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1 Yleistä
Turun seudun puhdistamo Oy:n Raisionjoen pumppaamolla oli ylivuoto 4.-8.11.2019, jonka johdosta jätevettä 
pääsi Raisionjokeen noin 35 000 m3 (Turun seudun puhdistamo Oy 2019). Ylivuoto tapahtui Raisionjoen pump-
paamon viemärisaneeraustöiden yhteydessä, kun saneerausurakoitsija työn alkaessa kytki ohituspumppauksen 
epähuomiossa väärään viemärikaivoon. Päästö havaittiin 8.11.2019 ja korjaus saatiin tehtyä samana iltana. 
 
Raisionjoen alajuoksulta ja merialueelta otettiin vesistönäytteitä Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus 
Oy:n toimesta 9.-21.11.2019 yhteensä kuusi kertaa. Näytteenottopaikkoja oli yhteensä 35, määrä vaihteli tutki-
muskerroittain. Turun ympäristöterveysvalvonta otti uimavesinäytteitä 11.11. Ruissalosta Saaronniemen ja Sauk-
korannan avantouintipaikoilta ja loppuvaiheessa tutkittiin myös Pitkäsalmessa olevan Ispoisten talviuintipaikan 
veden laatua. (Leino ym. 2019). 

2 Päästöalue
Ylivuoto tuli pumppaamosta Raisionjoen alajuoksulle lähelle jokisuualuetta Pohjoissalmen itäpäähän. Pohjois-
salmi kulkee Ruissalon pohjoispuolitse länteen kohti avoimempaa Viheriäistenaukkoon rajoittuvaa aluetta. Ruis-
salon itäkärjessä salmialue kääntyy etelään ja yhtyy Linnanaukkoon, jonne laskee Aurajoki ja satama-altaan pe-
rukkaan Turun seudun puhdistamo Oy:n jätevedet (Leino ym. 2019). 
 

 
Kuva 1. Raisionjoen ylivuotopaikka ja lähivaikutusalue. 

3 Ylivuodon jätevesimäärä ja vesistövaikutukset
Turun seudun puhdistamo Oy:n Raision pumppaamon ylivuotona tuli mereen 4.-8.11.2019 noin 280 kg fosforia 
ja 2 200 kg typpeä. Jäteveden eloperäisen aineksen aiheuttama välitön hapenkulutus oli BOD7ATU:na mitattuna 
noin 9 028 kg. Kiintoainetta joutui mereen noin 11 000 kg. Jäteveden mukana vesistöön joutui noin 500 kg jä-
tettä, joka tavallisesti poistetaan jätevedenpuhdistamolla välppäämällä. Jäte sisälsi eloperäisen aineksen lisäksi 
myös hajoamatonta ainesta kuten muovia ja aiheutti roskaantumista Raisionjoen alajuoksulla ja meressä. (Leino 
ym. 2019). 
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Ensimmäisten vesinäytteiden perusteella ylivuoto heikensi veden mikrobiologista laatua ja lisäsi etenkin ammo-
niumtypen määrää Raisionjoessa ylivuotopaikan alapuolella sekä Pohjoissalmen Pansion sataman ja Kallanpään 
edustalla. Tutkimusten perusteella ylivuodon voimakkain vaikutus näkyi Pohjoissalmessa, mistä kuormitus suun-
tautui luoteeseen kohti Viheriäistenaukkoa, mutta ei Ruissalon länsiosaan. Ylivuodon välittömät vaikutukset 
heikkenivät Pohjoissalmessa ja Viheriäistenaukolla 21.11. mennessä. Kauempana Airiston Rajakarilla, Naanta-
linaukon Väskissä ja Kotkanaukolla veden laatu ei heikentynyt. Vesistötutkimusten aikana vedessä ei todettu 
happiongelmia. 

