaadun seuranta osaltaan
ajanmukaiseksi.

4.3 Ilmanlaadun seuranta Orimattilassa

Viimeisimmät Orimattilan ilmanlaatua selvittävät tutkimukset on tehty 1990luvulla. Tielaitos julkaisi vuonna 1998 Lahden kaupunkiseudun liikenteen ympäristöselvityksen sekä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. vuonna 1995 Ilman epäpuhtauksien leviämis- ja vaikutustutkimuksen.
Lisäksi vuonna 2000 julkaistiin Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelman
Orimattilan kuntaraportti, jossa on koottuna tietoa molemmista edellä mainituista
tutkimuksista.
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Kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi ilmanseurantatutkimuksia Orimattilassa
ei ole voitu toteuttaa vuonna 2000 laaditun Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelman mukaan. Tavoitteena oli teettää bioindikaattoritutkimus viiden vuoden
välein sekä kartoittaa päästöt ilmaan vuosittain Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä laskentaohjelmalla. Bioindikaattoritutkimus on tarkoitus teettää seuraavan kerran vasta vuonna 2007, jolloin edellisestä seurannasta tulee kuluneeksi
kymmenen vuotta. Suunnitelmia kartoittaa päästöt vuosittain ei ainakaan toistaiseksi ole tehty. Saman tavoiteohjelman mukaan Orimattilan olisi tarpeellista osallistua myös alueellisiin tieliikenteen päästöjen vähentämiseen tähtääviin hankkeisiin ja muihin Päijät-Hämeessä toteutettaviin ilmanlaadun suojelemiseen tähtääviin hankkeisiin. Toistaiseksi Orimattila ei ole osallistunut näihin hankkeisiin.

4.4 Orimattilan ilmapäästöt

Orimattilan kaupungin merkittävimmät päästölähteet ovat tieliikenne, maatalouden kasvihuonevaikutukset ja teollisuuden energiantuotannon käyttämän raskaan
polttoöljyn rikkidioksidipäästöt (Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelma
2000, 15). Vuonna 1997 liikenne aiheutti lähes 80 % Orimattilan päästöistä. Kaikkien epäpuhtauksien päästömäärät vähenivät Orimattilassa vuosien 1990 ja 1997
välillä yhteensä noin 13 %. Kuviossa 6 on esitetty eri epäpuhtauksien osuudet
vuosina 1990 ja 1997. Liitteessä 6 näkyy tarkemmat epäpuhtauksien päästölähteet
molempina vuosina. (Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelma 2000.)

Liikenne aiheuttaa myös suurimmat kasvihuonekaasupäästöt Orimattilassa. Toinen suuri kasvihuonekaasujen aiheuttaja on maatalous. Muut aiheuttajat ja prosentuaaliset osuudet vuodelta 1997 näkyvät kuviossa 7. Vuodesta 1990 vuoteen 1997
kasvihuonekaasupäästöt alenivat 14 % lähinnä ajoneuvojen kehittymisen ja maatalouden supistumisen vuoksi. (Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelma
2004, 10.)
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KUVIO 6. Orimattilan päästöt ilmaan epäpuhtauksien osuuksien mukaan jaoteltuna vuosina 1990 ja 1997 (Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelma 2000, 6)
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KUVIO 7. Orimattilan kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen lähteittäin vuonna 1997
(Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelma 2000, 11)
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4.5 Yrityskohtaiset päästöt

Yritysten päästöillä on myös merkitystä paikalliseen ilmanlaatuun. Taulukoissa 7
ja 8 on lueteltu joidenkin yritysten päästötiedot vuosilta 1997 ja 2005. Vuoden
1997 tiedot on Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelman Orimattilan kuntaraportista. Samoilta yrityksiltä kysyttiin päästötiedot vuodelta 2005. Merkittävä
rikkidioksidipäästöjen aiheuttaja Sellgren-Tekstiili Oy on lopettanut toimintansa
Orimattilassa. Siksi olisikin mielenkiintoista saada tuoreempia ilmanlaatutuloksia,
koska vuonna 1997 kyseinen yritys aiheutti 70 % Orimattilan kaikista rikkidioksidipäästöistä (Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelma 2000).

TAULUKKO 7. Orimattilan yritysten päästöt ilmaan (t/a) vuonna 1997 (Päijät-Hämeen
ilmansuojelun tavoiteohjelma 2000, 9)

1997

Rikkidioksidi Typen

Hiukkaset Hiilidioksidi

Oksidit
Orimattilan Lämpö Oy

0

15

0

9 000

Finn Karelia Virke Oy

0

5

0

2 800

Hermetel Oy

0

0

0

50

Sellgren-Tekstiili Oy

7

2

1

1 200

TAULUKKO 8. Orimattilan yritysten päästöt ilmaan (t/a) vuonna 2005 (Lehtinen 2006;
Niemeläinen 2006; Pirhonen 2006)

2005

Rikkidioksidi Typen

Hiukkaset Hiilidioksidi

Oksidit
Orimattilan Lämpö Oy

0

6

0

8 400

Finn Karelia Virke Oy

0

3

0

1 600

Hermetel Oy

0

0

0

200
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5 MELU
Melu on ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on
ihmiselle haitaksi. Ympäristömelulla tarkoitetaan kaikkea ihmisen asuin- ja
elinympäristössä esiintyvää melua lukuun ottamatta melua, jota esiintyy teollisilla
työpaikoilla. Ympäristömelua aiheuttavat mm. liikenne, teollisuus, rakentaminen
sekä erilaiset vapaa-ajan toiminnot.

Ympäristönsuojelulain (2000/86) 25 §:n mukaan kunnan on alueellaan huolehdittava tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta, johon sisältyy myös melutilanteen
kartoitus. Melutietojen kerääminen ja säännöllinen päivittäminen on tärkeää, jotta
melun vaikutusalue tiedetään ja ihmisten altistuminen melulle voidaan estää tai
sitä voidaan vähentää. Tilanteen tunteminen on välttämätöntä maankäytön suunnittelussa, kuten kaavoituksessa ja liikenteen suunnittelussa. Orimattilan ympäristötoimen tavoitteena onkin lähivuosina kartoittaa tarkemmin Orimattilan melualueita ja vaatia kaikilta melumittauksia lupa- ja ilmoitusmenettelyn yhteydessä
(Liukkonen 2006).

Ympäristönsuojelulain (2000/86) 25 §:n a kohdan mukaan varsinainen meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on tehtävä yli 100 000 asukkaan väestökeskittymille. Alle 100 000 asukkaan kaupunkina tämä ei siis koske Orimattilaa.
Meluntorjunnan toimintasuunnitelma koskee vuonna 2004 tehdyn ympäristönsuojelulain muutoksen mukaan myös hiljaisten alueiden kartoittamista. Valtioneuvoston 13.2.2003 tekemän luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailun kehittämistä
koskevan periaatepäätöksen kohdan 16 mukaan maakuntien liittojen toivotaan
kuitenkin selvittävän luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta merkittävimmät hiljaiset luontoalueet ja niiden hiljaisina säilyttämisen mahdollisuudet
myös alle 100 000 asukkaan alueilla. Kartoituksista olisi apua muun muassa
maankäytön suunnittelussa, jossa alueiden säilyminen hiljaisina voidaan turvata
ottamalla ne huomioon omina kokonaisuuksinaan. Orimattilan alueella hiljaisten
alueiden kartoittamisesta on vastuussa Päijät-Hämeen liitto, joka ei vielä ole toteuttanut kartoituksia.
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5.1 Liikenteen melu

Suomessa tieliikenteen aiheuttama melu on merkittävin ympäristömelun aiheuttaja. Myös Orimattilassa melua syntyy pääasiassa teiden käytöstä. Liitteessä 7 on
esitetty kartalla maanteiden teoreettiset melualueet Orimattilan alueelta vuonna
2006. Selvitys on Tiehallinnon Hämeen tiepiirin tekemä, ja se perustuu pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin. Kartassa on esitetty yli 55 dB:n melualueet ja leveydet eri väreillä tien keskilinjasta. Esitetty melualue on teoreettinen
ja vastaa maasto-olosuhteita. Mallin mukaan laskettuna Orimattilassa asuu yli 55
dB:n tiemelun alueella noin 1110 asukasta ja yli 65 dB:n alueella noin 30 ihmistä.

Laskentamallin mukaan meluisin tie Orimattilassa on Länsi-Orimattilaa halkova
valtatie 4 Helsingistä Lahteen, jonka yli 55 dB:n melualueen leveys ulottuu 321360 metriin asti tien keskilinjasta. Seuraavaksi meluisin on Lahdentie 167, jonka
melualue ulottuu laskentamallin mukaan tien keskilinjasta 121–160 metriin saakka. Lisäksi Orimattilan keskustasta lähtevät Helsingintie 164, Pukkilantie 1635,
Pakaantie 167 sekä Heinämaantie muodostavat 41–80 metrin levyisen melualueen
tien keskilinjasta. (LIITE 5.)

Melualue on kapeampi kuin laskettu teoreettinen melualue paikoissa, joissa tienpinta on alle yhden metrin korkeudella ympäröivästä maastosta, tie on leikkauksessa tai jos maaston muoto tai rakennukset rajoittavat melun leviämistä. Vastaavasti melualue on laajempi paikoissa, joissa tienpinta on yli metrin ympäröivää
maastoa korkeammalla, tie on vesistön tai muun laajan hyvin ääntä heijastavan
alueen kohdalla tai tie on hyvin melua heijastavan, pitkän seinämäisen esteen
kohdalla. (Hyvärinen 2006.)

Tieliikenteen lisäksi liikennemelua aiheuttaa jonkin verran myös raideliikenne ja
lentoliikenne. Länsi-Orimattilaan rakennettu ja syyskuussa 2006 toimintansa
aloittava Lahti-Kerava oikoradan melu rajoittuu samalle maastoalueelle HelsinkiLahti moottoritien kanssa. Orimattilan alueelle ei tehty rakentamisen yhteydessä
melusuojauksia. Tätä työtä tehtäessä ei vielä ole tehty myöskään varsinaisia melumittauksia, joita voisi hyödyntää tässä yhteydessä. (Koivujärvi 2006.)
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Oikoradan lisäksi raidemelua syntyy Lahti-Loviisa radalta, jossa kulkee pelkästään tavarajunia. Junien määrä vaihtelee kausittain ja päivittäin, mutta maksimissaan Orimattilan ohi kulkee kymmenen tavarajunaa päivässä. Raide sijaitsee teollisuus-alueen lisäksi vain harvaanasutulla alueella, joten raidemelulle altistuvien
määrä on hyvin pieni, eikä se ylitä millään alueella 55 dB:n ohjearvoa. (Koivujärvi 2006.)

