


-2- Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä

Sisältö

Johdanto .......3

Päästöt .......4

Ilman laadun ohje- ja raja-arvot .......6

Ilmanlaatuindeksi .......7

Ilman laatu .......9

Bioindikaattorit .......11

Ilman epäpuhtaudet ja ihmisten terveys .......12

Ilman epäpuhtaudet ja luonto .......13

Yhteenveto .......14

Lähteet .......15

Ilman laatu Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa 1998-2002
Julkaisija: Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä
Toimitus: Tiina Hartman
Taitto ja grafiikka: Laura Suhonen
Valokuvat: Liisa Mainela, Laura Suhonen
Paperi: Uusiopaperi Cyclus Print 115g, kansi 170g
Paino: Newprint Oy, Raisio 2003



-3-Ilman laatu Turussa, Raisiossa, Naantalissa  ja Kaarinassa 1998-2002

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan kunnan
tehtävänä on edistää alueellaan ilmansuojelua.
Kunnan on siksi huolehdittava paikallisten olojen
edellyttämästä riittävästä ilman laadun seurannan
järjestämisestä. Myös ilman pilaantumisen vaa-
raa aiheuttavan toiminnanharjoittajan tulee olla riit-
tävän hyvin selvillä toimintansa vaikutuksista ym-
päristöön.

Turussa ilman epäpuhtauksia on mitattu vuodes-
ta 1981. Vuonna 1988 perustettiin kuntien ja teol-
lisuuden yhteistyöryhmä, jonka toimesta aloitet-
tiin vuonna 1989 rikkidioksidin mittaukset seitse-
mällä mittausasemalla. Turun seudun ilmansuo-
jelun yhteistyöryhmän muodostavat nykyään Tu-
run, Naantalin, Raision ja Kaarinan kaupungit,
Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voima-
laitos, Fortum Oil and Gas Oy:n Naantalin jalos-
tamo, Turku Energia Oy, Wärtsilä Finland Oy, Va-
rissuon Huolto Oy ja Fortum Lämpö Oy. Mittaus-
ten käytännön toteutuksesta, raportoinnista ja tie-
dotuksesta vastaa Turun kaupungin ympäristön-
suojelutoimisto.

Vuosina 1998-2002 Turussa, Raisiossa, Naanta-
lissa ja Kaarinassa (myöh. Turun kaupunkiseu-
dulla) ilman epäpuhtauksista seurattiin typen ok-
sidien (NOX), hengitettävien hiukkasten (PM10), rik-
kidioksidin (SO2), hiilimonoksidin (CO) sekä ot-
sonin (O3) pitoisuuksia. Vuonna 2002 ilman laa-
tua seurattiin seitsemällä mittausasemalla. Sää-
tilaa seurattiin verkoston omalla sääasemalla Ju-
hannuskukkulalla (kuva 1). Naantalin mittausase-
ma siirrettiin Karvetista Naantalin keskustaan vuo-
den 1999 alussa.

Mittausasemien sijainti on valittu siten, että tie-
toa ilman laadusta saadaan kaupunkien keskus-
toista sekä alueilta, joilla asutuksen lisäksi sijait-
see kouluja, päiväkoteja, sairaaloita tms. laitok-
sia. Ruissalon mittausasema on sijoitettu luon-
nonsuojelullisesti arvokkaalle alueelle. Tarkkailun
avulla seurataan päästöjen leviämistä sekä eri-

laisten teollisuudessa esiintyvien häiriötilanteiden
ja liikenteen vaikutusta ilman laatuun. Pitkällä täh-
täimellä arvioidaan ilmansuojelutoimien tarvetta
sekä havainnoidaan toteutettujen toimien vaiku-
tuksia ilman laatuun. Tietoa hyödynnetään mm.
kaupunkisuunnittelussa.

Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveyshait-
tojen ilmeneminen eri ihmisillä vaihtelee huomat-
tavasti. Erityisen herkkiä ilman epäpuhtauksille
ovat lapset, vanhukset, allergiset sekä sydän- ja
keuhkosairauksia potevat. Yleisimmät korkeisiin
rikkidioksidi-, typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksiin
liittyvät terveysvaikutukset ovat hengitystieinfek-
tioiden lisääntyminen, astmaatikoiden oireilu ja
kroonista keuhkoputken tulehdusta sairastavien
oireiden lisääntyminen. Monet epäpuhtaudet voi-
vat aiheuttaa myös yhteisvaikutuksia.