4 Kalasto ja kalastus päästöalueella
Turun edustan merialueen kalastoa ja kalastusta tarkkaillaan Turun seudun puhdistamo Oy:n, Paraisten kaupun-
gin, Finnfeeds Finland Oy:n ja Neste Oyj Naantalin kalataloudellisena yhteistarkkailuna. Viimeisen yhteistarkkai-
lun tulokset ovat vuosilta 2017-2018. Kalojen poikastuotantoalueiden esiintymistä merialueilla on kartoitettu 
Ympäristöhallinnon Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU).  

4.1 Verkkokoekalastus 2017
Vuoden 2017 verkkokoekalastusten mukaan Aurajokisuun lähialueella (kuva 2, alue A) saaliista (g) yli neljäsosa 
(27 %) oli  kuhaa ja lähes neljännes (23 %) pasuria.  Sekä ahventa että särkeä saaliissa oli  15 % ja lahnaa 11 %. 
Alueelta saatiin yksi hauki ja yksi mustatäplätokko. Kuhasaalis oli tarkkailun muita osa-alueita suurempi, kun taas 
ahventa saatiin muita alueita vähemmän. Särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli Aurajokisuun lähialueella sel-
västi muita alueita suurempi. Merkittävin muutos alueen kalastossa on pasurin väheneminen vuoden 2004 jäl-
keen. Myös ahvensaalis laski jonkin verran, kun taas särkeä saatiin hieman enemmän, kuhasaalis on pysynyt en-
nallaan. (Valjus 2018). 
 

 
Kuva 2. Verkkokoekalastusalueet ja -paikat 2017. 
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4.2 Kotitarve- ja virkistyskalastus 2017
Vuoden 2017 kotitarve- ja virkistyskalastusta koskeneen kalastustiedustelun mukaan Viheriäistenaukolla (sisäl-
täen myös Pohjoissalmen) kalastettiin Pohjois-Airiston jälkeen toiseksi eniten. Kalastus oli pääosin vapakalas-
tusta. Aurajokisuun alueella kalastus oli selvästi vähäisempää. Aurajokisuun (kuva 3, alue 1) yleisin saalislaji oli 
kuha (34 %), jota kalastettiin lähinnä verkoilla. Lahnan saalisosuus oli noin viidennes saaliista. Kaikkien särkikalo-
jen saalisosuus (30 %) oli muita osa-alueita suurempi. Viheriäistenaukolla runsaimmat saalislajit olivat ahven (37 
%), kuha (16 %) ja särki (16 %). Silakkasaalis oli alueista suurin. (Valjus 2018). 
 

 
Kuva 3. Kalastustiedustelun aluejako. 

4.3 Kaupallinen kalastus
Kaupallisille kalastajille kohdistetun kalastustiedustelun mukaan ammattikalastusta ei harjoitettu vuosina 2017 
ja 2018 Aurajokisuun ja Pitkä- sekä Pohjoissalmen alueella. Viheriäistenaukolla kalasti vuonna 2017 kaksi kaupal-
lista kalastajaa, vuonna 2018 kalastajia oli yksi. Kalastuksessa käytettiin vuonna 2017 sekä rysiä että verkkoja, 
vuonna 2018 kalastettiin vain rysillä.  
 
Koko tarkkailualueen ammattimaisen kalastuksen tärkein saalislaji vuonna 2017 oli kuha. Seuraavana vuonna 
saalisosuus kuitenkin laski ja yleisimmäksi saalislajiksi nousi hauki. Lohisaalis on pysynyt viime vuosina ennallaan, 
mutta siikasaalis jäi vähäiseksi (Valjus 2019). Puutteellisten vastausten takia tiedustelun tulokset ovat vain suun-
taa antavia. 

