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Tarkkailun perusteet
Aluehallintovirasto on päätöksen nro 77/2013/2 (29.4.2013) mukaan päättänyt tarkistaa Länsi-Suomen
ympäristölupaviraston Salon jätevedenpuhdistamolle 30.10.2002 myöntämän toistaiseksi voimassa
olevan ympäristöluvan nro 65/2002/4 määräykset. Päätöksessä todetaan kalataloudellisten vaikutusten
seuraamisesta ja tarkkailusta: " ... jäteveden kalataloudellisia vaikutuksia Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmän hyväksymällä tavalla."

Jätevesipuhdistamo
Salon kaupungin keskusjätevedenpuhdistamo sijaitsee Halikonlahden pohjukassa Uskelanjoen ja
Halikonjoen välissä. Puhdistetut jätevedet johdetaan Salitunojan ja edelleen Halikonjoen kautta
Halikonlahden pohjoisosaan Viurilanlahteen.
Jätevedenpuhdistamolla käsitellään Salon, Halikon, Perttelin, Kiikalan, Kuusjoen, Suomusjärven,
Muurlan ja Teijon yhdyskuntajätevedet sekä viemäröinnin piirissä olevat teollisuusjätevedet ja
puhdistamolle toimitettavat sakokaivolietteet. Puhdistamon asukasvastineluku on alle 100 000.
Jätevesien käsittelytulosten on täytettävä typen poistotehon osalta vuosikeskiarvoina laskettuna ja
muilta osin neljännesvuosikeskiarvoina seuraavat pitoisuuden raja-arvot.
Enimmäispitoisuus, mg/1
B0D7ATU, 02
10
C0D cr, 02
70
Kiintoaine
15
Kokonaisfosfori, P
0,5
Kokonaistyppi, N
15

Vuoden 2017 alusta pitoisuuksien enimmäisarvot on täytettävä seuraavat raja-arvot.

B0D7ATU, 02
C0D cr, 02
Kiintoaine
Kokonaisfosfori, P
Kokonaistyppi, N

Enimmäispitoisuus, mg/1 Vähimmäisteho %
10
95
70
90
15
95
0,5
95
15
70
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Ympäristösuojelun tietojärjestelmän mukaan jätevedenpuhdistamon päästöt vesistöön ja poistotehot
ovat vuosina 2010-2012 olleet seuraavat:
2010
Laatu kg/d
8OD7 136
COD
297
Kiinto 46
aine
Kok.
4,4
fosfori
Kok. 236
typpi
Jätevesimäärä

1

2011

1

mg/I
8,3
38,6
2,8

%
96
89
98

kg/d
148
368
80

mg/I
7,2
34,5
3,4

%
97
91
98

0,3

97

6,2

0,3

96

14,8

69

204

9,5

77

1

8 220 ms/d

11 403 ms/d

2012*
kg/d
71
381
30

mg/I
6,9
36,3
2,8

%
96
89
98

3,5

0,3

96

116

10,9

79

l

10690ms/d

*Vuoden 2012 jakson IV tiedot puuttuvat
Jätevedenpuhdistamoita johdettujen jätevesien osuus Halikonlahden kokonaiskuormituksesta on
vuosina 2000-2007 ollut fosforin osalta keskimäärin 3,5 % ja typen osalta 13,9 %. Suurimmat
Halikonlahden ravinnekuormituksesta tulee Halikonjoen ja Uskelanjoen kautta hajakuormituksena.

Nykytilanne
Alueen kuvaus
Halikonlahti on Saaristomereen kuuluva merenlahti, jonka Kemiön saari jakaa kahteen kapeaan
haaraan. Viurilanlahti ja siitä lounaaseen sijaitseva Rauvolanselkä ovat pääsääntöisesti alle kolme
metriä syviä ja syvimmätkin kohdat ovat vain neljä metriä. Viurilanlahden ja Rauvolanselän
yhteenlaskettu pinta-ala on noin 7 km 2 ja tilavuus noin 10 milj. m 3• Jätevesien purkualueelle laskee
Halikonjoki (valuma-alue 306 km 2 järvisyys
,
0,05 %) ja Uskelanjoki (valuma-alue 566 km 2, järvisyys
2
0,6 %). Lisäksi Rauvolanselän kohdalle laskee Purilanjoki (valuma-alue noin 83 )km
.