Ilman epäpuhtauksien aiheuttamia luontovaikutuk-
sia seurataan Turun seudulla bioindikaatioselvi-
tysten avulla viiden vuoden välein. Seurannassa
tutkitaan mm. havupuiden harsuuntumista, jäkä-
lien esiintymistä ja maaperän kemiallisia ominai-
suuksia.

Johdanto

Kuva 1. Mittausasemien sijainnit Turun kaupunkiseudulla
vuonna 2002.
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Turun kaupunkiseudulla ilman pilaantumista ai-
heuttavat sekä alueen omat lähteet (energiantuo-
tanto, teollisuus ja liikenne) että kauempaa kul-
keutuvat päästöt. Alueen energiantuotannon ja
teollisuuden päästöt ovat laskeneet energiantuo-
tannon keskittymisen, polttoaineiden rikkipitoisuu-
den alenemisen sekä suurimpien laitosten ilman-
suojeluinvestointien seurauksena. Esimerkiksi
lämpöenergia tuotetaan nykyisin pääosin Naan-
talissa Fortum Power and Heat Oy:n voimalaitok-
sella, jonka päästöt puhdistetaan mm. rikinpois-
tolaitoksella. Turku Energia otti vuonna 2001 käyt-
töön Orikedon biolämpökeskuksen, jossa kauko-
lämpöenergiaa tuotetaan puulla. Uusiutuvien polt-
toaineiden osuus Turku Energian kaukolämmön-
hankinnassa oli vuonna 2002 noin 17 %.

Määrällisesti energiantuotannon päästöt ovat kui-
tenkin Turun seudulla edelleen liikenteen päästö-
jä suuremmat, mutta matalan päästökorkeuten-
sa vuoksi liikenteen päästöjen vaikutus ilman laa-
tuun hengityskorkeudella on selvästi suurempi.
Teknisillä ratkaisuilla saavutetut liikennepäästö-
jen vähentämiskeinot (katalysaattorit) eivät liiken-

nemäärien jatkuvan kasvun myötä ole riittäviä.
Lisäksi tarvitaan liikennepoliittisia toimenpiteitä.

Turun kaupunkiseudun päästölähteistä merkittä-
vimpiä ovat suurimmat energiantuotanto- ja teol-
lisuuslaitokset (Fortum Power and Heat Oy:n
Naantalin voimalaitos ja Fortum Oil and Gas Oy:n
Naantalin jalostamo) sekä liikenne. Päästöjen tar-
kastelu rajoittuu energiantuotannon ja teollisuu-
den osalta ympäristönsuojelulain mukaan lupa-
velvollisten (> 5 MW kattilalaitosten) laitosten ja
liikenteen osalta tieliikenteeseen. Tieliikenteen
päästöt ovat laskennallisia1.

Alueen rikkidioksidipäästöt aiheutuvat
energiantuotannosta ja teollisuudesta. Naantalis-
sa sijaitsevien laitosten osuus rikin kokonaispääs-
töistä oli vuonna 1998  noin 80 % ja vuonna 2002
noin 75 %. Loput päästöistä koostuivat pääosin
Turussa sijaitsevien energiantuotantolaitosten
päästöistä. Liikenteen osuus alueen rikkidioksi-
dipäästöistä on ollut pieni. Kuvassa 2 on esitetty
rikkidioksidipäästöjen kehitys vuosina 1998-2002.

Typen oksidien päästöjä syntyy lähin-
nä energiantuotannosta ja liikenteestä. Vuonna
1998 liikenteen osuus Turun seudun typen oksi-
dien kokonaispäästöistä oli runsas  30 % ja vuon-
na 2002 noin 30 %, Fortum Oy:n laitosten osuus
vuonna 1998 oli noin  49 % kokonaispäästöistä
ja vuonna 2002 55 % (kuva 3).

