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1 JOHDANTO 

 
Turun seudulla ilmanlaatua seurataan järjestelmällä, johon kuuluu seitsemän mittaus-
asemaa ja sääasema. Yksi mittausasemista on siirrettävä asema, jonka ajanjaksolta 
maaliskuu 2005 - helmikuu 2006 keräämää mittausaineistoa tarkastellaan tässä ra-
portissa. Siirrettävä asema on ns. monikomponenttiasema, joka mittasi mainitulla 
ajanjaksolla rikkidioksidin (SO2) ja typen oksidien (NO ja NO2) pitoisuuksia. Asema 
sijaitsi Ruissalossa kasvitieteellisen puutarhan alueella Rauhalantien varressa (liite 1). 
Mittausten tarkoituksena oli selvittää Pansion junalauttasataman päästöjen vaikutusta 
lähialueen ilmanlaatuun. 
 

2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ 

2.1 Mittausaseman sijainti ja mittauspisteen kuvaus 

 
Mittausasema sijaitsi Ruissalossa Rauhalantien varressa kasvitieteellisen puutarhan 
takana. Etäisyys mittausasemalta junalauttasatamaan oli noin kilometri. Mittauspis-
teen välittömässä läheisyydessä ei ollut suuria rakennuksia, etäisyys lähimpään ra-
kennukseen oli vajaa 100 metriä. Näytteenotto tapahtui mittauskopin katolta noin 
kolmen metrin korkeudelta maanpinnasta.  
 
Mittaustuloksia on vertailtu raportissa sekä Turun kauppatorin mittaustuloksiin typen 
oksidien että Ruissalon Saaronniemen mittaustuloksiin typen oksidien ja rikkidioksidi-
en osalta. Kauppatorin alueella merkittävin ilmanlaatuun vaikuttava tekijä on liikenne 
ja Ruissalossa ilmanlaatuun vaikuttavat mm. Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin 
voimalaitos ja Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamo. Mittausasemien sijainnit on kuvat-
tu liitteessä 2. Mittaustuloksia on verrattu rikkidioksidin osalta myös Ilmatieteen lai-
toksen Utön taustamittausaseman tuloksiin. 
 
Säähavaintoina on käytetty Ilmatieteen laitoksen Artukaisten säähavaintoaseman läm-
pötilan ja tuulen suunnan sekä nopeuden tietoja.  
 
Kasvitieteellisen puutarhan mittausaseman kuva ja esittely on liitteessä 3. 
 

2.2 Mitattavat komponentit 

 
Mittausasemalla mitattiin rikkidioksidin (SO2) ja typen oksidien (NO ja NO2) pitoisuuk-
sia, jotka ovat laivaliikenteen aiheuttamista päästöistä merkittävimmät. Mittausase-
malla käytettiin jatkuvatoimisia ilmanlaadun analysaattoreita. 
 

2.3 Mittausaseman toimivuus ja järjestelmän luotettavuus 

 
Analysaattorit toimivat hyvin tutkitulla ajanjaksolla. Raportissa esiintyvien mittaustu-
losten ajalliset edustavuudet tutkitulla ajanjaksolla (maaliskuu 2005 - helmikuu 2006) 
olivat seuraavat: 

Kasvitieteellisen puutarhan (siirrettävä) mittausasema: 
Typen oksidien analysaattori 98 % 
Rikkidioksidianalysaattori  98 % 

 
Ruissalon Saaronniemen mittausasema: 

Typen oksidien analysaattori 89 % 
Rikkidioksidianalysaattori  96 % 
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Kauppatorin mittausasema: 
Typen oksidien analysaattori 95 % 

   
Kasvitieteellisen puutarhan ja Saaronniemen mittausasemien typen oksidien analy-
saattorit ja rikkidioksidianalysaattorit sekä kauppatorin typen oksidien analysaattori 
kalibroitiin keskimäärin joka toinen kuukausi. Omien kalibrointien lisäksi ulkopuolinen 
konsultti kävi kalibroimassa kasvitieteellisen puutarhan mittausaseman analysaattorit 
kaksi kertaa ja Saaronniemen sekä kauppatorin analysaattorit kerran. Kalibrointikie r-
rokset osoittivat laitteiden toimivan hyvin. Lisäksi analysaattorien nolla- ja aluetasot 
tarkistettiin automaattisesti kerran vuorokaudessa analysaattorien toiminnan varmis-
tamiseksi. 