Halikonlahden läntinen haara jatkuu kapean Kokkilanselän jälkeen Karhuselkänä, jossa syvyys on
enimmillään 25 m. Kokkilan- ja Karhunselän kohdalle virtaavat Karviaistenoja, Topjoki ja Ruonanjoki,
joiden valuma-alue on yhteensä noin 105 km 2• on enimmäkseen 10-15 m. )Läntinen haara liittyy
lännessä, kapeiden ja paikoin matalien salmien kautta, Peimariin ja Paimionselkään. Etäisyys jätevesien
purkupaikasta Peimarille on vesitse noin 45 km. Itäinen, etelään suuntautuva, haara muodostuu kapean
salmen erottamista Kirjakkalan- ja Teijonselästä sekä Matildansalmen ja Strömman kanavan välisestä
vesialueesta nimeltään Hummelfjärden. Itäisessä haarassa matala salmi Matildedahlin kohdalla ja
Strömman kanava rajoittavat osaltaan veden vaihtuvuutta alueella. Itäiseen haaraan laskevat
Hamarinjärven, Sahajärven ja Matildanjärven metsä- ja suovaltaisten valuma-alueiden (yhteensä 28 km 2
vedet. Etäisyys Halikonlahden perukasta Strömman kanavalle on noin 25 km.
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Kalastusolosuhteet
Kalavesien omistus Halikonlahdella on pirstaleinen ja siellä löytyy sekä järjestäytyneitä osakaskuntia
että järjestäytymättömiä yhteisiä vesialueita ja yksityisvesialueita. Halikonlahteen laskevista joista
Uskelanjoki on luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi. Myös Halikonjoen sivuhaarasta ja Purilanjoesta on
löydetty taimenta. Kalastus Halikonlahdella painottuu tänä päivänä virkistyskalastukseen ja tavoitelajit
ovat petokalat kuten ahven, kuha ja hauki sekä siika. Vesistöalueella toimii tällä hetkellä yksi
ammattimainen kalastaja. Halikonlahdelle on viime vuosina istutettu lähinnä siikaa (sekä saaristo- että
vaellussiikaa), pieniä määriä kuhaa ja kahtena viime vuonna myös ankeriasta. Kalaistutukset on
maksettu valtion, Halikonlahden kalastusalueen ja osakaskuntien varoin.
Halikonlahden kalastusalueen tietoon tulleet istutukset vuosina 2010-2012 olivat:

Vuosi
2009
2010
2011
2012

Vaellussiika
l- kes
16 800
10 000
27 600
8 900

Kuha 1-kes
15 400
10 000

-

Meritaimen 2-3 v Saaristosiika
2 260
580

-

33 700

-

8 600

Ankerias 1-3 v

-

10 000

Jätevesipuhdistamon vaikutukset
Jätevedenpuhdistamon oletetut vaikutukset ovat veden kohonnut ravinnetaso ja veden happea
kuluttavien aineiden nousu. Edellä mainitut voivat taas aiheuttaa vesikasvien lisääntymistä ja
happivajetta vesistön pohjalla sekä kalakannan muutoksia. Oletetut muutokset kalakannoissa ovat
heikentynyt elonjäänti kalanmädillä, kalaston muuttuminen entistä särkikalavaltaisemmaksi, elikkä
reheviä vesiä suosivat kalalajit kuten särki, lahna ja suutari lisääntyvät kun taas niukkaravinteisemmissa
vesissä viihtyvät lajit, kuten lohikalat vähenisivät. Vesikasvillisuuden lisääntyminen voi omalta osaltaan
vaikuttaa kalakantaan pienentämällä sopivia kutualueita tai vaikeuttamalla kalojen pääsyn
kutupaikoilleen. Myös kalastus voi vaikeutua lisääntyvän vesikasvillisuuden ja levämassan
seuraamuksena, esimerkiksi kalapyydysten limoittumisen myötä.
Mahdolliset kalataloudelliset vaikutukset Salon kaupungin keskusjätevedenpuhdistamon toiminnasta
rajoittunevat pääosin Halikonjoen alaosaan ja Halikonlahden sisäosaan, rajana etelässä Rauvolanselän
eteläosa Vartsalansaaren pohjoiskärjen tasalla. Voimakkaimmin vaikutukset näkynevät
Viurilanlahdella, koska tämä muodostaa oman osittain suljetun vesistönosan (ks. kartta). Puhdistamon