Hiukkasten pääasiallinen lähde on tieliiken-
ne. Pienempien hiukkasten päästöjä aiheuttavat
myös teollisuus ja energiantuotanto. Vuonna 2002
liikenteen hiukkaspäästöt olivat 97 tonnia1,  joka
oli hiukkasten kokonaispäästöstä noin 21 %. Lii-
kenteen osuus käsittää vain pakokaasupäästöt,

Päästöt
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mutta ulkoilman hiukkaspitoisuuksiin vaikuttaa
enemmän liikenteen ja tuulen kadun pinnasta uu-
delleen nostattama pöly (ns. re-emissio), jonka
määrää on vaikea arvioida. Re-emissio koostuu
lähinnä hiekoitushiekasta sekä tien pinnasta, au-
tojen renkaista ja jarruista irronneista hiukkasis-
ta. Karkea pöly on pääosin kaduille levitettävää
hiekkaa ja autojen tien pinnasta irrottamaa kiviai-
nesta. Hengitettävä pöly sisältää yleensä nokea,
autojen pakokaasuhiukkasia, joihin on sitoutunut
mm. hiilivetyjä ja raskasmetalleja sekä siitepölyä.

Hiilimonoksidia eli häkää syntyy epä-
täydellisen palamisen tuloksena. Häkäpäästöistä
(CO)  keskimäärin yli 70 % on peräisin tieliiken-
teestä. Häkä hapettuu ilmassa nopeasti hiilidiok-
sidiksi, minkä vuoksi sen aiheuttamat ongelmat
ovat yleensä paikallisia.1

Hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasu-
jen pitoisuuksiin vaikuttavat fossiilisten polttoai-
neiden käyttö, metsien hävittäminen ja maata-
lous. Keskeisin kasvihuoneilmiötä voimistava kaa-
su on hiilidioksidi (CO2), jonka päästöistä Turun
seudulla suurimman osan aiheuttaa energiantuo-
tanto. Liikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on
noin 15 %. Hiilidioksidipäästöjen rajoittamismah-
dollisuudet ovat lähinnä energiansäästö ja mui-
den kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Taulukkoon 1 on koottu suurimpien päästölähtei-
den päästöt vuonna 1998 ja 2002.

Kuva 2. Ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvol-
listen (> 5 MW kattilalaitosten) laitosten rikkidioksi-
dipäästöjen kehitys vuosina 1998-2002.

Taulukko 1. Suurimpien päästölähteiden SO2-, NO2-, kokonaishiukkas- ja CO2-päästöt Turun kaupunkiseu-
dulla vuosina 1998 ja 2002. Teollisuus- ja energiantuotantolaitoksen päästöjen määriin vaikuttavat laitosten
vuotuisten tuotantomäärien vaihtelut.

Kuva 3. Ympäristönsuojelulain mukaan lupavelvol-
listen (> 5 MW kattilalaitosten) laitosten sekä liiken-
teen typpidioksidipäästöjen kehitys vuosina 1998 -
2002. Liikenteen päästöt on päivitetty uuden liiken-
teenpäästöjen laskentaohjelman mukaisiksi. 1
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Ilman laadulle on asetettu erilaisia ohje- ja raja-
arvoja. Ohjearvot, jotka on annettu Valtioneuvos-
ton päätöksellä (480/1996)2, ovat tarkoitettu lä-
hinnä ohjeeksi viranomaisille. Raja-arvot ovat oh-
jearvoja sitovampia ja ne perustuvat EU-direktii-
veihin.

Valtioneuvosto on antanut vuonna 2001 asetuk-
sen ilman laadusta (711/2001)3, jolla pannaan täy-
täntöön EY:n direktiivi 1999/30/EY ilmassa olevi-
en rikkidioksidin, typpidioksidin, typen oksidien,
hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista
sekä eräitä ilman laadun arvioinnista ja hallinnasta
annetun direktiivin 1996/62/EY säännöksiä.

Ilman laadun
ohje- ja raja-arvot

Taulukko 2. Valtioneuvoston antamat  ilman laadun ohjearvot (VNp 480/1996).2

Taulukko 3. Valtioneuvoston antamat raja-arvot (VNa 711/2001).3

Taulukko 4. Valtioneuvoston asetuksessa (711/2001) annetut otsonin kynnysarvot.3
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Ilmanlaatutiedotuksen yksinkertaistamiseksi Tu-
run seudulla on käytössä YTV:n (Pääkaupunki-
seudun yhteistyövaltuuskunta) kehittämä ilman-
laatuindeksi*. Indeksiä laskettaessa mitattuja il-
man epäpuhtauspitoisuuksia verrataan ilman laa-
dun ohjearvoihin. Vuoden 2002 alussa ilmanlaa-
tuindeksiä uudistettiin. Tällöin indeksilaskennas-
ta tuli kokonaan tuntipohjainen. Mitatuista epäpuh-
tauspitoisuuksista lasketaan tunneittain ns. ala-
indeksit, joista korkein tulos valitaan tunnin ilman-
laatuindeksiksi. Koko vuorokauden ilman laatua
luonnehditaan korkeimman tunti-indeksin mu-
kaan. Ohjearvoa vastaava epäpuhtauspitoisuus
saa indeksin arvon 100. Indeksin sanallisessa
luonnehdinnassa on otettu huomioon terveys-,
materiaali- ja luontovaikutukset (taulukko 5).