 

3 SÄÄOLOSUHTEET 

 

Tiedot lämpötilasta ja tuulen suunnasta sekä nopeudesta saatiin Ilmatieteen laitoksen 
Artukaisten säähavaintoasema lta. 

 
TUULI 
 
Mittausajan keskimääräiseksi tuulen nopeudeksi mitattiin Artukaisissa 2,6 m/s. Tuu-
lisinta oli elo- ja marraskuussa (3,0 m/s) ja vähätuulisinta huhtikuussa (1,8 m/s). 
Tyyntä (alle 1 m/s) oli 9,2 % mittausajasta. Vallitsevat tuulensuunnat Artukaisissa oli-
vat lounas ja etelä (kuva 1). 
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Kuva 1.  Tuulensuunnan jakautuminen (%) Artukaisissa 3/2005 – 2/2006. 

 

LÄMPÖTILA 
 
Mittausajankohdan keskilämpötila Artukais issa oli +5,9 °C. Ilmatieteen laitoksen nor-
maalikautena 1971 – 2000 mittaama lämpötilan pitkäaikainen keskiarvo on ollut +5,2 
°C. Lämpöisintä oli heinäkuussa, jolloin keskilämpötila oli +19,1 °C ja kylmintä helmi-
kuussa (-6,6 °C). 
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4 ILMANLAADUN OHJE- JA RAJA-ARVOT 

 
Mittaustulosten käsittelyssä ja tarkastelussa on käytetty perustana valtioneuvoston 
syyskuussa 1996 voimaan astuneita ilmanlaadun ohjearvoja (VNp 480/1996 ilmanlaa-
dun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista). Taulukossa 1 on esitetty valtio-
neuvoston antamat ohjearvot (VNp 480/1996) typpidioksidin ja rikkidioksidin pitoi-
suuksille.  

 

Taulukko 1.  Ilmanlaadun ohjearvot (VNp 480/1996). 

Aine 
Ohjearvo 

(20 °C, 1 atm) 
Tilastollinen määrittely 

150 µg/m3 Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 
Typpidioksidi (NO2) 

70 µg/m3 Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 

250 µg/m3 Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 
Rikkidioksidi (SO2) 

80 µg/m3 Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 

 

Valtioneuvosto on antanut 9.8.2001 asetuksen ilmanlaadusta (711/2001), jolla pan-
naan täytäntöön EY:n direktiivi 1999/30/EY ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioks i-
din, typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista (taulukko 2 ja 3) 
sekä eräitä ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta annetun direktiivin 1996/62/EY 
säännöksiä.  

 

Taulukko 2. Ilmanlaadun raja-arvot (VNa 711/2001) rikkidioksidin ja typpidioksidin 
osalta. 

Aine 
Keskiarvon 
laskenta-

aika 

Raja-arvo 
µg/m3 
(293 K, 

101,3 kPa) 

Sallittujen ylitys-
ten määrä kalen-

terivuodessa 

Ajankohta, jolloin 
viimeistään pitoi-

suuksien tulee olla 
raja-arvoa pie-

nemmät 

1 tunti 350 24 1.1.2005 Rikkidioksidi 
(SO2) 24 tuntia 125 3 1.1.2005 

1 tunti 200 18 1.1.2010 
Typpidioks i-

di (NO2) Kalenteri-
vuosi 

40 - 1.1.2010 

 

Lisäksi ilmanlaatuasetuksessa säädetään rikkidioksidin varoituskynnykseksi 500 µg/m3 
sekä typpidioksidin varoituskynnykseksi 400 µg/m3 mitattuna kolmen peräkkäisen 
tunnin aikana. Näiden kynnysarvojen ylittyminen, mikä Suomen oloissa on kuitenkin 
epätodennäköistä, edellyttää aktiivista tiedottamista. 
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Taulukko 3. Raja-arvot ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi (VNa 
711/2001). 