4.4 Poikastuotanto
Yhteistarkkailussa tarkkailualueen poikastuotantoa seurataan poikasnuottauksin, kartoittamalla silakan kutu-
pohjien tilaa, mädin esiintymistä ja kuolleisuutta sukeltamalla sekä silakan vastakuoriutuneiden poikasten mää-
rää Gulf-poikaspyydyksellä. Tarkkailun poikasnuottausalueita, sukelluskohteita tai Gulf-linjoja ei ole ylivuodon 
välittömän vaikutuksen alueella Pohjoissalmessa ja Viheriäistenaukolla. Lähimmät havaintopaikat sijaitsevat 
Pohjois-Airistolla. 
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4.4.1 Poikastuotantoalueet VELMUn mukaan
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa kalojen poikastuotantoalueita on kartoi-
tettu Turun edustan merialueella Gulf-haavipyynnillä sekä käyttämällä valkolevy ja kauha –menetelmää. Seuraa-
vissa kuvissa on esitetty ahvenen, hauen, kuhan, kuoreen ja silakan poikas- ja lisääntymisalueet siten, että erittäin 
suotuisat alueet on maalattu kaikkein tummimmalla, suotuisat vaaleammalla ja epäsuotuisat kaikkein vaaleim-
malla. Kuvissa esitetyt aluerajaukset tulee huomioida suuntaa-antavina kuvaajina. 
 

 
Kuva 4. Ahvenen poikastuotantoalueet (VELMU-karttapalvelu, haettu 3.12.2019). 
 

 
Kuva 5. Hauen lisääntymisalueet (VELMU-karttapalvelu, haettu 3.12.2019). 
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Kuva 6. Kuhan poikastuotantoalueet (VELMU-karttapalvelu, haettu 3.12.2019). 
 

 
Kuva 7. Silakan poikastuotantoalueet (VELMU-karttapalvelu, haettu 3.12.2019). 
 
Ylivuodon lähivaikutusalue Pohjoissalmessa on erittäin suotuisaa kuhan poikastuotantoaluetta Raisionjoen 
suulta lähes Kallanpäälle saakka. Myös Viheriäistenaukon itäosa Saaronniemestä pohjoiseen on suotuisaa poi-
kastuotantoaluetta kuhalle. Pohjoissalmessa, etenkin Ruissalon puoleisella rannalla on varsin runsaasti hauelle 
erittäin suotuisia lisääntymisalueita. Pohjoissalmi ja matalammat ranta-alueet Pansiosta aina Raisionlahdelle ja 
Iso- sekä Vähä-Kaskisten alueelle ovat myös ahvenelle suotuisaa poikastuotantoaluetta. Ylivuodon lähivaikutus-
alue on myös kuoreelle ja tokoille soveltuvaa poikastuotantoaluetta. Lähimmät silakalle parhaiten soveltuvat 
lisääntymisalueet sijaitsevat Pohjois-Airistolla. 
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5 Arvio ylivuodon vaikutuksista kalastoon ja kalastukseen
Jätevesien vaikutus kalastoon ja kalastukseen voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin. Välittömät vai-
kutukset voidaan havaita vaikkapa kalakuolemina, välilliset vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja niiden erottaminen 
muista kalastomuutoksista voi olla vaikeaa.  
 
Jätevesistä peräisin oleva ravinnekuormitus vaikuttaa kalastoon lähinnä vesistön rehevöitymisen kautta. Rehe-
vöityminen voi johtaa edelleen elinympäristön heikkenemiseen (vesikasvillisuuden runsastuminen, leväkukinnat, 
huono happitilanne). Särkikalat hyötyvät tunnetusti rehevöitymisestä, mikä usein vinouttaa kalaston rakennetta 
ja voi johtaa joidenkin lajien kääpiöitymiseen. Vähemmän toivottujen saalislajien osuus yleensä kasvaa, mikä 
vähentää vesistön virkistyskäyttöarvoa. Rehevöityminen lisää veden sameutta ja liettymistä, mikä voi heikentää 
kalojen kutualueiden tilaa. Levien lisääntymisen heikentävä vaikutus kalojen käyttökelpoisuuteen ruokakalana 
on myös mahdollista. Rehevöityminen voi haitata kalastusta ja muuta virkistyskäyttöä pyydysten limoittumisen, 
näkösyvyyden heikkenemisen, vesikasvillisuuden lisääntymisen ja mm. sinileväkukintojen kautta. Jätevesien mu-
kana vesistöön joutuu myös kiintoainetta, mikä voi pilata kalojen kutualueita. 
 