Vuonna 2002 Turun keskustan indeksis-
sä olivat epäpuhtauksista mukana typpidioksidi
(NO2), hengitettävät hiukkaset (PM10) ja hiilimo-
noksidi (CO). Ruissalon indeksin laskennas-
sa olivat mukana otsonin (O3) sekä rikki- ja  typpi-
dioksidin mittaustulokset. Naantalin mit-
tausasemalla indeksi koostui rikki- ja typpidioksi-
din sekä hengitettävien hiukkasten pitoisuuksis-

ta. Raision indeksi koostui typpidioksidi- ja hen-
gitettävien hiukkasten sekä rikkidioksidipitoisuuk-
sista (SO2). Kaarinassa indeksi koostui rik-
ki- ja typpidioksidin sekä hengitettävien hiukkas-
ten ja hiilimonoksidin pitoisuuksista.

Mittausjakson 1998-2002 ilman laatu luokiteltiin
Turun kaupunkiseudulla yleensä tyydyttäväksi
(kuva 4 ja 5). Turun keskustassa ja Raisiossa il-
man laatu luokiteltiin vuosina 1998-2002 yleensä
tyydyttäväksi. Naantalissa ilman laatu luokiteltiin
yleensä tyydyttäväksi vuosina 1998, 1999 sekä

Ilmanlaatuindeksi

Taulukko 5. Indeksin määrittely vuodesta 2002 alkaen (YTV).

* )  Lisätietoja indeksistä: www.ytv.fi/ilmanl/nyt/etusivu.phtml
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2002 ja vuosina 2000 sekä 2001 yleensä hyväk-
si. Vuosina 2000 ja 2002 ilman laatu luokiteltiin
Kaarinassa yleensä tyydyttäväksi ja vuonna 2001
yleensä hyväksi. Yleensä indeksin korkeimmat

arvot aiheutuivat typpidioksidin pitoisuuksista,
mutta varsinkin keväisin syynä kohonneisiin in-
deksiarvoihin olivat hengitettävien hiukkasten pi-
toisuudet.

Kuva 4. Turun kaupunkiseudun hyvien ilmanlaatupäivien lukumäärä vuosina 1998-2002. Vuonna
2002 ilmanlaatuindeksin laskentatapaa muutettiin. Kaarinassa ilman laadun mittaukset aloi-
tettiin vuonna 2000. Naantalin mittausasema siirrettiin Karvetista Naantalin keskustaan vuo-
den 1999 alussa.

Kuva 5. Turun kaupunkiseudun päivien lukumäärä vuosina 1998-2002, jolloin ilman laadun
maksimiarvo ylitti indeksiarvon 100. Vuonna 2002 ilmanlaatuindeksin laskentatapaa muutet-
tiin. Kaarinassa ilman laadun mittaukset aloitettiin vuonna 2000. Naantalin mittausasema
siirrettiin Karvetista Naantalin keskustaan vuoden 1999 alussa.
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Ilman laatuun vaikuttavat monet tekijät. Talvisin,
etenkin ns. inversiotilanteissa, jolloin ilman sekoit-
tumisolosuhteet ovat erittäin huonot, esiintyy ko-
honneita typen oksidien ja hengitettävien hiukkas-
ten pitoisuuksia. Keväisin tuulen ja liikenteen vai-
kutuksesta ilman laatua heikentävät kohonneet
hiukkaspitoisuudet. Ilman laatuun vaikuttavat li-
säksi eri tuotantolaitosten päästöt, jotka normaa-
liolosuhteissa vaikuttavat kaupunki-ilman laatuun
liikennettä vähemmän. Tuotantolaitosten päästöt
vaihtelevat vuosittain tuotantomäärien mukaan.

Rikkidioksidipitoisuudet Turun kau-
punkiseudulla ovat yleensä erittäin alhaiset lukuun
ottamatta joitain harvinaisia häiriötilanteita ener-
giantuotanto- ja teollisuuslaitoksissa. Vuosina
1998-2002 rikkidioksidipitoisuuksien vuosikeski-
arvot vaihtelivat 1 ja 6 µg/m3 välillä. Tausta-ase-
malla Utössä rikkidioksidipitoisuuden vuosikeski-
arvot ovat olleet 1 µg/m3.