Orimattila on ilmaliikenteen kannalta varsin vilkasta aluetta, koska kuntakeskuksen läheisyydessä sijaitsee lentokoneiden käyttämä suunnistuslaite VOR/DME.
Finavian selvityksen mukaan Orimattilan ylitse lentää noin 20 000 lentoa vuosittain. Näistä 85 % on Helsinki-Vantaan lentoasemalle laskeutuvia koneita. Orimattilan yli pohjoiseen lentävät koneet lentävät pääasiallisesti 4,5–9,0 km:n korkeudella ja etelään kohti Helsinki-Vantaan lentoasemaa suuntaavat koneet 3,0–9,0
km:n korkeudella. Koska lentokoneet lentävät Orimattilan kohdalla varsin korkealla, ei niiden aiheuttama keskiäänitaso kuitenkaan ylitä millään alueella 55 dB:n
ohjearvoa. (Liikonen 2006.)

5.2 Muu melu

Muu melu Orimattilan alueella on lähinnä erilaisista tilapäisistä toiminnoista aiheutuvaa melua sekä yritysten toiminnoista aiheutuvaa melua, joille määrätäänkin
tietyt ehdot ympäristöluvissa. Näin meluongelmien syntyyn yritetään vaikuttaa jo
etukäteen. Lisäksi ympäristönsuojelusihteerille on tullut valituksia mm. ilmastointilaitteista sekä ampuradoista aiheutuvasta melusta. Muun muassa ampumaratojen
yhteyteen onkin jouduttu rakentamaan meluvalleja kohtuuttoman melun torjumiseksi.

Ympäristösuojelulain (YSL 86/2000) 60 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on
tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä
melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Viime vuosina
valtioneuvoston hyväksymän päivämelun 55 dB:n ohjearvon ylittäviä tapahtumia
Orimattilassa ovat olleet mm. murskaustoiminta, erilaiset ulkoilmatapahtumat,

33
moottoriurheilutapahtumat ja ilotulitukset. Kuviossa 8 näkyy meluilmoitusten
jakautuminen aiheittain vuodesta 2000 asti ja kuviossa 9 meluilmoitusten määrät
Orimattilassa vuosina 2000–2005.
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KUVIO 8. Meluilmoitusten jakautuminen Orimattilassa aiheittain vuosina 2000–2005
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KUVIO 9. Meluilmoitusten lukumäärät Orimattilassa vuosina 2000–2005
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6 JÄTTEET

6.1 EU:n jätepolitiikka

Jätelakiin ja EY:n jätedirektiiveihin perustuvassa Suomen valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa esitetään jätealan nykytila sekä asetetaan määrälliset ja laadulliset
tavoitteet alan kehittämiselle. Jätesuunnitelmaa on viimeksi tarkistettu vuonna
2001 ja tavoitteet laadittiin vuoteen 2005. Määrälliset tavoitteet liittyivät jätteiden
synnyn ehkäisemiseen ja niiden hyödyntämisasteen lisäämiseen. Jätehuollon suurin tulevaisuuden haaste onkin, miten vähentää jätteiden kokonaismäärää sekä
kierrättää mahdollisimman suuri osa siitä jätteestä, joka kaikesta huolimatta pääsee syntymään.

Suunnitelman tavoitteena oli, että yhdyskunta-, talonrakennus- ja teollisuusjätteiden määrä olisi vuonna 2005 vähintään 15 % pienempi kuin vuoden 1994 jätemäärä ja BKT:n reaalikasvun perusteella arvioitu jätemäärä. Ongelmajätteiden
osalta tavoitteena oli 15 % pienempi jätemäärä kuin vuonna 1992 ja BKT:n reaalikasvun perusteella arvioitu jätemäärä. Tavoitellut hyödyntämisasteet olivat 70 %
yhdyskunta-, talonrakennus- ja teollisuusjätteistä vuonna 2005, sekä ongelmajätteiden osalta vähintään 30 %. (Tarkistettu valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005, 9.)

Jätesuunnitelma on voimassa siihen asti, kunnes valtioneuvosto on hyväksynyt
uuden valtakunnallisen suunnitelman. Ympäristöministeriön asettaman työryhmän
tulee luovuttaa ehdotus uudeksi valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi 31.12.2006
mennessä. Lisäksi EU:ssa on edelleen voimassa koko jätepolitiikkaa koskeva strategia, joka tarkistettiin kokonaisuudessaan vuonna 1996. Siinä määritellään jätepolitiikan yleiset päämäärät tärkeysjärjestyksessä seuraaviksi:
– jätteiden synnyn ehkäiseminen ja niiden haitallisuuden vähentäminen
– jätteiden hyödyntäminen ja erityisesti niiden kierrätys
– jätteiden turvallinen ja asianmukainen käsittely sekä
– jätteistä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäiseminen sekä aiheutuneiden haittojen korjaaminen.
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6.2 Jätehuolto Orimattilassa

Päijät-Hämeen jätehuoltoyhtiö PHJ vastaa Orimattilan jätehuollosta. PHJ on kolmentoista kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa yhteensä noin 200 000 päijäthämäläisen asukkaan jätteiden käsittelyn.

Orimattilan alueella on PHJ:n pienjäteasema, joka vastaanottaa kotitalouksien
energia-, kaatopaikka- ja hyötyjätteitä sekä ongelmajätteitä. Lisäksi ongelmajätteitä vastaanotetaan vuosittain kiertävään ongelmajätekeräysautoon. Alueella on
myös 27 ekopistettä hyötyjätteille, jotka kaikki uudistetaan viimeistään syksyllä
2006. Lisäksi apteekit vastaanottavat lääkejätettä.

Kiinteistöt noudattavat Orimattilassa sopimusperusteista kuljetusjärjestelmää, eli
he tekevät jätehuoltosopimuksen valitsemansa jätteenkuljetusliikkeen kanssa.
Alueella noudatetaan PHJ:n yleisiä lajitteluohjeita sekä lisäksi Orimattilan kaupungin yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

6.3 Orimattilan jätemäärät

Orimattilan jäteosuuksista ei ole olemassa tarkkoja arvoja UFF:n vaatekeräystä
lukuun ottamatta, koska jätteet kerätään pakkaavaan jäteautoon, jolloin samassa
autossa voi olla jätteitä useammasta kunnasta (Tuominen 2006). Suuntaa antavat
luvut on saatu ottamalla tarkasteluun Päijät-Hämeen Jätehuollon (PHJ) koko toimialueelta vastaanottamat jätemäärät ja laskemalla jätemäärät kg/asukas ja kertomalla tämä edelleen Orimattilan asukasluvulla.

Kuviossa 10 on nähtävissä näin laskemalla saadut yhdyskuntajätteen, energiajätteen ja biojätteen osuudet asukasta kohden vuodesta 2001 vuoteen 2005.

36

Taulukossa 9 on esitetty tarkemmat tulokset. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisprosentti oli vuonna 2005 37 % ja sen kehitys on kuvattu kuviossa 11. Kokonaisjätemäärän hyödyntämisasteen kehitystä Orimattilassa on kuvattu kuviossa 12. Kokonaisjätemäärän hyödyntämisaste oli vuonna 2005 73 %. Siihen on laskettu mukaan myös muut kuin yhdyskuntajätteet, kuten rakennusjäte, teollisuusjäte, liete ja
puujäte. Liitteessä 8 on nähtävissä vielä koko PHJ:n alueelta vastaanotetut jätemäärät vuosilta 2001–2005 (PHJ 2005, 8).

Biojätteen hintakehitys saattaa tulevaisuudessa laskea biojätteen kierrätysmahdollisuuksia Orimattilassa. Viime aikoina moni pieni taloyhtiö onkin luopunut vapaaehtoisesta biojäteastiastaan. (Liukkonen 2006.) Tällä hetkellä Orimattilassa on
oltava biojätteen keräysastia kaikissa vähintään 10 huoneiston asuinkiinteistöissä
kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaan (4 §).

TAULUKKO 9. Orimattilan jätemäärät ja hyödyntämisaste

Orimattila

2001

2002

2003

2004

Asukkaita

14202

14310

14339

14408

14614

Yhdyskuntajäte (t)

3536

3334

3301

3307

3341

Yhdyskuntajäte
kg/asukas
Energiajäte (t)

249

233

230

230

229

525

548

599

593

636

Energiajäte
kg/asukas
Biojäte (t)

37

38

42

41

44

668

705

759

765

821

47

49

53

53

56

30

33

35

35

37

43

44

64

63

73

Biojäte
kg/asukas
Yhduskuntajätemäärän
hyödyntämisaste (%)
Kokonaisjätemäärän
hyödyntämisaste (%)

2005
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KUVIO 10. Yhdyskuntajätteen, energiajätteen ja biojätteen keräysmäärien muutokset
asukasta kohden Orimattilassa vuosina 2001–2005
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KUVIO 11. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisasteen kehitys Orimattilassa vuodesta 2001
vuoteen 2005
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KUVIO 12. Kokonaisjätemäärän hyödyntämisasteen kehitys Orimattilassa vuodesta
2001 vuoteen 2005

Vaatekeräyksestä alueella vastaa UFF, jonka toimittamia vaatekeräysastioita on
Orimattilassa viisi kappaletta. Vaatekeräyksen suosio Orimattilassa on kasvanut
vuosi vuodelta. Vuodesta 2004 vuoteen 2005 kasvua tuli edelleen yli 30 %. Yhteensä UFF:n Orimattilan keräyslaatikoihin laitettiin vaatteita 27 831 kg vuonna
2005. Kuviossa 13 näkyy vaatteiden kierrätyksen kasvu vuodesta 1997 asti. (UFF
2005; UFF 2001; UFF 1998).
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KUVIO 13. UFF:n vaatekeräyksen kehitys Orimattilassa vuodesta 1997 lähtien (UFF
2005; UFF 2001; UFF 1998)
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Saatujen lukujen perusteella Orimattilassa on edistytty kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, eli jätemäärät ovat vähentyneet ja samalla jätteiden hyötykäyttö
on lisääntynyt. Varsinaisiin Suomen valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin ei kuitenkaan ole ylletty. Vuonna 2005 saavutettiin 37 % yhdyskuntajätteen
hyödyntämisaste, kun jätesuunnitelman tavoitteena oli 70 %. Sitä saatiin kuitenkin
nostettua vuodesta 2001 seitsemällä %. Kokonaisjätemäärän hyödyntämisaste on
kuitenkin noussut viidessä vuodessa 30 %. Vuonna 2005 se olikin jo 73 %. Yhdyskuntajätteen määrä vuodessa asukasta kohden oli laskenut viidessä vuodessa
yhteensä 20 kg. Myös bio- ja energiajätteen lajittelu on lisääntynyt vuosi vuodelta.
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7 LIIKENNE

7.1 Autoistuminen

Kestävän kehityksen kannalta katsottuna autojen määrä kertoo luonnonvarojen
kulutuksesta, joita syntyy auton valmistuksesta ja käytöstä (Varsinais-Suomen
Agenda 21 2004, 17.) Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista olisi, ettei autoistumisaste ja henkilöautojen määrä kasvaisi. Orimattilan autoistumisaste on
kuitenkin tavoitteiden vastaisesti kasvanut tasaisesti.