viemäriverkoston alueella mahdolliset (esimerkiksi laiteviasta johtuvat) ylivuototilanteet voivat
vaikuttaa paikallisesti purkuvesistön vedenlaatuun ja sitä kautta kalastoon. Lupahakemuksen mukaisen
keskusjätevedenpuhdistamon toiminnan vaikutuksen erottaminen Halikonlahden vesistöalueen
kokonaiskuormituksesta sekä ravinteiden että happea kuluttavien aineiden osalta tulee kuitenkin olemaan
erittäin vaikeaa.

.. ,

.

Seurannassa tarkkailtavat muuttujat ja seurantahypoteesit
Ensimmäinen tarkkailtava muuttuja ohjelmassa on muutokset kalakannan rakenteessa, jossa on kiinnitettävä
erityistä huomiota lajien runsaussuhteiden muutoksiin ja särkikalojen suhteellisessa osuudessa
kalayhteisössä. Parhaiten kalayhteisön rakenteeseen päästään kiinni koeverkkokalastuksella täydennettynä
kalastuksen saaliskertymän seurannalla. On kuitenkin muistettava, että muu kun koekalastus on valikoivaa
toivotun saaliin suhteen ja näin ollen vaikuttaa suuresti pyyntivälineen, -ajan ja -paikan valintaan.
Koeverkkokalastuksen saaliista todetaan muutokset eri lajien suhteissa ja yksikkösaaliissa.
Toinen tarkkailtava muuttuja on muutokset kalakannan koossa. Kalakannan koon muutoksiin
koeverkkokalastus on kallis ja osaltaan myös epätarkka menetelmä. Riittävän aineiston saamiseksi
kerätään saalistiedot alueella kalastavilta kotitalouksilta. Näistä saalistiedoista muutokset kalakannan
koossa arvioidaan yksikkösaaliin perusteella.
Kaloilla lisääntymis- ja poikasvaihe on kaikista herkin ympäristövaikutuksille, kun taas kalastuksen
kohteena ovat kalapopulaatioiden suurimmat yksilöt. Näin ollen muutokset kalakannan rakenteessa ja
kalakannan koossa tulevat usein näkyviin muutaman vuoden viiveellä. Poikastutkimus voi hyvin
onnistuneena antaa viitteitä tulevista vaihteluista kalakannassa. Poikaspyynneillä selvitetään, millä
kalalajeilla lisääntymistä alueella tapahtuu ja kuinka suuria muutoksia poikasmäärissä tapahtuu
aikaisempien vuosiin verrattuna.
Kalan poikasten esiintymistä tarkkaillaan Gulf-noutimella tehtävällä poikaspyynnillä (gulfaus), jossa
kohdelajeina ovat ahven ja kuha. Lisäksi selvitetään hauen poikasia valkokauhamenetelmällä.
Gulfaus toteutetaan verkkokoekalastuksen tavoin neljän vuoden välein. Se suoritetaan neljällä 500
metrin pituisella linjalla. Tarkkailuvuonna gulfaus toistetaan samoilla linjoilla neljästi alkaen toukokuun
alusta päättyen kesäkuun alkuun. Eli käytännössä samat linjat käydään ajamassa veneellä neljänä eri
ajankohtana kuukauden aikana. Yksi tai kaksi gulfausta tulisi tehdä lähimmältä vaikutusalueelta
Viurilanlahdelta ja loput ulompaa Rauvolanselältä. Gulafuslinjat sekä hauenpoikasten
esiintymiskartoitukset tehdään oheiseen karttaan punaisella rajatulla alueella. Tarvetta poikasselvitysten
jatkamiselle voidaan tarkastella uudestaan, kun selvitys on toteutettu kahdesti (vuodet 2021 ja 2025).
Keskusjätevedenpuhdistamon viemäriverkoston alueella kalastollisesti arvokkaimmissa
virtavesikohteissa tehdään tarvittaessa kalastotutkimuksia niissä tilanteissa, joissa jätevesiä tiedetään
päässeen esimerkiksi laiterikon vuoksi vesistöön ja niillä voidaan olettaa olleen vaikutusta
vedenlaatuun. Näistä tutkimuksista sovitaan tapauskohtaisesti viranomaisen kanssa.