Typpidioksidin vuosikeskiarvot ovat vaih-
delleet mittausasemilla 19 ja 37 µg/m3 välillä (kuva
6). Tausta-asemalla Utössä vuosikeskiarvot ovat
vaihdelleet 5 ja 3 µg/m³ välillä. Vuosikeskiarvoille
on annettu raja-arvo 40 µg/m3. 2

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
Turun kaupunkiseudulla ovat korkeimmillaan ke-
väisin, kun tuuli ja liikenne nostattavat ilmaan hie-
koitushiekkaa (kuva 7). Vuosina 1998-2002 hen-
gitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot ovat vaih-
delleet 12 ja 19 µg/m3 välillä (kuva 8). Vuosikes-
kiarvolle on annettu raja-arvo 40 µg/m3. 2

Otsonipitoisuuden mittaukset aloitettiin
Ruissalon Saaronniemessä tammikuussa 1999.
Otsonia muodostuu alailmakehässä typen oksi-
dien, hiilivetyjen ja auringon UV-säteilyn vaikutuk-
sesta. Alailmakehän otsonia vähentävät ilman
muut epäpuhtaudet, kuten typpimonoksidi (NO),
reagoidessaan otsonin kanssa. Otsonipitoisuudel-
le on asetettu kynnysarvo (110 µg/m3) terveyden
suojelemiseksi. Kynnysarvo on asetettu 8 tunnin
keskiarvolle, jotka lasketaan klo 0-8, 8-16, 16-24
sekä 12-20. Vuonna 1999 Ruissalossa mitattiin

Ilman laatu

Kuva 6. Typpidioksidin vuosikeskiarvon kehitys Tu-
run kaupunkiseudulla ja Utössa 1998-2002. Naanta-
lin mittausasema siirrettiin Karvetista Naantalin kes-
kustaan vuoden 1999 alussa. Vuosikeskiarvolle an-
nettu raja-arvo on 40 µg/m3 (VNa 711/2001).
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huhti-, kesä-, ja heinäkuussa kynnysarvon (110
µg/m3) ylittäviä otsonipitoisuuksia. Korkeimmat pi-
toisuudet mitattiin heinäkuussa, jolloin korkein pi-
toisuus oli 115 % kynnysarvosta. Vuonna 2002

otsonin kynnysarvo ylitettiin elo- ja syyskuussa,
jolloin pitoisuudet olivat 115 ja 114 % ohjearvosta
(kuva 9).

Kuva 7. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon (70 µg/m3) verrattavat pitoisuudet Turun keskustassa (kaup-
patorilla) vuosina 1998, 2000 ja 2002.

Kuva 8. Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot 1998-2002 kaupunkien keskustoissa. Naantalin
mittausasema siirrettiin Karvetista Naantalin keskustaan vuoden 1999 alussa. Kaarinassa mittaukset aloitettiin
vuonna 2000.Vuosikeskiarvolle on annettu raja-arvo 40 µg/m3 (VNa 711/2001).

Kuva 9. Ruissalon otsonipitoisuuksien korkeimmat 8 tunnin keskiarvot vuosina 1999-2002.
Otsonimittaukset Ruissalossa aloitettiin vuonna 1999.
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Bioindikaattorit
Ilman epäpuhtauksien luontovaikutuksia on seu-
rattu Turun seudulla bioindikaattorien avulla. Il-
mansaasteiden leviämistä tutkitaan mm. jäkälä-
kartoitusten ja neulasten rikkipitoisuusmittausten
avulla. Ilmansaasteiden vaikutuksia metsäpuihin
arvioidaan mittaamalla havupuiden kuntoa. Bioin-
dikaatiotutkimuksiin liittyy myös maaperän tutki-
minen kemiallisten muuttujien avulla.

Vuonna 2002 valmistui Satakunnan ympäristötut-
kimuksen tekemä bioindikaattoritutkimus Turun
seudun kuormitetulla alueella, tausta-alueella ja
Paraisten alueella.4  Tutkimuksessa keskityttiin ha-
vupuiden elinvoimaisuuteen, runkojäkälien esiin-
tymiseen ja kasvi- ja maanäytteiden kemiallisiin
ominaisuuksiin. Bioindikaattoritutkimus toteutet-
tiin aiemmin Turun seudulla vuosina 1990-19915

ja 1995-19966.