Kuviossa 14 näkyy autoistumisasteen kasvu Orimattilassa vuodesta 1993 lähtien
(Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980–2005, 2006; Ajoneuvokanta 2006). Autoistumisasteen laskemiseen on otettu mukaan vain henkilöautojen osuudet. Vuodesta 1993 autoistumisaste on kasvanut lähes 33 prosentilla vuoteen 2005. Osaltaan kasvua selittää Orimattilan kaupunkirakenne; auto on monelle
välttämätön työssäkäynnin ja palveluiden saavutettavuuden kannalta. Toisaalta
autoistumisaste on noussut koko Suomessa yleisen asenteen vuoksi. Koko Suomessa autoistumisaste on kasvanut kymmenessä vuodessa yli viidenneksellä (Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma 2006, 5). Vuonna 2005 koko Suomen henkilöautokanta kasvoi 3,6 % (Ajoneuvokanta 2006).
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KUVIO 14. Orimattilan autoistumisaste (Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980–2005, 2006; Ajoneuvokanta 2006)
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7.2 Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen matkamäärä asukasta kohti ja osuus tehdyistä matkoista ovat
laskeneet yleisesti koko Suomessa vuodesta 1980-lähtien (Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma 2006, 16). Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti julkisten
kulkuvälineiden käytön tulisi kuitenkin lisääntyä.

Seutulipun käyttöönotto Lahden kaupunkiseudun alueella on osoittautunut erittäin
hyväksi kestävän kehityksen edistäjäksi. Taulukossa 10 on orimattilalaisille asiakkaille myydyt seutulipun myyntimäärät sekä matkustajamäärät vuodesta 1998
vuoteen 2005 (Welling 2006).

TAULUKKO 10. Orimattilan seutulipun myyntimäärät sekä matkustajamäärät (Welling
2006)

Orimattila

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Myynti, kpl

543

627

809

964

1062

1200

1207

1078

Matkustaja-

22159 27718 35750 39166 44438 49428 49483 43234

määrät

Seutulipulla voi matkustaa rajattomasti 16 kunnan alueella 30 päivän ajan
(KUVIO 15). Orimattilan naapurikunnista seutulippu toimii kaikissa kunnissa
Pukkilaa lukuun ottamatta. Lipun myyntimäärät kasvoivat vuoteen 2004 asti vuosittain, mutta vuonna 2005 tapahtui pieni notkahdus alaspäin. Lippua myytiin 129
kpl vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Samaan aikaan henkilöautojen määrä kasvoi 375 kpl:lla vuodesta 2004 (Ajoneuvokanta 2006). Tämän voi olettaa
vaikuttaneen seutulipun myyntimäärän alenemiseen.

Seutulipun hinta on pysynyt samana Orimattilan osalta viime vuosina, joten senkään ei voi olettaa vaikuttaneen matkustajamäärän pienentymiseen. Lippu maksaa
tällä hetkellä orimattilalaisille 74,0 euroa + korttimaksu 6,5 euroa. Uudelleen latauksen yhteydessä korttimaksua ei enää peritä.
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Linja-autoliikenne toimii parhaiten Lahteen päin matkustettaessa, jonne lähtee
parhaimpina aikoina busseja 15 minuutin välein ja josta on edelleen hyvät jatkoyhteysmahdollisuudet eteenpäin. Muihin kuntiin suora liikenne on melko vähäistä. Linja-autolla on mahdollista kulkea suoraan vain Nastolaan ja Mäntsälään.
Orimattilan kaupungin sisäinen linja-autoverkosto on sen sijaan lähes olematon.
Kaupungissa on mahdollista kulkea linja-autolla vain Heinämaalle ja Villähteelle
ja sinnekin vain koulupäivinä aamulla ja iltapäivällä. Lisäksi Kuivannolle pääsee
Nastolan kautta Lahteen kulkevan linja-auton kyydissä.

KUVIO 15. Seutulipun käyttöalue (Mäntsälän kunta 2006)
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8 LUONTO
Orimattila sijaitsee ikivanhan kallioperän päällä, joka syntyi 1900–1800 miljoonaa vuotta sitten vuorijonopoimutuksessa. Vallitseva kivilaji alueella on graniitti.
Pohjois-Orimattilassa maaperä on pääosin savea tai silttiä. Etelässä vallitsee moreenimaa. Paikoin Orimattilassa on myös kalliomaata tai ohuen maapeitteen peittämää kalliota. Salpausselän eteläpuolisena alueena Orimattilalle onkin vallitsevia
laajahkot savikkolakeudet, joita täydentävät paikoin kallio- ja moreenimäet. (Kolunen 1993.) Vesistöalueet ovat vähäisiä ja niiden osuus Orimattilan pinta-alasta
onkin vain prosentin luokkaa. Metsät ovat olennainen osa maisemaa ja ne ovat
vahvasti kuusivaltaisia. Orimattila on vähäsoista aluetta, kuten koko PäijätHämekin, jonka vuoksi vähäisiä suoalueita pyritään suojelemaan. Yksi suoalue on
mukana mm. Natura 2000 -verkostossa, josta kerrotaan enemmän seuraavassa
kappaleessa. Yhteensä suojeltuja luontoalueita Orimattilassa on hyvin vähän. Pinta-alaltaan niitä on vain 340 hehtaaria, joka on 0,6 % kunnan pinta-alasta.

8.1 Natura 2000 -suojelualueet

EU:n Natura 2000 -verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan unionin alueella. Suojelukohteiksi on valittu sekä arvokkaita
luontotyyppejä että uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja. Orimattilassa Natura 2000
-verkostoon kuuluu kaksi arvokasta luontotyyppiä: Mieliäissuo sekä Mallusjoen
vanha metsä. Kuviossa 16 on esitetty Natura 2000 -alueitten sijainti Orimattilassa.
Karttaan on merkitty punaisella Mallusjoen vanha metsä ja sinisellä Mieliäissuo.
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KUVIO 16. Orimattilan Natura 2000 -alueet

8.1.1 Mieliäissuo
Mieliäissuon alue koostuu Mieliäissuon ja Kairessuon keidassoista sekä niiden
välisestä kapeasta metsäisestä kannaksesta. Suot ovat tyypiltään edustavia Rannikko-Suomen kermikeitaita. Soiden keskellä on puuttomia, karuja nevoja ja reunoilla on erilaisia rämeitä ja korpia. Alueen kokonaispinta-ala on 170 hehtaaria.
Kairessuo on täysin luonnontilainen suo. Myös Mieliäissuo on melko luonnontilainen. (Orimattilan Natura-alueet 2006.)

Molemmat suot kuuluvat lisäksi valtakunnallisesti arvokkaisiin suoalueisiin.
Vuonna 2003 alueella tehtiin luontotyyppi-inventointi, jonka mukaan alueella on
keidassuota, puustoista suota sekä boreaalista luonnonmetsää. Alue on
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tyypillisyydessään ja luonnontilaisuudessaan merkittävä, vaikka suo on karu eikä
kasvistossa ole havaittu harvinaisia lajeja. Allikoiden puuttumisen vuoksi myös
linnuston todettiin olevan niukka. (Orimattilan Natura 2000 -kohteet 2006.)

Inventoinnin yhteydessä arvioitiin myös metsien ja soiden ennallistamistarve.
Ennallistamisen tavoitteena on palauttaa metsiin ja soille luontaisia rakennepiirteitä ja niiden kehittymiselle välttämättömiä prosesseja (Ennallistaminen suojelualueilla 2003, 23). Puulajiston ja puuston rakenteen monipuolistamiseksi sekä lahopuun lisäämiseksi metsiä aiottiin ennallistaa Mieliäissuolla noin 5 hehtaarin alueelta ja suo-ojia täyttää ja padota noin 20 hehtaarin vaikuttavuusalueelta. (Orimattilan Natura 2000 -kohteet 2006.)

Toistaiseksi ennallistamista ei metsien osalta ole aloitettu, eikä päätöksiä ole tehty
milloin ennallistaminen aloitetaan. Soiden osalta Mieliäissuon ennallistaminen
aloitettiin vuonna 2004 tukkimalla suon eteläosan ojia noin 18 hehtaarin alueelta.
Ojien tukkimista tai patoamista jatketaan suunnitelmien mukaisesti myöhemmin
kun ennallistamisen tarpeessa olevat maat saadaan hankittua valtiolle. (Kolehmainen 2006.)