Aineiston keruu ja tarkkailun aikataulu
Tarkkailut toteutetaan RKTL työraportin: Ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin mukaisesti.
( https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/519927/rktltr2014_21.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
Tarkkailu koostuu Gulf-poikaspyynnistä, hauenpoikasten määrän valkokauha-havainnoinnista,
koeverkkokalastuksessta ja kalastustiedustelusta. Ne tehdään joka neljäs vuosi alkaen vuonna 2021.
Poikasnuottanäytteet säilötään formaliniin tai etanoliin jatkokäsittelyä varten. Näytteen poikaset
määritetään lajilleen, lasketaan ja mitataan pituudeltaan. Myös mahdolliset vauriot ja epänormaalisuudet
merkitään ylös.

Koeverkkokalastus toteutetaan 30 verkkoyön pyyntiponnistuksella siten että 10 verkkoyötä kalastetaan
Viurilanlahden alueella ja loput 20 Rauvolanselällä. Koeverkkokalastus suoritetaan Nordic
yleiskatsausverkoilla, josta löytyy 12 eri solmuväliä (5-55 mm). Koeverkkokalastuksessa saadut kalat
määritetään lajilleen, lasketaan, punnitaan gramman tarkkuudella ja mitataan millimetrin tarkkuudella.
Halikonlahden kalansaaliita seurataan alueella kalastaville kotitalouksille lähetetyn kalastustiedustelun
avulla. Se rajataan kattamaan koko Halikonlahti, rajana etelässä Strömman kanava ja lännessä
Paimionselkä. Tiedustelussa kysellään edellisvuoden saaliit ja kalastustapahtumat. Kalastustiedustelussa
kysellään tietoja, jonka perusteella on mahdollista arvioida yksikkösaalis eri pyydyksille,
kalastusaktiivisuutta ja jätevedenpuhdistamon suoria vaikutuksia. Kysely uudistetaan yhden kerran,
kyselyyn ei vastanneille

Raportin sisältö ja raportointi
Halikonlahden kalataloustarkkailu raportoidaan jokaisena näytteenottovuotena vuoden loppuun
mennessä. Raportissa esitetään aineisto ja menetelmät, tulokset, tulosten tarkastelu sekä johtopäätökset.
Johtopäätösten teossa hyödynnetään kaikkia tarkkailumenetelmiä ja käytettävissä olevia niistä saatuja
tutkimustuloksia. Raporttiin sisällytetään tiivistelmä ja yhteenveto. Loppuraportti toimitetaan työn
tilaajalle, Salon kaupungille, Varsinais-Suomen ELV-keskukselle (Kalatalouspalvelut yksikölle) ja
Lounais-Suomen kalatalousalueelle sähköisenä pdf- tiedostona sekä halutessa paperiversiona.

Menettely poikkeustilanteissa ja tarkkailusuunnitelman muuttaminen
Poikkeustilanteeksi lasketaan jätevedenpuhdistamon toiminnassa tapahtuneet merkittävät muutokset
koskien jätevesien määrää tai laatua, joilla voi olla merkittävää vaikutusta ympäristöön.
Poikkeustilanteita havaittaessa jätevedenpuhdistamosta vastaava taho on velvollinen ilmoittamaan
tapahtuneesta välittömästi vastaaville viranomaisille. Tarkkailuohjelmaa voidaan tarvittaessa ja
perusteluista syistä muuttaa. Mahdollisista muutoksista on etukäteen neuvoteltava valvovien
viranomaisten kanssa.
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