Neulaskato oli pienimmillään vuoden 1995
tutkimuksessa. Neulasten rikkipitoisuus laski vuo-
desta 1990, typpipitoisuus taas nousi vuosien
1995-2000 välisenä aikana. Männyn runkojäkä-
lät yleistyvät vuoden 1990 jälkeen, mutta jäkälis-
sä havaittiin edelleen voimakkaita ilmansaastei-
den vaikutuksia. Kuormitetulla alueella humusker-
ros happamoitui vuodesta 1990.

Männyn runkojäkälien esiintymisen
perusteella lasketaan ilmanpuhtausindeksi, IAP.
Ilmanpuhtausindeksin mukaan kuormitus Turun
seudulla vähentyi vuodesta 1990 vuoteen 1995.
Paikallisesti ilmanpuhtausindeksi kohosi (kuormi-
tus vähentyi) hieman Turun ja Kaarinan alueilla
ja laski (kuormitus lisääntyi) Naantalin ja Raision
alueilla vuosien 1995 ja 2000 välisenä aikana
(kuva 10).

Kuva 10. Männyn runkojäkälien esiintymisen perus-
teella laskettu ilmanpuhtausindeksi (IAP). Indeksin
arvo on sitä pienempi, mitä suurempi on ilmansaas-
teiden aiheuttama pitkäaikainen kuormitus.
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Turun seudulla epäpuhtauksien pitoisuudet ilmas-
sa yleensä ovat tasolla, jolla terveysvaikutukset
ovat hyvin epätodennäköisiä7. Häkä, rikkidioksi-
di, hiukkaset (noki, tuhka jne.) ja typen oksidit ovat
merkittävimmät ilman epäpuhtaudet.

Ilman epäpuhtaudet ärsyttävät ihoa, silmiä ja hen-
gitysteitä. Hengityselinsairaat ovat herkempiä
epäpuhtauksille  kuin terveet. Allergiasta, astmas-
ta ja yliherkkyyksistä kärsivät kuuluvat riskiryh-
mään, koska valmiiksi herkistynyt puolustusjär-
jestelmä reagoi ympäristön altisteisiin tavallista
voimakkaammin. Lukuisia ilman epäpuhtauksia
esiintyy hengitysilmassa samanaikaisesti, mutta
niiden yhteisvaikutuksia ei vielä tunneta tarpeek-
si.8

Rikkidioksidin merkitys on vähentynyt pitoisuuk-
sien pienenemisen myötä, mutta typen oksidien
ja hiukkasten suhteellista terveysmerkitystä pide-
tään huomattavana. Merkittävin ilman laatua hei-
kentävä komponentti saattaa olla erittäin pienet
hiukkaset, jotka ovat läpimitaltaan vain muutamia
kymmeniä nanometrejä. Niitä syntyy etenkin lii-
kenteen pakokaasuista.9

Ilman epäpuhtaudet ja
ihmisten terveys
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Ilman epäpuhtauksien vaikutuksesta vesistöt ja
maaperä happamoituvat ja rehevöityvät. Ilman
epäpuhtaudet vahingoittavat kasveja sekä suo-
raan lehtien ja neulasten kautta että juuriston vau-
rioitumisen myötä.10

Vesistöjä ja maaperää happamoittavia yhdisteitä
ovat typen oksidit (NOx) ja rikkidioksidi (SO2) sekä
ammoniakki (NH3)11.Happamoitumisella
tarkoitetaan sitä, että luonnon kyky vastustaa ha-
panta laskeumaa heikkenee. Happamoitumis-
herkkyyteen vaikuttavat happaman laskeuman
suuruus ja maaperän tai vesistön luontainen pus-
kurikyky. Puskurikyky vaihtelee huomattavasti pai-
kan geologisten olojen mukaan. Suomen kallio-
perä pystyy neutraloimaan hapanta laskeumaa
huonosti.12

Rehevöitymistä aiheuttavia yhdisteitä ovat
typpi (N) ja fosfori (P). Rehevöitymistä tapahtuu
sekä maalla että vesissä. Maaekosysteemin re-
hevöityminen näkyy mm. metsien kasvun kiihty-
misenä ja kasvillisuuden muutoksina. Vesissä se
ilmenee veden samenemisena, vesikasvillisuuden
lisääntymisenä sekä planktonlevien ja ranta-alu-
eiden rihmalevien liiallisena kasvuna.13