8.1.2 Mallusjoen vanha metsä
Mallusjoen vanha metsä on toinen Natura-suojelukohde Orimattilassa ja se on
tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusimetsä, joka edustaa boreaalista luonnonmetsää. Se sijaitsee Mallusjoen kylän eteläpuolella, ja pinta-alaltaan se on noin 22
hehtaarin suuruinen. Alueella on myös joitakin kalliopaljastumia, joiden alueella
kasvaa myös mäntyjä. Lisäksi ikääntyneessä ja järeässä kuusikossa kasvaa siellä
täällä myös yksittäisiä melko suuria haapoja. Metsän luonnontilaisuus on varsin
hyvä, sillä hakkuujälkiä ei metsässä ole juurikaan näkyvissä. Metsässä on melko
runsaasti kuollutta ja kuolevaa puustoa, ja sen määrä on kasvamassa. Alue on kokonaan valtion omistuksessa. (Orimattilan Natura-alueet 2006.)
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8.2 Muut luontoalueet

Maakunnallisesti arvokkaisiin suoalueisiin kuuluu Orimattilassa Pöyryssuo, joka
on 30 hehtaarin suuruinen Pöyrysjärveä ympäröivä suoalue. Järvi antaa oman lisänsä kohteen merkitykselle suotyyppien ja suoeläimistön arvokkaana suojelualueena. Toinen maakunnallisesti arvokas suoalue on 35 hehtaarin kokoinen Lakeasuo. Se on monipuolinen suoalue, jossa lukemattomat metsäsaarekkeet tekevät
siitä vaihtelevan maisema- ja suotyyppialueen. (Päijät-Hämeen arvokkaat suoalueet 2006.)

Terriniemen hieman yli kolmen hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue sijaitsee
Mallusjoella. Alueella on poikkeuksellisen vaihteleva ja monipuolinen maasto ja
kasvillisuus, pieni koski vanhoine myllyn paikkoineen sekä geologisia ja seudun
kulttuurihistoriaan liittyviä kohteita. (Orimattilan Natura 2000 -kohteet 2006.)

Valtakunnallisesti arvokas lintuvesi Tekemäjärvi sijaitsee Luhdanjoen vesistön
keskivaiheilla. 67 hehtaarin kokoisen kasvillisuudeltaan runsaan järven linnuston
monipuolisin ryhmä on vesilinnut. Lajistoon kuuluu etenkin kortteikkojen suosijoita, koska järveä kiertää melko leveä järvikortevyö.

Maakunnallisesti arvokkaaksi lehdoksi Orimattilassa on luokiteltu viiden hehtaarin laajuinen Humalojan lehto. Lisäksi paikallisesti arvokkaiksi lehdoiksi on luokiteltu Syvähuoko ja Mallusjoki.
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9 YMPÄRISTÖVASTUU

9.1 Yritysten ympäristövastuu

Yritysten ja kunnan välinen vuoropuhelu ympäristöasioissa on aikaisemmin painottunut lähinnä lupa-asioihin. Kestävän kehityksen haaste ja asiakkaiden kasvanut ympäristövastuullisuus ovat kuitenkin viime vuosina vaikuttaneet merkittävästi sekä kuntien että yritysten haluun kehittää omaa ympäristöosaamistaan. Viime
vuosina kuntien ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö onkin alkanut kehittyä
avoimempaan, molempia osapuolia paremmin hyödyttävään suuntaan. (KippoEdlund 2001, 7.) Yrityksille ympäristönsuojelusta on kehittynyt jo tärkeä kilpailutekijä. Kunnat taas näkevät yritykset keskeisinä yhteistyötahoina paikallisessa
kestävän kehityksen työssä, mistä on esimerkkinä myös Orimattilan Yritysagenda
21, johon osa orimattilalaisista yrityksistä osallistui hyvinkin aktiivisesti.

Yritysagenda 21:n pääasiallisena tarkoituksena oli yritysten ympäristövastuullisen
tuotannon edistäminen. Hanke toimi vuosina 1997–1999. Projekti sai alkunsa
maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 21:stä, ja se
on ollut suunnannäyttäjä myös koko Orimattilan kaupungin agendatyölle (EkolaOrimattilan paikallisagenda 2004).

Agenda 21:n päätavoitteena oli nimenomaan paikallishallinnon kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatiminen kaikissa jäsenmaissa, koska useiden ongelmien
ja niiden ratkaisuiden on todettu olevan juuri paikallisessa toiminnassa. Orimattilan yritysagenda 21 oli myös Suomen ensimmäinen yrityshanke, jossa toteutettiin
Rion ympäristökokouksessa vuonna 1992 asetettuja periaatteita muokata teollisuustuotantoa nykyistä kestävämmälle pohjalle (Orimattilan yritysagenda 21
1999).

Orimattilan ensimmäisessä Yritysagendassa oli mukana yhteensä kymmenen pkyritystä: Ferroplan Oy, Keraplast Oy, Kromipinta Oy, K-Supermarket Aisakello
Oy, Lafarge Braas Ormax Katot Oy, Orfer Oy, Sehlgren-tekstiili Oy, Vaihtoilma
Oy, Varpion Puutarha Oy sekä Virke Oy.
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Kaikissa yrityksissä tehtiin ympäristökatselmus, jonka kautta selvitettiin yritysten
senhetkinen tilanne. Tämän jälkeen yritykset laativat ympäristöpolitiikan, jossa
määriteltiin yritysten tavoitteet. Tämän pohjalta yritykset tekivät ympäristöohjelman, joka sisälsi toimenpiteet miten ympäristöpolitiikassa laadittuihin tavoitteisiin
päästään. Lopuksi yritykset laativat itselleen ISO 14001 -mukaisen ympäristöjärjestelmän, mutta vain Sehlgren-tekstiili hankki järjestelmälle myös virallisen
sertifikaatin. (Orimattilan yritysagenda 21, 1999). Yritykselle myönnettiin ISO
14001 -sertifiointi vuonna 2005, mutta jo samana vuonna yritys kuitenkin lopetti
toimintansa Orimattilassa. Kaikissa yrityksissä ympäristöjärjestelmän sertifiointi
ei olisi edes ollut järkevää toiminnan pienuuden vuoksi.

Orimattilassa toimi myös toinen yritysagenda reilun vuoden ajan vuodesta 2000
alkaen. Se oli jatkoa ensimmäiselle Yritysagenda 21 –hankkeelle, ja se toteutettiin
samaan tyyliin. Toiminnassa oli mukana yhteensä kuusi yritystä: Almita Oy,
Hermetel Oy, Mäkelän Puusepäntehdas Oy, Orima-Tuote Oy, Orimattilan Lämpö
Oy sekä Uuttu Ky:n Esso-huoltoasema.

Taulukossa 11 on Orimattilassa käytössä olevien ISO 14001 -ympäristösertifikaattien määrät, joista havaitaan, etteivät yritysagendojen toiminnat kuitenkaan lisänneet sertifikaattien määrää. Vuodelta 2006 mukana on 31.7. mennessä
sertifioidut yritykset. Erteline Oy:llä, joka valmistaa erikoiskalusteita, on ollut
sertifikaatti jo vuodesta 1997 lähtien (Lloyd`s Register Quality Assurance 2006).
Erteline Oy on Orimattilan toiseksi suurin teollisuuden työnantaja. Orimattilan
suurimmalla työnantajalla Virke Oy:llä oli ISO 14001 -sertifikaatti voimassa heinäkuuhun 2005 saakka (Niemeläinen 2006).
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TAULUKKO 11. ISO 14001 -sertifioidut yritykset Orimattilassa (Certificate search
2006; DNV- Suomi kotisivut 2006; Eerola 2006; Hedberg 2006; Kaartinen 2006; Siivonen 2006; Virtanen 2006)

Orimattila 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ISO14001

1

2

2

2

2

3

1

EMAS-sertifioituja yrityksiä kaupungissa ei ole (EMAS-rekisteri 2006). EMASsertifiointi sisältää ISO 14001 -sertifioinnin, mutta sen lisäksi yritystä velvoittaa
julkisen ympäristöselonteon tekeminen. ISO 14001:n mukaan julkinen ympäristöraportti on vapaaehtoinen. EMAS-asetus edellyttää myös, että organisaatio noudattaa ympäristölainsäädäntöä. ISO 14001 -standardin mukaan riittää, että organisaatiolla on menettelytavat, joiden avulla se pääsee lainmukaisuuden tilaan tietyn
ajan kuluttua. Lisäksi EMAS-järjestelmässä kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön osallistumiseen ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan paranemiseen.

Yritysagendojen toiminnan loputtua Orimattilassa ei ole ollut enää varsinaista
yrityksille suunnattua toimintaa. Osa yritysagendassa mukana olleista yrityksistä
tosin edelleen lähettää ympäristönsuojelusihteerille muun muassa yrityksen päästötietoja, mutta mitään varsinaista agenda-toimintaa ei siis enää ole. Yksi mahdollisuus kasvattaa yritysten ympäristöhallintaa voisikin olla tiedottaa yrityksiä
EcoStart -järjestelmästä, joka on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöjärjestelmä. Aiheesta voisi esimerkiksi pitää tiedotustilaisuuden Orimattilan alueen yrittäjille yhdessä Hämeen TE-keskuksen kanssa, josta EcoStart -järjestelmä
on mahdollista hankkia.
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9.2 Ympäristökasvatus

Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Kasvatuksen ja koulutuksen tulee
kehittää valmiuksia vastuunottoon sekä luonnon että ihmisten hyvinvoinnista
(Suomen kestävän kehityksen toimikunta 2006). Suomessa ympäristökasvatuksella tarkoitetaan yleensä koulujen antamaa ympäristöopetusta, jonka pohjana ovat
Unescon ympäristökasvatuksen päämäärät. Kestävän kehityksen kasvatukselle ja
koulutukselle on määritelty keskeiset sisällöt opetussuunnitelmien perusteissa
(Suomen kestävän kehityksen toimikunta 2006). Opetussuunnitelmien perusteet
velvoittavat sisällyttämään kestävän kehityksen opetukseen ja koulun toimintakulttuuriin (Koulu kestävän tulevaisuuden tekijäksi -työpaja 2006).

Orimattilassa erilaiset hankkeet ovat tukeneet oppilaitosten kestävän kehityksen
edistämistyötä ja kansainvälistä yhteistyötä. Yksi näistä on Suomen ja Viron yhteisprojekti 3+3 agenda 21, joka on toteutettu osana paikallisagenda 21 -työtä.