Ylivuodon mahdollisesti aiheuttamasta haitasta eniten kärsivät kalalajit ovat lähivaikutusalueella lisääntyvät 
kuha ja hauki. Ahvenen Turun edustan merialueen merkittävimmät poikastuotantoalueet sijaitsevat ylivuodon 
kohteena olevan alueen ulkopuolella. Sekä kuha että hauki ovat kevätkutuisia kaloja. Ylivuodolla ei todennäköi-
sesti ole kevätkutuisten kalojen lisääntymiseen merkittävää vaikutusta. Myöskään ylivuodosta johtuneita kala-
kuolemia ei vaikutusalueella tiettävästi havaittu.  
 
Jokien kautta Turun edustan merialueelle joutuva kuormitus on pistekuormitukseen nähden suuri. Virtaamien ja 
ravinnepitoisuuksien perusteella 9.-21.11.2019 etenkin suuren virtaaman aikaan jokivesissä tullut ravinnekuor-
mitus oli merkittävästi suurempi kuin ylivuodon 4-8.11.2019 aiheuttama kuormitus (Leino ym. 2019). Myös jo-
kien kautta tullut kiintoainekuormitus oli ylivuodon aiheuttamaa kuormitusta suurempi. Ylivuodon seurauksena 
ammoniumtyppipitoisuudet kohosivat. Ammoniumtyppi kuluttaa happea, mutta happiongelmia ei vesistötutki-
musten aikana todettu (Leino ym. 2019). On kuitenkin mahdollista, että ylivuodosta peräisin oleva eloperäinen 
aines sedimentoituu, kuluttaa happea ja aiheuttaa siten ylimääräistä rehevöitymistä vaikuttaen heikentävästi 
kalakantoihin myöhemmin. Onkin syytä arvioida mahdollista tarvetta seurata kalaston tilaa kalataloudellisen yh-
teistarkkailuohjelman rytmiä tiheämmin jätevesipäästön vaikutusalueella esim. verkkokoekalastuksin. Kalatalou-
dellisen yhteistarkkailun seuraava laaja tutkimus koskee vuotta 2022.    
 
Mikrobiologinen kuormitus oli jätevedessä merkittävästi suurempi kuin jokivesissä. (Leino ym. 2019). Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen julkisuudessa esitetyn lausunnon mukaan ennen hygieenisten vaikutusten selvittelyä 
Ruissalon ympäristössä kalastavien kannattaisi harkita pyyntiä muilla alueilla (Yle, kotimaa 14.11.2019). Ylivuo-
don välittömät vaikutukset heikkenivät Pohjoissalmessa ja Viheriäistenaukolla 21.11. mennessä, joten vedenlaa-
dun puolesta kalastuksen välttämiseen ei liene enää syytä. Jätevesipäästön vaikutus mielikuvaan vesistöstä ka-
lastus- tai muuna virkistyskäyttökohteena sekä ammattikalastajien pyyntialueena on kuitenkin syytä huomioida. 
 
Viheriäistenaukko ja Pohjoissalmi ovat suosittua virkistys- ja kotitarvekalastusaluetta. Haluttuja saalislajeja ovat 
ahven ja kuha. Merkittävimmät kalastushaitat ovat rehevöityminen sekä siihen liittyvät levähaitat ja kasvillisuu-
den lisääntyminen, joihin ylivuodolla saattaa olla lisäävä vaikutus. 
 
Turun seudun puhdistamo Oy:llä on kalatalousmaksuvelvoite, jota käytetään jätevesien vaikutusalueella tapah-
tuviin kalaistutuksiin jätevesien kalastukselle aiheuttamien haittojen kompensoimiseksi. Ylivuodosta kalastolle ja 
kalastuksella aiheutuvien haittojen kompensaatiota tulisi arvioida. 
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