Harsuuntuneisuus eli latvuksen lehti- tai
neulaskato kuvastaa puiden yleiskuntoa. Suomen
metsäpuiden harsuuntuminen johtuu pääasiassa
metsien korkeasta iästä, sää- ja ilmastotekijöistä
sekä alueellisista tauti- ja tuholaisepidemioista.
Ainoastaan paikallisten päästölähteiden lähei-

syydessä, taajamissa ja teiden varsilla sijaitse-
vissa ilman epäpuhtauksille alttiina olevissa met-
sissä harsuuntuminen johtuu ilmansaasteista.
Myös neulasten ja lehtien väriviat kuvaavat pui-
den elinvoimaisuutta. Puilla kasvavat jäkälät ovat
hyvin herkkiä ilmansaasteille ja ympäristön tilan
muutoksille. Ilmansaasteiden johdosta jäkälien
määrä ja eri lajien esiintyvyys pienenevät.14

Kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, aiheuttavat
ilmaston lämpenemistä. Turun kaupunkiseudun
hiilidioksidipäästöjä on pyritty vähentämään siir-
tymällä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä.
Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen met-
siin monella eri tavalla. On arvioitu, että metsien
kasvu paranisi Suomessa lähivuosikymmenien ai-
kana useita kymmeniä prosentteja, jos ilmasto
lämpenee ja hiilidioksidipitoisuudet kasvavat edel-
leen.15

Ilman epäpuhtaudet ja
luonto
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Merkittävin kaupunki-ilman laatua heikentävä te-
kijä on nykyisin tieliikenne. Vaikka liikenteen pääs-
töt ovat edelleen energiantuotantoa ja teollisuutta
pienempiä, niiden vaikutukset kaupunki-ilman pi-
toisuuksiin korostuvat alhaisen päästökorkeuden
takia. Pakokaasut sisältävät hiukkasia, jotka pie-
nen kokonsa vuoksi kulkeutuvat keuhkorakkuloi-
hin asti. Ulkoilman hiukkaspitoisuuksiin vaikuttaa
kuitenkin pakokaasupäästöjä enemmän liikenteen
ja tuulen kadun pinnasta nostattama pöly (ns. re-
emissio).

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ylittivät oh-
jearvon vuoden 2000 maaliskuussa Kaarinassa ja
Naantalissa, vuonna 2001 ohjearvo ylittyi Naanta-
lissa maaliskuussa ja vuonna 2002 Turun keskus-
tassa helmikuussa sekä Kaarinassa helmi-, maa-
lis- ja huhtikuussa. Typpidioksidipitoisuudet ylitti-
vät ohjearvon Raisiossa vuonna 1999 joulukuus-
sa ja vuonna 2001 helmikuussa. Häkäpitoisuudet
ylittivät ohjearvon Turussa vuonna 1999 joulukuus-
sa.

Vuosina 1998-2002 rikkidioksidipäästöt alentuivat
Turun kaupunkiseudulla. Vuotuista vaihtelua rikki-

dioksidipäästöihin aiheutti laitosten käyttömäärien
vaihtelut. Alentuneiden päästöjen vuoksi rikkidiok-
sidin mittausasemia vähennettiin vuoden 1998 kuu-
desta vuoden 2000 lopussa neljään. Typpidioksi-
din päästöissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Vuo-
tuiset muutokset johtuivat lähinnä laitosten käyttö-
aikojen muutoksista. Liikenteen määrän kasvu on
kumonnut pakokaasupäästöjä vähentävän tekno-
logian vaikutukset.

Ilmanlaatuindeksillä luonnehdittuna il-
man laatu oli Turun kaupunkiseudulla yleensä tyy-
dyttävä. Turun keskustassa ja Raisiossa ilman laatu
luokiteltiin vuosina 1998-2002 yleensä tyydyttäväk-
si. Naantalissa ilman laatu luokiteltiin yleensä tyy-
dyttäväksi vuosina 1998, 1999 sekä 2002 ja yleen-
sä hyväksi vuosina 2000 ja 2001. Vuosina 2000 ja
2002 ilman laatu luokiteltiin Kaarinassa yleensä tyy-
dyttäväksi ja vuonna 2001 yleensä hyväksi.