Orimattilassa Karkkulan, Mallusjoen, Tönnön ja Jokivarren koulut ovat olleet
aktiivisesti mukana 3+3 yhteistyössä, johon on kuulunut useita kouluja Suomesta
ja Virosta. Koulujen agendatyö on ollut tärkeää, ja sen kautta oppilaiden ympäristötietoisuus on lisääntynyt. Vuonna 2000 3+3 -hankkeen tuloksena syntyi ”Koulun oma agenda 21-opas”, joka antoi työkalut lähestyä kestävän kehityksen teemoja opetuksessa ja koulun eri käytännön toimissa. Opas jaettiin kaikkiin Orimattilan kouluihin. Tavoitteena onkin, että jokainen koulu perehtyy kouluagenda 21
-työhön ja tekee oman agendansa. Tarkoituksena on, että koulut sitoisivat ympäristöaiheet opetussuunnitelmaan ja näin koulujen ympäristövastuullisuus ja toiminnallinen ympäristökasvatus lisääntyisi. Tavoitteena on myös kartoittaa koulujen lähiympäristön erityispiirteet ja antaa oppilaiden osallistua oman alueen kehittämiseen ja ympäristönhoitoon. (Ekola-Orimattilan Paikallisagenda 2004.)

Oppilaitosten kasvatustyön tueksi on myös luotu omia ympäristökriteereitä. Yksi
keino ympäristökriteereiden täyttymisen tarkistamiseen on oppilaitosten ympäristösertifiointijärjestelmä. Järjestelmä on kehitetty osana Euroopan yhteisön
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Life-rahoitusta ja ympäristöministeriön tukea saaneessa Envedu-hankkeessa. Tavoitteena on ympäristönäkökulman huomioiminen kaikissa koulun toiminnoissa,
ja sen myötä kouluissa voidaan saavuttaa mm. kustannussäästöjä. Sertifikaatti on
maksuton, ja se myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. (Opetus-, kasvatus- ja
koulutusalojen säätiö 2004.) Sertifikaatin tasolle pääseminen edellyttää usein kouluilta vuosien järjestelmällistä työtä, mutta kriteereitä voi toki käyttää toiminnan
kehittämiseen ilman sertifiointitarkoitustakin.

Toistaiseksi Orimattilan koulut eivät ole lähteneet mukaan ympäristösertifiointiin,
mutta järjestelmään liittyminen tulevaisuudessa tukisi erinomaisesti Orimattilan
koulujen ympäristökasvatusta. Kouluille lähetetyn kyselyn perusteella vain Jokivarren koulu ja Virenojan koulu ilmaisivat halukkuutensa hakea ympäristösertifikaattia. Muilta kouluilta vastausta ei saatu ollenkaan, joten heidän osaltaan tulkitsimme, ettei heillä ollut kiinnostusta lähteä mukaan. Kouluille lähetetty kysely on
liitteenä 9.

Vaikka kyselyn mukaan vain kaksi 14 Orimattilan koulusta ilmoitti kiinnostuksensa ympäristösertifikaattia kohtaan, tuotti kysely myös tulosta: Virenojan koulu,
joka ei ole aiemmin ollut yhteistyössä Orimattilan ympäristötoimen kanssa, ilmoitti olevansa erittäin kiinnostunut tekemään tulevaisuudessa yhteistyötä Orimattilan ympäristötoimen kanssa. Koululle lähetettiinkin ympäristöaiheista opetusmateriaalia, ja Orimattilan ympäristösuojelusihteeri Kirsi Liukkonen toivoo
yhteistyön jatkuvan syksyllä koulujen alkaessa. Jokivarren koulu onkin jo aiemmin toiminut aktiivisesti erinäisissä projekteissa Orimattilan ympäristötoimen
kanssa, mutta myös heille lähetettiin kiitokseksi opetusmateriaalia.

Parhaillaan Orimattilassa on käynnissä myös Lähiluonto tutuksi -kehittämishanke,
joka pohjautuu Orimattilan paikallisagendatoimintaan. Hankkeen tavoitteena on
rakentaa Orimattilaan seitsemän luontopolkua ja näin vahvistaa verkostoitumista
ja lisätä kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja tietoisuutta ympäristöasioista.
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9.3 Yleinen ympäristökäyttäytyminen Orimattilassa

Orimattilalaisten ympäristökäyttäytymistä tutkittiin tämän työn yhteydessä haastattelemalla satunnaisotannalla valittuja asukkaita henkilökohtaisesti Orimattilan
keskustan alueella kesän 2006 aikana. Osa haastatteluista tehtiin puhelimitse.
Haastateltavia oli yhteensä 50 kappaletta. Tavoitteena oli saada haastateltaviksi
kaiken ikäisiä, jotta joukko edustaisi mahdollisimman hyvin orimattilalaisia. Perusjoukoksi valittiin yli 18-vuotiaat orimattilalaiset.

Liitteenä 10 on kyselylomake, jonka haastateltavat täyttivät. Kysymyksissä keskityttiin pelkästään käyttäytymistä kuvaaviin kysymyksiin, koska pidettiin tärkeänä
kyselyn helppoutta ja nopeutta haastateltaville. Näin oli myös helpompi saada
haastateltaviksi erilaisia ihmisiä. Lisäksi oli huomioitava, että kysely on vain pieni
osa opinnäytetyön kokonaisuudesta, joten mukaan ei voitu ottaa kovin suurta kysymysmäärää.

Aiemmin orimattilalaisten nuorten ympäristöasenteita on tutkinut Heidi Pihkala
vuonna 2001 valmistuneessa opinnäytetyössään Lahden ammattikorkeakoulusta.
Tutkimus oli osa Orimattilan senaikaista paikallisagendatyötä, jonka tavoitteiksi
oli asetettu muun muassa ympäristötietoisuuden vahvistaminen ja nuorten aktivointi ympäristöasioissa (Pihkala 2001, 1). Tutkimuksen tulosten mukaan nuorten
suhtautuminen ympäristöön oli tuolloin ympäristöä kunnioittavaa sekä ihmisten
asemaa korostavaa. Tytöt ovat tutkimuksen mukaan hieman ympäristöystävällisempiä kuin pojat. (Pihkala 2001, 29.)

Taulukossa 12 on haastateltavien ikäjakaumien prosentuaaliset osuudet sekä vastaavat osuudet orimattilalaisten keskuudesta. 18–25-vuotiaiden sekä 26–35
-vuotiaiden ryhmät ovat suuremmat kuin niiden tulisi olla suhteessa väestön määrään, joten suhteellisesti näiden ryhmien vastausten määrä ei vastaa väestöä. Toisaalta juuri näiden ryhmien vastauksia voidaan pitää totuudenmukaisimpina, koska heitä osallistui kyselyyn suurempi joukko. Yli 75-vuotiaista haastatteluun osallistui vain kaksi ihmistä, jolloin myös heidän vastauksiaan täytyy tarkastella varauksella.
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TAULUKKO 12. Ympäristökäyttäytyminen kyselyn ikäjakauma

Ikä
18–25
26–35
36–45
46–55
56–65
66–75
yli 75

Haastatellut
20 %
18 %
14 %
18 %
16 %
10 %
4%

Ikäluokan osuus
Orimattilassa
9,3 %
10,8 %
14,1 %
15,0 %
13,6 %
8,6 %
7,8 %

Naisia kyselyyn osallistuneista oli 68 % ja miehiä 32 %. Nekään eivät aivan vastaa todellista Orimattilan väestörakennetta, jossa naisia on 51,4 % ja miehiä 48,6
% (Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain 1980–2005, 2006). Toisaalta haastateltavat vastasivat koko kotitaloutensa puolesta, joten vastausten voi olettaa vastaavan melko hyvin Orimattilan oikeaa tilannetta.

Haastattelun perusteella orimattilalaiset kierrättävät jo melko hyvin. Kuviossa 17
näkyy kaikkien haastatteluun osallistuneiden kierrätystottumukset. Kaikkia jätelajeja lajittelee 30 % vastanneista. Näistä vastanneista 86,6 % oli naisia, mistä voikin päätellä naisten olevan aktiivisempia lajittelijoita. Lisäksi 10 % vastaajista
lajittelee kaikkia muita jätelajeja paitsi biojätettä. Kaatopaikkajätteestä eroteltiin
parhaiten energiajäte, jota kertoi lajittelevansa 90 % vastanneista.

Kaikista heikoiten eroteltiin muusta jätteestä metalli, jota lajitteli vain 48 % vastanneista. Lisäksi lasin, sanomalehtien, pahvin sekä biojätteen lajittelu tuntui olevan heikkoa. Toisaalta kaikissa rivi- ja kerrostaloissa ei ole järjestetty biojätteelle
erillistä keräysastiaa, jonka järjestäminen saattaisi lisätä ainakin hieman biojätettä
kierrättävien määrää. Toisaalta vain 12,5 % vastaajista, jotka eivät lajittele biojätettä, asui rivitalossa. Lopuilla sen sijaan olisi aivan varmasti mahdollisuus biojätteen lajitteluun jo nyt.

Haastattelun perusteella yli 65-vuotiaat orimattilalaiset kierrättävät jätteitä aktiivisimmin. Kaikki kyselyyn osallistuneet yli 75-vuotiaat kierrättivät kaikkia
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jätelajeja ja 65–75-vuotiaatkin kaikkia muita paitsi pahvia ja metallia. Nuoret sen
sijaan kierrättivät tulosten perusteella kaikkein vähiten. Ikäluokkia vertailtaessa
18–25-vuotiaat lajittelivat vähiten biojätettä, metallia, pahvia sekä ongelmajätettä.
Heikkoon tulokseen saattaa vaikuttaa osaltaan se, että osa nuorista asuu todennäköisesti vielä kotona, jolloin joku muu huolehtii esimerkiksi ongelmajätteiden
viemisestä kierrätyspisteeseen. Liitteissä 11 ja 12 näkyy tarkemmin vastaajien
lajittelutottumukset sukupuolen, iän ja asumismuodon mukaan lajiteltuina.

pullot ja tölkit
ongelmajätteet
sanomalehdet/paperi
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KUVIO 17. Haastatteluun osallistuneiden lajittelutottumukset

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysmaksun poistuminen koettiin vastaajien joukossa erittäin tärkeäksi. Noin joka neljäs (24 %) vastaajista ilmoitti vieneensä sähkölaiteromua pienjäteasemalle kierrätysmaksun poistuttua ja näistä
vastaajista suurin osa (83 %) ilmoitti maksun poistumisen vaikuttaneen romun
viemiseen jäteasemalle. Lisäksi moni kertoi suullisesti aikovansa tulevaisuudessa
ehdottomasti viedä romua pienjäteasemalle. Kaikista vastaajista vain muutama
(4 %) kertoi vieneensä jäteasemalle sähkölaiteromua jo ennen maksun
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poistumista. Suuresta mediahuomiosta huolimatta osa vastaajista kertoi, ettei edes
tiennyt maksun poistuneen, saatikka mitään maksua koskaan olleenkaan.