Aine 
Keskiarvon 

laskenta-aika 

Raja-arvo (293 K, 
101,3 kPa) 

Ajankohta, jolloin pitoi-
suuksien viimeistään tu-
lee olla raja-arvoa pie-

nemmät 

Rikkidioksidi 
(SO2) 

Kalenterivuosi 
ja talvikausi 

(1.10. - 31.3.) 
20 µg/m3 15.8.2001 

Typen oksidit 
(NO+NO2) 

Kalenterivuosi 30 µg/m3 15.8.2001 

 

Ilmanlaatuasetuksessa säädetyt raja-arvot terveyden suojelemiseksi tulee alittaa 
määräaikaan mennessä. Raja-arvot perustuvat EY:n ilmanlaatua koskevaan puitedi-
rektiiviin, ja sen nojalla annettuihin kahteen niin sanottuun johdannais- eli tytärdirek-
tiiviin (1999/30/EY ja 2000/69/EY).  

 

5 PÄÄSTÖT 

 
Alueen ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat junalauttasataman lisäksi alueella ta-
pahtuva muu laivaliikenne, Pansion ja Ruissalon autoliikenne, Fortumin voimalaitos ja 
Nesteen jalostamo sekä Turun kaupunkialueen päästöt. Kasvitieteellisen puutarhan 
lämpökattilan sekä alueen työkoneliikenteen vaikutus mittaustuloksiin oli vähäinen. 
 
Junalauttasataman osalta päästöjä aiheutuu laivojen pää- ja apukoneiden sekä lämmi-
tyskattiloiden käytön lisäksi sataman tuonti- ja vientikuljetuksista ja muusta liiken-
teestä satama-alueella. Lisäksi päästöjä aiheutuu kiinteistöjen lämmityksestä ja sata-
ma-alueella tavaroiden käsittelyyn käytettävistä työkoneista.  
 
Pansion junalauttasataman satamakäyntien lukumäärä oli ajalla maaliskuu 2005 – hel-
mikuu 2006 yhteensä 334. Pääsääntöisesti satamakäyntejä oli noin 25 - 30 kuukau-
dessa. 
 

6 PITOISUUDET 

6.1 Rikkidioksidipitoisuudet 

 

Mittausajankohdan (maaliskuu 2005 – helmikuu 2006) rikkidioksidipitoisuuden kes-
kiarvo oli kasvitieteellisen puutarhan mittausasemalla 3 µg/m³ ja Ruissalon Saaron-
niemessä 2 µg/m³ (taulukko 4), talvikauden (1.10.-31.3.) keskiarvot olivat kasvitie-
teellisessä puutarhassa 5 µg/m³ ja Saaronniemessä 3 µg/m³. Rikkidioksidipitoisuuden 
raja-arvoksi ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi on annettu 20 µg/m³ 
vuosikeskiarvona sekä talvikauden (1.10.-31.3.) keskiarvona. 
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Taulukko 4. Kasvitieteellisen puutarhan, Saaronniemen ja Ilmatieteen laitoksen Utön 
tausta-aseman rikkidioksidipitoisuuks ien tuntikeskiarvoista laskettuja 
tunnuslukuja. 

 

Tunnusluku Kasvit SO2 Ruis SO2 Utö SO2 
1) 

Keskiarvo 3 2 1 

Korkein 
99. prosenttipiste 43 28 11 

Korkein 
2. suurin vuorokausiarvo 

22 11 7 

Mediaani 2 1 0,8 

Maksimi 72 41 20 

Summa 28842 19936 9529 

Lukumäärä 8557 8381 7888 
1)  1.3.2005-31.1.2006    

 