Bioindikaattoritutkimuksien mukaan
ilmanpuhtausindeksi (IAP) ei sanottavasti muuttu-
nut vuosien 1996 ja 2001 välisenä aikana, mutta
vuodesta 1990 vuoteen 1995 ilmanpuhtausindek-
si nousi, eli alueella pitkäaikainen kuormitus vä-
hentyi. Kuormitetun alueen länsiosassa, kuten
Naantalin ja Raision alueilla, indeksi hiukan laski.
Männyn neulasten rikkipitoisuus oli korkeimmillaan
Turun seudun kuormitetun alueen keskiosissa, jos-
sa suurimmat päästölähteetkin sijaitsevat. Neulas-
ten rikkipitoisuus laski 1990-luvun alussa, mutta
vuodesta 1996 vuoteen 2001 ei tapahtunut muu-
tosta. Neulasten typpipitoisuus oli korkeimmillaan
alueen keskiosissa. Typpipitoisuus kohosi hieman
vuodesta 1996 vuoteen 2001. Männyn ja kuusen
harsuuntuminen oli hyvin yleistä kuormitetulla ja
tausta-alueella.

Yhteenveto



-15-Ilman laatu Turussa, Raisiossa, Naantalissa  ja Kaarinassa 1998-2002

8)  Allergia- ja astmaliitto, 1996. Ilmansaasteet
uhkana terveydelle. Allergia- ja Astmaliiton tiedote,
julkaistu 23.2.1996.
http://www.allergia.com/viestinta/julki_ilm_230296.html
Luettu 9.9.2002

9) Koulu Markku ja Tuomisto Jouko, 2000. Toksikolo-
gia ja farmakologia (verkkoversio). Terveydelle
haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet.
http://www.medicina.fi/fato/76.pdf   Luettu 30.9.2002

10)  Ilmatieteen laitos, 2002.
http://www.fmi.fi/kuvat/Mita_hengitamme.pdf
Luettu 20.03.2003

11) VYH: Ympäristön tila, päästöt ilmaan.
http://www.vyh.fi/tila/ilma/paastot/
paastot.htm#happamoittavat   Luettu 8.10.2003

12) VYH: Ympäristön tila, metsämaan ja pohja-
vesien happamoituminen.
http://www.vyh.fi/tila/happam/happam.htm
Luettu 8.10.2003

13) VYH: Ympäristön tila, rehevöityminen.
http://www.vyh.fi/tila/rehev/rehev.htm  Luettu 8.10.2003

14) Metsäntutkimuslaitos, 1998. Metsätilastollinen
vuosikirja.
http://wwww.metla.fi:4446/julkaisut/vsk/1998/
vsk98_02.pdf   Luettu 20.3.2003

15)  Roos Jaana, 1996. The Finnish Research
Programme on Climate Change, Final report, SILMU.
http://www.iti.fi/ilmasto/i2c4.htm   Luettu 20.3.2003

Lähteet
Lähteinä on käytetty Turun kaupunkiseudun ilman-
laatu vuonna 1998, 1999, 2000, 2001 ja 2002
-raportteja.

Muut lähteet
1)  VTT: Tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskenta-
järjestelmä (LIISA) 2002.
http://lipasto.vtt.fi/lipasto/liisa/index.htm
Luettu 28.7.2003

2) Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvois-
ta ja rikkilaskeuman tavoitearvosta   (VNp 480/
1996). http://www.finlex.fi/pdf/sk/96/vihko66.pdf
Luettu 2.6.2003

3)  Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNa 711/
2001). http://www.finlex.fi/pdf/sk/01/vihko102.pdf
Luettu 20.3.2003

4)  Jussila Ilkka, 2002. Turun seudun ja Paraisten
alueen ilman laadun seuranta bioindikaattorien avulla
vuosina 2000-2001. Sykesarja B 14. Turun yliopisto,
Satakunnan ympäristötutkimuskeskus.

5) Jussila Ilkka, Laihonen Pasi ja Jormalainen
Veijo, 1991. Turun seudun ilman laadun seuranta
bioindikaattorien avulla vuonna 1990. Sykesarja B 3.
Turun yliopisto, Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus.

6)  Jussila Ilkka ja Ojanen Mikko, 1996. Turun
seudun ilman laadun seuranta bioindikaattorien avulla
vuosina 1995-1996. Sykesarja B 11. Turun yliopisto,
Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus.

7) YTV: Ilmanlaatuindeksin määrittely.
http://www.ytv.fi/ilmanl/nyt/indeksi_maarittely.html
Luettu 2.6.2003