Kolmannessa kysymyksessä kartoitettiin orimattilalaisten tekoja ympäristön hyväksi. Yleisimmiksi tehdyiksi ympäristöteoiksi osoittautuivat vaatteiden ja tavaroiden vieminen kierrätykseen sekä turhien valojen sammutus. Tosin osa haastateltavista kertoi houkuttimena näihin olevan rahan säästäminen sähkölaskun kautta tai tienaaminen viemällä vaatteita kirpputorille. Kotimaisten tuotteiden suosiminen oli myös suosittua. Yhteensä 66 % vastaajista kertoi ostavansa kotimaisia
tuotteita. Eräs haastateltava sanoikin osuvasti: ”Kotimaista hinnalla millä hyvänsä”. Sen sijaan ympäristömerkittyjä tuotteita ostaa selvä vähemmistö. Myös joukkoliikennettä käytti vain kymmenesosa vastaajista. Tosin siihen vaikuttaa Orimattilan huonot joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet sekä haja-asutusalueen laajuus.

Asumismuoto ei vaikuttanut merkittävästi muuhun kuin vedenkäytön minimoimiseen sekä pyörällä ja jalan kulkemiseen. Yleisesti rivi- ja omakotitalossa asui kyselyn mukaan hieman ympäristöystävällisempää väkeä kuin kerrostaloissa. Vettä
säännösteltiin kerros- ja rivitaloissa huomattavasti enemmän kuin omakotitaloissa.
Tätä selittää veden maksullisuus vesijakeluverkon piirissä olevilla. Osa omakotitaloasukkaista kertoikin veden olevan heille ilmaista, joten he eivät näe syytä
miksi heidän pitäisi säännöstellä sitä. Kerros- ja rivitaloissa taas harrastettiin hyötyliikuntaa lyhyiden matkojen vuoksi enemmän kuin omakotitaloissa asuvien keskuudessa. Tarkemmat prosentuaaliset osuudet lajiteltuina asumismuodon ja sukupuolen mukaan löytyy liitteestä 13.

Ainut suuri ero sukupuolten välisessä ympäristökäyttäytymisessä tuli ilmi vaatteiden ja tavaroiden kierrätykseen viemisessä. Naisista 97,1 % kierrättää vaatteet ja
tavarat, mutta miehistä vain 43,8 %. Tätä selittää varmasti se, että naiset huolehtivat osaltaan myös miesten tavaroiden ja vaatteiden kierrättämisestä. Kokonaisuudessaan naiset huomioivat kuitenkin hieman miehiä enemmän ympäristöasioita.
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Liitteessä 14 on lajiteltu haastateltujen ympäristöteot iän mukaan. Teot vaihtelevat
hieman haastateltavan iän mukaan. Tuloksista ei kuitenkaan ilmennyt mitään yllättävää. Esimerkiksi kestokassia käyttivät ostoksilla käydessään odotetusti eniten
vanhukset, kun taas nuorista ja nuorista aikuisista kestokassia käyttivät vain harvat. Suhteessa parhaiten ympäristöasiat huomioi jokapäiväisessä elämässään kuitenkin 56–75-vuotiaat, mutta myös nuoret ovat kyselyn perusteella joissain asioissa hyvinkin aktiivisia. Esimerkiksi 90 % alle 25-vuotiaista kertoo suosivansa kotimaisia tuotteita. Nuoret myös kulkevat eniten asiointimatkojaan jalan tai pyörällä, mikä onkin ihan loogista nuorten varallisuuden huomioon ottaen.

Vaikeinta oli analysoida ja eritellä viimeistä kysymystä, jossa kysyttiin, onko vastaaja valmis tinkimään omasta elintasostaan ympäristöongelmien vähentämiseksi.
Tehtävää vaikeuttivat vastaajien epämääräiset vastaukset kuten ehkä, riippuu olosuhteista ja vaikea vastata. Vastaajista 60 % ilmoitti olevansa valmis tinkimään
omasta elintasostaan ympäristöongelmien vähentämiseksi. Tulos oli mielestäni
jopa hieman yllättävä, ja odotinkin paljon alhaisempaa prosentuaalista osuutta.
Osaltaan tuloksen positiivisuuteen on saattanut myös vaikuttaa kysymyksen hankaluus: asiaa sen kummempia miettimättä on ollut helppo vastata joko kyllä tai ei.
Mikäli kysely jatkossa tullaan tekemään uudelleen, voisi olla parempi ratkaisu
realistisemman tuloksen kannalta luetella asioita, joista on mahdollista luopua.
Näin saataisiin selvempi käsitys haastateltavien valmiudesta osallistua ympäristönsuojeluun.

Myönteisiksi ytimekkäitten kyllä-vastausten lisäksi tulkittiin myös vastaukset,
joissa sanottiin, että vastaaja on valmis luopumaan elintasostaan jonkin verran tai
joissa oli lueteltu asioita, joista vastaaja oli valmis luopumaan. Esille tuli muun
muassa seuraavia asioita:
 turhista ostoksista luopuminen
 kertakäyttöisten ja helposti rikki menevien tuotteiden välttäminen
 veden tuhlaaminen
 luonnon roskaaminen.
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Moni vastaaja kertoi lisäksi, että autosta luopuminen olisi täysin mahdotonta syrjäisen asuinpaikan vuoksi. Tuloksissa oli yllättävää myös se, että jopa 80 % 18–
25-vuotiaista vastaajista oli kyselyn mukaan valmis luopumaan omasta elintasostaan ympäristön hyväksi. Yli 66-vuotiaista taas yksikään ei ollut valmis luopumaan elintasostaan. Osaltaan tätä voi selittää nuorten tuhlaavaisemmat elämäntavat. Vanhemmat ihmiset taas elävät usein paljon askeettisempaa elämää ja kokevat, ettei heillä ole enää mitään, mistä voisi luopua.

Asumismuodolla ei tämän kysymyksen osalta ollut mitään merkitystä tuloksiin.
Tarkemman kuvan viimeisen kysymyksen tuloksista lajiteltuna asumismuodon,
sukupuolen ja iän mukaan saa kuviosta 18. Kuviossa 19 on vielä yhteenvetona
kysymysten 2–4 vastaukset. Tuloksia tarkasteltaessa kannattaa kuitenkin muistaa,
että ihmiset saattavat vastata kyselyissä asioihin todellisuutta kaunistellen. Esimerkiksi kysyttäessä käyttääkö vastaaja ostoksillaan kestokassia, saattaa hän vastata positiivisesti, vaikka todellisuudessa käyttäisi kestokassia vain silloin tällöin.

Kaikki
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KUVIO 18. Vastaajat, jotka ovat valmiita tinkimään omasta elintasostaan lajiteltuna iän,
sukupuolen ja asumismuodon mukaan
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On valmis tinkimään elintasostaan
Kulkee T yö asiointimatkat jalan tai pyörällä
Käyttää joukkoliikennettä
On laskenut huonelämpötilaansa
Sammuttaa turhat valot
On minimoinut vedenkäytön
Välttää kertakäyttöastioita
On korjannut / korjauttanut tavaran tai vaatteen
Vie tavarat/vatteet kierrätykseen
Ostaa kirpputoreilta
Käyttää ostoksilla kestokassia
On ostanut ymp.merk. tuotteen taval. sijasta
Suosii kotimaisia tuotteita
On vienyt sähkölaiteromua pienjäteasemalle
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

KUVIO 19. Yhteenveto Orimattilalaisten ympäristökäyttäytyminen-kyselyn kysymyksien
2–4 vastauksista

59
10 YHTEENVETO
Ympäristön tilan selvittäminen kokonaisuudessaan on yhden työn osalta melko
mahdotonta. Tämänkin työn yhteydessä tuli vastaan lukuisia aiheita, jotka olisi
voinut ottaa mukaan selvitykseen, mutta jotka työlle asetettujen rajausten myötä
oli pakko jättää käsittelemättä. Lisäksi yksi ympäristön osa-alue liittyy aina useaan muuhun osa-alueeseen ja sitä mukaa kokonaisuus yhden alueen osalta voi
kasvattaa lukuisia jatkotutkimusaiheita. Seuraavaksi on esitetty yhteenvetoa tässä
tutkimuksessa mukana olleista ympäristön osa-alueista.

Orimattilan vesistöjen veden laatu on huonompaa kuin keskimäärin Suomen vesistöissä. Toisaalta järvet ovat pieniä ja niiden itsepuhdistumiskykykin sitä mukaa
rajallisempi kuin suurissa vesistöalueissa. Lisäksi Porvoonjokeen lasketaan myös
naapurikunnista jätevesiä, mikä entisestään lisää vesistöjen kuormitusta. Osalle
järvistä on jo aloitettu kunnostustoimenpiteitä, mutta näiden joukkoon voisi ottaa
vielä mukaan muutaman merkittävimmän järven, ennen kuin niiden tila huononee
entisestään.

Orimattilassa on melko niukat pohjavesivarat, mutta yhteistyötä naapurikuntien
kanssa on jo aloitettu, joten vedensaanti on turvattu myös tulevaisuudessa. Myös
niiden suojelemiseksi on tehty tarvittavia toimenpiteitä.

Päijät-Hämeen ilmansuojelun tavoiteohjelman mukaan Orimattilan ilmanpäästöt
ovat vähentyneet koko 90-luvun ajan. Uusia ilmanlaatututkimuksia kaivattaisiin
kuitenkin pikaisesti, sillä edelliset seurannat ovat jo lähes kymmenen vuotta vanhoja. Orimattilan kannattaisi harkita myös liittymistä Suomen Kuntaliiton ilmastokampanjaan, jossa on mukana jo 49 muuta kuntaa.