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty rikkidioksidipitoisuuksien ohjearvoihin verrattavat tunnuslu-
vat kasvitieteellisessä puutarhassa ja Saaronniemessä. Rikkidioksidipitoisuudet mitta-
usasemilla eivät ylittäneet ohjearvoja. Tarkastelujaksolla korkeimmat rikkidioksidin 
pitoisuudet kasvitieteellisen puutarhan mittausasemalla mitattiin tammikuussa 2006, 
jolloin pitoisuudet olivat korkeimmillaan 28 % ohjearvosta. 
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Kuva 2. Rikkidioksidin vuorokausiohjearvoon (80 µg/m3) verrattavat pitoisuudet 
kasvitieteellisessä puutarhassa ja Saaronniemessä. 
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Kuva 3. Rikkidioksidin tuntiohjearvoon (250 µg/m3) verrattavat pitoisuudet kas-
vitieteellisessä puutarhassa ja Saaronniemessä. 

 

Kasvitieteellisen puutarhan mittausasemalla rikkidioksidipitoisuudet vaihtelivat jonkin 
verran tuulensuunnasta riippuen. Junalauttasatama sijaitsi mittausasemasta luode-
pohjoiseen. Korkeimmat rikkidioksidin pitoisuudet mitattiin tuulen suunnan ollessa 
idän suunnalta (kuva 4). 
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Kuva 4. Kasvitieteellisen puutarhan rikkidioksidipitoisuuksien jakautuminen tuu-
len suunnan mukaan. 

 

Kasvitieteellisen puutarhan mittausaseman rikkidioksidipitoisuudet olivat alhaisia. Ju-
nalauttasataman vaikutus ei näkynyt mittausaseman rikkidioksidipitoisuuksissa.  
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6.2 Typpidioksidipitoisuudet 

 

Kasvitieteellisen puutarhan mittausasemalla tarkastelujaksolla (maaliskuu 2005 - hel-
mikuu 2006) typpidioksidipitoisuuden keskiarvo oli 10 µg/m3 (taulukko 5). Saaronnie-
messä pitoisuus oli 9 µg/m3 ja kauppatorilla 33 µg/m3. Typen oksideille (NO ja NO2 
yhteenlaskettuna NO2:ksi muutettuna) on annettu vuosiraja-arvo 30 µg/m3 ekosys-
teemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi. Kasvitieteellisen puutarhan raja-arvoon 30 
µg/m3 verrattava pitoisuus oli 15 µg/m3. 

 

Taulukko 5. Kasvitieteellisen puutarhan, Saaronniemen ja kauppatorin typpidioksidi-
pitoisuuksien tuntikeskiarvoista laskettuja tunnuslukuja. 

 

Tunnusluku Kasvit NO2 Ruis NO2 Ktori NO2 

Keskiarvo 10 9 33 

Korkein 
99. prosenttipiste 

72 61 121 

Korkein 
2. suurin vuorokausiarvo 44 34 76 

Mediaani 7 6 30 

Maksimi 108 79 157 

Summa 86178 68581 272922 

Lukumäärä 8556 7800 8275 
 

Kuvissa 5 ja 6 on esitetty typpidioksidipitoisuuksien ohjearvoihin verrattavat tunnuslu-
vat kasvitieteellisessä puutarhassa, Saaronniemessä ja kauppatorilla. Typpidioksidipi-
toisuudet kasvitieteellisen puutarhan sekä Saaronniemen mittausasemilla eivät ylittä-
neet ohjearvoja. Tarkastelujaksolla kasvitieteellisen puutarhan mittausasemalla ko r-
keimmat typpidioksidin pitoisuudet mitattiin joulukuussa 2005 (63 % ohjearvosta). 
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Kuva 5. Typpidioksidin vuorokausiohjearvoon (70 µg/m3) verrattavat pitoisuudet 
kasvitieteellisessä puutarhassa, Saaronniemessä ja kauppatorilla. 



 

 

9 

 

0

50

100

150

03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 01/06 02/06

kuukausi / vuosi

µg/m3
Kasvit NO2 Saaron NO2 Ktori NO2

 

Kuva 6. Typpidioksidin tuntiohjearvoon (150 µg/m3) verrattavat pitoisuudet kas-
vitieteellisessä puutarhassa, Saaronniemessä ja Kauppatorilla. 