Pienenä kaupunkina Orimattilassa ei ole suuria meluongelmia. Suurimmat meluhaitat aiheutuvat lähinnä liikennemelusta. Hämeen tiepiirin tekemän selvityksen
mukaan valtatie 4:n yli 55 dB:n melualue ulottuu yli 320 metriin tien keskilinjasta. Syyskuussa 2006 valmistunut Kerava-Lahti oikorata sijoittuu samalle alueelle
valtatie 4:n kanssa, joten oletettavasti myös melualue on laajentunut tämän myötä.
Tarpeesta rakentaa meluvalleja täytyisikin tarpeen mukaan tehdä lisätutkimuksia
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ja selvityksiä. Niitä ei oikoradan valmistusvaiheessa ainakaan vielä ole rakennettu.

Jätehuolto on Orimattilassa melko hyvin järjestetty. Jätemäärät ovat vähentyneet
viime vuosina merkittävästi ja samalla jätteiden hyötykäyttö on lisääntynyt. Ainoa
ongelma liittyy biojätteen lajittelumahdollisuuden turvaamiseen. Biojäteastia on
tällä hetkellä pakollinen vain yli 10 asunnon taloyhtiöissä, ja useat pienet taloyhtiöt ovatkin viime aikoina luopuneet biojäteastiasta niiden korkean käyttömaksun
vuoksi. Ongelmaa lisää se, että Orimattilassa on melko paljon näitä alle kymmenen asunnon taloyhtiöitä. Tämän työn yhteydessä toteutetussa kyselytutkimuksessa selvisi lisäksi se, että monet orimattilalaiset eivät kierrätä biojätettä, vaikka
heillä olisi siihen mahdollisuus. Jonkinlaista tiedotusta asukkaille esimerkiksi
biojätteen haitallisuudesta kasvihuoneilmiön voimistajana voisikin ehdottaa esimerkiksi Päijät-Hämeen Jätehuollolle. Tosin ongelma ei koske pelkkää Orimattilaa, vaan se on sama koko Suomessa.

Orimattilan autoistumisaste on kasvanut tasaista vauhtia kestävän kehityksen tavoitteiden vastaisesti. Suunta on tosin ollut samanlaista koko Suomessa, ja lisäksi
Orimattilan maaseutumainen kaupunkirakenne ja heikot joukkoliikennemahdollisuudet kaupungin sisällä selittävät autojen suurta suosiota. Seutulipun käyttöönotto linja-autoliikenteessä taas on kasvattanut joukkoliikenteen suosiota matkustettaessa naapurikuntiin, mikä on myös kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista.

Orimattila on vähäsoista ja vähäjärvistä aluetta, jossa maisemaa hallitsevat tasaiset savimaat ja niiden väliset kalliokumpareet. Vähäisiä suo- ja vesistöalueita pyritäänkin mahdollisuuksien mukaan suojelemaan, ja yksi suoalue Orimattilasta on
mukana muun muassa Natura 2000 -verkostossa. Yhteensä Orimattilan pintaalasta suojeltuja luontoalueita on 0,6 %. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty lainkaan
Orimattilan eläin- ja kasvilajistoa, jota voisikin selvittää tulevaisuudessa tarkemmin.
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Ympäristövastuuta Orimattilassa on yritysten osalta lisännyt Orimattilan yritysagendojen toiminta, joiden toiminnan kannustamina monet yritykset hankkivat
itselleen jonkinasteisen ympäristöjärjestelmän. Yritysagendojen toiminnan jälkeen
ei kuitenkaan ole ollut enää mitään vastaavaa toimintaa. Yrityksille voisikin antaa
enemmän tietoa esimerkiksi EcoStart järjestelmästä, joka on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöjärjestelmä ympäristöasioiden hallintaan ja toiminnan
ekotehokkuuden lisäämiseen.

Koulujen ympäristötyö on eri kouluissa hyvin eri tasolla. Osa kouluista on erittäin
kiinnostunut ympäristöasioista ja ympäristökasvatuksen osuuden kasvattamisesta
opetusohjelmassa, mutta joitain kouluja on hankala saada kiinnostumaan. Tätä
todisti myös kesällä lähetetty kysely oppilaitoksille, jossa kysyttiin heidän kiinnostustaan lähteä mukaan koulujen ympäristösertifiointiin. Kyselyn vastausprosentiksi jäi 14,3 %, mikä oli todella alhainen.

Kesällä 2006 toteuttamani ympäristökäyttäytymiskyselyn perusteella osa orimattilalaisista on erittäin aktiivisia ympäristöasioissa, mutta osaa lajittelu ja muut ympäristöteot eivät kiinnosta laisinkaan. Vanhemmat ihmiset kiinnittävät tulosten
mukaan huomattavasti enemmän huomiotaan ympäristötekoihinsa kuin nuoremmat. Tosin myös nuoret yllättivät aktiivisuudellaan tietyin osin, mutta tulosten
perusteella he muun muassa kierrättävät jätteitä kaikista heikoimmin. Tulevaisuudessa voisikin olla mielenkiintoista vertailla mahdollisen ympäristösertifikaatin
omaavan koulun oppilaiden ympäristökäyttäytymistä ns. tavallisen koulun oppilaiden ympäristökäyttäytymiseen.
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LIITE 1
VEDENLAATULUOKITUKSEN SANALLISET KRITEERIT

Erinomainen
Vesialue on luonnontilainen. Vesistö on yleensä karu, kirkas tai lievästi humuspitoinen.
Veden käyttöä rajoittavia leväesiintymiä ei todeta. Vesistö soveltuu erittäin hyvin kaikkiin käyttömuotoihin.
Hyvä
Vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen.
Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä satunnaisesti. Vesistö soveltuu hyvin
eri käyttömuotoihin.
Tyydyttävä
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan lievästi rehevöittämä tai
vedenlaatu on muuten muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat myös luonnostaan huomattavan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. Levähaittoja voi esiintyä toistuvasti. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman
luonnontilaisista arvoista kohonneet. Vesistö soveltuu yleensä tyydyttävästi useimpiin
käyttömuotoihin.
Välttävä
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan voimakkaasti rehevöittämä
tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat yleisiä ja saattavat rajoittaa veden
käyttöä pitkiä ajanjaksoja. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai
eliöstössä voivat olla selvästi luonnontilaisia arvoja korkeampia. Litorina- savimaiden
vesistöissä pH-arvot voivat olla hetkellisesti hyvin alhaisia ja happamuudesta johtuvia
kalakuolemia saattaa ajoittain esiintyä. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäiset.
Huono
Vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan pilaama. Levähaitat ovat
erittäin yleisiä ja runsaita estäen vesistön käytön usein pitkäksikin aikaa. Rehevyydestä
johtuen myös happitilanne voi olla heikko. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä,
sedimentissä tai eliöstössä voivat olla tasolla, josta aiheutuu selvä riski vesistön käytölle
tai vesiluonnolle. Litorina-savimaiden vesistöissä pH-arvot voivat olla hyvin alhaisia
pitkiä ajanjaksoja, jolloin happamuudesta johtuvia kalakuolemia esiintyy toistuvasti. Vesistön käyttöä rajoittaa pysyvästi tai ajoittain jokin edellä mainituista tekijöistä.

Kriteerit ovat samat kuin Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisussa nro 20 vuodelta 1988
Vesistöjen laadullisen käyttökelpoisuuden luokittaminen. Kriteerien sanallisia kuvauksia
on tässä täydennetty ja selkiytetty.

LIITE 2

1. Tihaja
2. Ojajärvi
3. Lumijärvi
4. Onkijärvi
5. Kaitajärvi
6. Hanijärvi
7. Nikkijärvi
8. Kivikolunjärvi
9. Tekemäjärvi
10. Savijärvi

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Valkeajärvi
Mustajärvi
Koukkujärvi
Kuustjärvi
Kiiliönjärvi
Sirkat (isompi)
Pahatjärvet
Vähä Onkijärvi
Iso Onkijärvi
Ylemmäisjärvi

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Kalliojärvi
Iso-Salmijärvi
Pöyrysjärvi
Virenojan lammikko
Tuhkurinjärvi
Kylänjärvi
Mallusjärvi
Salusjärvi

LIITE 3

LIITE 4

Uimaranta

Näytteenotto pvm.

pH Koliformiset
bakteerit
(35-37˚C,
24h)

Fekaaliset
koliformiset
bakteerit
(44,5˚C,
24h)
pmy /100 ml
1
2
0
15

Fekaaliset
streptokokit
(37˚C, 48h)
pmy /100
ml
0
3
0
0

Kalliojärvi
Kalliojärvi
Kalliojärvi
Kalliojärvi

27.7.2006
5.7.2006
7.6.2006
16.5.2006

6,7
6,7
6,5
6,2

pmy /100 ml
88
9
35

Salusjärvi
Salusjärvi
Salusjärvi
Salusjärvi

27.7.2006
5.7.2006
7.6.2006
16.5.2006

6,7
6,7
6,8
6,4

440
110
6

8
10
7
0

8
5
0
0

Virenojan
lammikko
Virenojan
lammikko
Virenojan
lammikko

27.7.2006

7,7

-

6

8

5.7.2006

8,6

-

3

16

8.6.2006

7,5

-

2

0

Mallusjärvi
Mallusjärvi
Mallusjärvi

27.7.2006
5.7.2006
8.6.2006

7,7
8,1
7,6

-

32
53
0

8
33
0

Mustajärvi
Mustajärvi

27.7.2006
14.6.2006

7,4
6,8

-

16
4

4
0

Kylänjärvi
Kylänjärvi

5.7.2006
8.6.2006

7,2
7,2

-

3
1

2
0

Kuustjärvi

16.6.2006

8,1

-

0

0

Heinämaan
lammikko

16.6.2006

6,7

-

0

1

LIITE 5

1.
2.
3.
4.
5.

Köylinjoki
Heinjoki (silta Piikainkyröntiellä)
Kuivannonjoki (ennen vedenottamoa)
Sepänjoki (Rantalanpolun silta)
Haltianoja (Raikkolantien silta)

LIITE 6

LIITE
7

LIITE 8

LIITE 9
KYSELY ORIMATTILAN OPPILAITOKSILLE

1. Onko maaliskuussa 2004 käynnistynyt OKKA-säätiön ylläpitämä oppilaitosten
ympäristösertifiointi sinulle/koululle ennestään tuttu?
Kyllä

Ei

2. Ympäristösertifikaatin saamiseksi oppilaitoksen on täytettävä OAJ:n laatimien
Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereiden pakolliset vaatimukset. Oletko
tutustunut näihin kriteereihin aiemmin?
Kyllä

Ei

3. Onko koulunne jo lähtenyt mukaan ympäristösertifiointiin tai harkinnut sitä?
Tai aiotteko nyt tutustumanne perusteella harkita / lähteä mukaan?