 

Typpidioksidipitoisuuksia tarkasteltaessa tuulen suunnan mukaan havaitaan Turun 
kaupunkialueen vaikutus kasvitieteellisen puutarhan mittausaseman pitoisuuksiin ko r-
keimpien pitoisuuksien esiintyessä tuulen suunnan ollessa koillisen suunnasta (kuva 
7). 
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Kuva 7. Kasvitieteellisen puutarhan typpidioksidipitoisuuksien jakautuminen tuu-
len suunnan mukaan. 

 

Kasvitieteellisen puutarhan mittausaseman typpidioksidin pitoisuudet olivat alhaisia. 
Junalauttasataman vaikutus ei näkynyt mittausaseman typpidioksidipitoisuuksissa.  
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7 YHTEENVETO 

 

Kasvitieteellisen puutarhan alueella ilmanlaatua mitattiin ajanjaksolla maaliskuu 2005 
– helmikuu 2006. Ilmanlaadun epäpuhtauksista mittausasemalla tarkkailtiin typen ok-
sidien (NO ja NO2) sekä rikkidioksidin (SO2) pitoisuuksia. 

 

Rikkidioksidin ja typpidioksidin pitoisuudet mittausasemalla olivat alhaisia. Ohje- ja 
raja-arvot eivät ylittyneet mittausasemalla. Rikkidioksidin korkein ohjearvoon verrat-
tava tuntikeskiarvo oli 43 µg/m3 (17 % ohjearvosta) ja vuorokausiarvo 22 µg/m3 (28 
% ohjearvosta). Tarkastelujaksolla rikkidioksidin pitoisuuksien keskiarvo oli 3 µg/m3 ja 
talvikauden (1.10.-31.3.) keskiarvo 5 µg/m³. Rikkidioksidipitoisuuden raja-arvoksi 
ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi on annettu 20 µg/m³ vuosikeskiarvona 
sekä talvikauden (1.10.-31.3.) keskiarvona. Typpidioksidin pitoisuuksien keskiarvo 
tarkastelujaksolla oli 10 µg/m3. Typpidioksidin korkein ohjearvoon verrattava tuntikes-
kiarvo oli 72 µg/m3 (48 % ohjearvosta) ja vuorokausiarvo 44 µg/m3 (63 % ohjearvos-
ta). Typen oksideille ekosysteemien ja kasvillisuuden suojelemiseksi annettuun vuosi-
raja-arvoon (30 µg/m3) verrattava pitoisuus oli 15 µg/m3. 

 

Rikkidioksidin ja typpidioks idin pitoisuudet kasvitieteellisen puutarhan mittausasemalla 
olivat hieman korkeammat kuin Saaronniemen mittausasemalla. Kasvitieteellisen puu-
tarhan rikkidioksidipitoisuuksia tarkasteltaessa tuulen suunnan mukaan, havaitaan 
korkeimpien pitoisuuksien esiintyvän tuulen suunnan ollessa idästä päin. Typpidioks i-
din pitoisuuksia tarkasteltaessa niiden havaittiin kulkeutuvan mittausasemalle Turun 
kaupunkialueelta eli koillinen-itä –suunnalta. 
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Liite 1 

 

 

Kasvitieteellisen puutarhan mittausaseman sijainti 
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Liite 2 

 

 

Kasvitieteellisen puutarhan, Saaronniemen sekä kauppatorin mittausasemien 
sijainnit 
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Liite 3 

Kasvitieteellisen puutarhan (siirrettävän) mittausaseman tiedot 

 

 

 

 

Aseman nimi:      KASVITIETEELLINEN PUUTARHA 

 

Osoite:     Rauhalantie 

 

Koordinaatit:     1564862:6703227 (KKJ1) 

 

Mittausparametrit:    Rikkidioksidi (SO2) 

Typen oksidit (NO ja NO2) 

 

Näytteenottokorkeus maanpinnasta:  + 3 m 

 

Mitattava komponentti:  Mittauslaitteet:  Mittausmenetelmä: 

SO2   Thermo Electron 43A  UV-fluoresenssi 

NO ja NO2    Environnement AC 31 Kemiluminesenssi 