_________________________________________________________________
4. Arvioi seuraavien kriteerien tämän hetkistä tasoa koulussasi asteikolla 1-5.
(1=huono, vaatii paljon kehitystä 2= välttävä, vaatii vielä kehitystä 3=hyvä, jotain tehty 4=hyvä,
toimii, mutta vaatii vielä pientä hiomista, 5=erinomainen, toimiva kokonaisuus)

Ympäristöasioiden suunnittelu, organisointi ja kehittäminen:
•
•
•
•

Ympäristötyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus
Ympäristöasioiden sisällyttäminen oppilaitoksen
kaikkeen toimintaan
Sisäinen yhteistyö, oppilaiden ja henkilöstön
osallistuminen
Yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa

____
____
____
____

Opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen:
•
•
•

Ympäristökasvatuksen toteutuminen läpäisevänä
aihekokonaisuutena tai painotuksena
Ympäristöopetuksen arviointi ja jatkuva parantaminen
Oppilaiden osallistuminen ympäristöasioiden
suunnitteluun ja toimintaan ympäristön puolesta

____
____
____

Ylläpitotoiminnot:
• Toiminnan suorat ympäristövaikutukset ja niiden vähentyminen ___
•
•

Ympäristökasvatusta tukeva oppimisympäristö
Tekniset parannukset ja toimintatapojen kehittyminen

____
____

LIITE 9 (jatkuu)
5. Minkä kokonaisarvosanan (1-5) antaisit koulusi tämän hetkisestä toteutuneesta
ympäristökriteerien tasosta edellisten vastausten perusteella?
____

6. Onko koulunne kiinnostunut mahdollisesta yhteistyöstä Orimattilan kaupungin
ympäristötoimen kanssa ympäristön havainnoinnissa ja ympäristön tilan mittaamisessa?
Merkitse kiinnostuksesi seuraavista vaihtoehdoista:

Kasvillisuus kartoitus

Kasvien kerääminen

Eläinten havainnointi / levinneisyys

Ympäristön siivous

Luontotaulujen tekeminen

Hoitokalastus mato-ongilla
Järvien lämpötilan mittaus
Kalojen / hyönteisten tutkiminen

Oma ehdotuksenne?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kiitos vastauksesta! Kyselyn tulokset tullaan lähettämään syksyyn
mennessä sähköpostitse kaikille osallistuneille kouluille.

LIITE 10

KYSELY YMPÄRISTÖKÄYTTÄYTYMISESTÄ ORIMATTILALAISILLE

Sukupuoli:

Ikä:

Asuminen:

nainen

mies

18-25

25-35

35-45

46-55

56-65

66-75

omakotitalo
kerrostalo
rivitalo

36yli 75

Asukasmäärä:

1. Mitä seuraavista jätteistä lajittelet?
• energiajäte
• biojäte
• kaatopaikkajäte
• lasi
• metalli
• pahvi
• sanomalehdet / paperi
• ongelmajätteet
• pullot ja tölkit
2. Oletko vienyt sähkölaiteromua pienjäteasemalle kierrätysmaksun poistuttua?
(Vaikuttiko maksun poistuminen viemiseen)

3. Mitä seuraavista olet tehnyt ympäristön hyväksi?:
ostokäyttäytyminen:
• kotimaisten tuotteiden suosiminen
• ympäristömerkityn tuotteen ostaminen tavallisen sijasta
• kestokassin käyttäminen muovikassin sijaan
• kirpputoreilta ostaminen
• vaatteiden / tavaroiden vieminen kierrätykseen
• tavaroiden / vaatteiden korjaaminen tai korjauttaminen
• välttänyt kertakäyttöastioiden käyttöä
muuta:
• vedenkäytön minimointi
• turhien valojen sammutus
• huonelämpötilan laskeminen
• joukkoliikenteen käyttö säännöllisesti
• Työ/asiointi matkojen kulkeminen jalan /pyörällä

4. Oletko valmis tinkimään omasta elintasostasi ympäristöongelmien vähentämiseksi?

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

LIITE 11

Haastateltujen lajittelutottumukset lajiteltuna sukupuolen ja asuinmuodon mukaan
kyselyssä ympäristökäyttäytymisestä orimattilalaisille kesällä 2006

Jätelaji

Kaikki

Naiset

Miehet Omakotit. Kerrost. Rivitalo

Energiajäte

90 %

97,1 %

75,0 %

100 %

73,3 %

90,9 %

Biojäte

68 %

67,6 %

68,8 %

70,8 %

53,3 %

81,8 %

Kaatopaikka

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Lasi

62 %

67,6 %

50 %

75,0 %

6,7 %

81,8 %

Metalli

48 %

70,8 %

37,5 %

54,2 %

20,0 %

63,6 %

Pahvi

66 %

46,0 %

62,5 %

62,5 %

60,0 %

81,8 %

Sanomalehdet

86 %

88,2 %

81,3 %

87,5 %

80,0 %

90,9 %

Ongelmajätteet 62 %

67,6 %

50,0 %

75,0 %

46,7 %

54,5 %

84 %

60,0 %

75,0 %

41,7 %

80,0 %

81,2 %

ja paperi

Pullot, tölkit

LIITE 12

Haastateltavien lajittelutottumukset lajiteltuna iän mukaan kyselyssä ympäristökäyttäy-

tymisestä orimattilalaisille kesällä 2006

Jätelaji / vastaajan

18–25

26–35

36–45

46–55

56–65

66–75

yli 75

ikä

Energiajäte

90,0 % 77,8 %

85,7 %

100 %

87,5 %

100 %

100 %

Biojäte

40,0 % 55,6 %

57,1 %

77,8 %

87,5 %

100 %

100 %

Kaatopaikka

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Lasi

40,0 % 33,3 %

85,7 %

55,6 %

75,0 %

100 %

100 %

Metalli

20,0 % 33,3 %

71,4 %

55,6 %

50,0 %

40,0 %

100 %

Pahvi

40,0 % 66,7 %

85,7 %

66,7 %

62,5 %

80,0 %

100 %

Sanomalehdet

80,0 % 77,8 %

85,7 %

77,8 %

88,9 %

100 %

100 %

Ongelmajätteet

40,0 % 44,4 %

71,4 %

77,8 %

50,0 %

100 %

100 %

Pullot, tölkit

70,0 % 66,7 %

85,7 %

100 %

87,5 %

100 %

100 %

ja paperi

LIITE 13

Haastateltujen teot ympäristön hyväksi lajiteltuna sukupuolen ja asumismuodon
mukaan kyselyssä ympäristökäyttäytymisestä orimattilalaisille kesällä 2006

Ympäristöteko

Kaikki Naiset Miehet Omakotit. Kerrostalo Rivitalo

Suosii kotimaisia

66,0 % 70,0 % 62,5 % 70,8 %

66,7 %

63,6 %

On ostanut ympäristömerki- 24,0 % 23,5 % 25,0 % 16,7 %

26,7 %

27,3 %

46,0 % 50,0 % 37,5 % 54,2 %

26,7 %

54,5 %

Ostaa kirpputoreilta

46,0 % 52,9 % 31,3 % 37,5 %

53,3 %

54,5 %

Vie tavarat /vaatteet

80 %

97,1 % 43,8 % 75,0 %

73,3 %

100 %

60,0 % 61,8 % 56,3 % 70,8 %

53,3 %

45,5 %

60,0 % 67,6 % 43,8 % 62,5 %

40,0 %

81,8 %

On minimoinut vedenkäytön 46,0 % 47,1 % 50,0 % 37,5 %

46,7 %

72,7 %

Sammuttaa turhat valot

78,0 % 76,5 % 81,3 % 70,8 %

86,7 %

81,8 %

On laskenut huonelämpöti-

42,0 % 41,2 % 43,8 % 41,7 %

33,3 %

54,5 %

10,0 % 14,7 %

6,7 %

27,3 %

40,0 %

72,7 %

tuotteita

tyn tuotteen tavallisen sijasta
Käyttää ostoksilla
kestokassia

kierrätykseen
On korjannut /korjauttanut
tavaran /vaatteen
Välttää kertakäyttöastioita

laa
Käyttää joukkoliikennettä

_

4,2 %

säännöllisesti
Kulkee työ/asiointi matkat
jalan tai pyörällä

42,0 % 47,1 % 31,3 % 29,2 %

LIITE 14

Haastateltujen teot ympäristön hyväksi lajiteltuna iän mukaan kyselyssä ympäristökäyttäytymisestä orimattilalaisille kesällä 2006
Ympäristöteko / ikä (v.)

18–25 26–35 36–45 46–55 56–65 66-75

yli 75

Suosii kotimaisia

90,0% 44,4% 71,4% 55,6% 44,4% 100%

100%

25,0% 22,2% 14,3% 33,3% 12,5% 60,0%

_

30,0% 33,3% 28,6% 44,4% 62,5% 80,0%

100%

Ostaa kirpputoreilta

30%

55,6% 42,9% 33,3% 62,5% 60,0%

50,0%

Vie tavarat /vaatteet

80,0% 88,9% 85,7% 77,8% 75,0% 80,0%

50,0%

60,0% 33,3% 57,1% 55,6% 87,5% 80,0%

50,0%

Välttää kertakäyttöastioita

70,0% 33,3% 14,3% 55,6% 87,5% 100%

50,0%

On minimoinut vedenkäytön

50,0% 33,3% 71,4% 55,6% 50,0% 20,0%

50,0%

Sammuttaa turhat valot

70,0% 66,7% 100%

100%

On laskenut huonelämpötilaa

30,0% 44,4% 57,1% 44,4% 50,0% 40,0%

_

Käyttää joukkoliikennettä

10,0% _

_

tuotteita
On ostanut ympäristömerkityn
tuotteen tavallisen sijasta
Käyttää ostoksilla
kestokassia

kierrätykseen
On korjannut /korjauttanut
tavaran /vaatteen

88,9% 50,0% 100%

28,6% _

12,5% 20,0%

säännöllisesti
Kulkee työ/asiointi matkat
jalan / pyörällä

70,0% 22,2% 42,6% 11,1% 62,5% 40,0%

50,0%

