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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Kaupungin-
johtajan
katsaus
Vuoden 2005 aikana tehtiin merkittäviä päätöksiä
koskien kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmää.
Turun kestävän kehityksen ohjelma, joka toimii
kaupungin ympäristöstrategian yhtenä toimeenpa-
novälineenä, päivitettiin elokuussa 2005. Ohjelmaa

laajennettiin ekologisen ja taloudellisen kestävyyden alueilta myös sosiaalisen kes-
tävyyden sektorille. Ohjelman lähtökohtana on ollut kaupungin hallintokuntien kes-
tävän kehityksen toiminnan edistäminen ja tukeminen. Hallintokuntien toiminnan vä-
lityksellä ohjelman vaikutukset ulottuvat kaikkien kaupunkilaisten toimintaan. Siksi
hallintokuntien sitoutuminen kestävän kehityksen työhön on asian etenemisen kan-
nalta ensiarvoisen tärkeää.

Samalla kun kestävän kehityksen ohjelma sai uusia muotoja, myös ohjelman toteu-
tumista seuraava raportointi uudistui. Ympäristöraportin ja -tilinpäätöksen nimikkeellä
aiemmin tehty raportti muuttuu nyt kestävän kehityksen raportiksi. Raportoinnin muu-
tokset seuraavat siis kestävän kehityksen ohjelman sisällön muutoksia. Raportissa on
ensimmäistä kertaa mukana sosiaalista kestävyyttä kuvaavia indikaattoreita. Rapor-
toinnin kehittäminen jatkuu edelleenkin. Tarkoituksena on laatia kestävän kehityksen
seurantaindikaattoreille tarkempia ja yksityiskohtaisempia tavoitteita, joiden toteutu-
mista voidaan seurata esimerkiksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämä työ on alkamas-
sa kuluvan vuoden aikana.

Viime vuoden tapaan koko kestävän kehityksen raportista julkaistaan paperipainat-
teena ainoastaan tiivistelmä. Koko raportti on luettavissa vain sähköisessä muodos-
sa. Viime vuoden kokemusten perusteella raportista on kuitenkin tehty helposti tu-
lostettavissa oleva versio kaupungin internet-sivuille.

Raportin perusteella kaupungin ympäristön tilassa ei vuoden aikana ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Yhdeksi ongelmakohdaksi voitaneen nostaa kaupunkiraken-
teen laajeneminen vaikka kaupungin väkiluvussa ei ole havaittavissa merkittävää
kasvua. Tämä aiheuttaa mm. joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksien heikkene-
mistä ja henkilöautoliikenteen lisääntymistä kaupungissa.

Kaupungin viime vuosina tekemät suuret investointipäätökset ovat olleet selkeästi
ympäristöpainotteisia. Uusi jätevedenpuhdistamo ja jätteenkäsittelyn ratkaisut ovat
Turun mittakaavassa poikkeuksellisen suuria hankkeita. Ne edistävät osaltaan kes-
tävän kehityksen toteutumista Turussa ja ympäristökunnissa. Kuitenkin kestävän ke-
hityksen työtä tehdään muutenkin kuin pelkästään suuria ympäristöhankkeita to-
teuttamalla. Turku haluaa painottaa kaikkien kaupungin työntekijöiden ja hallinto-
kuntien yhteistä vastuuta kestävästä kehityksestä. Eri hallintokuntien toiminnoista
muodostuu se suunta, johon kaupungissa ollaan menossa tällä saralla. Kaupungin
nykyinen ympäristöjohtamisjärjestelmä takaa hyvät lähtökohdat tälle työlle.

Mikko Pukkinen
kaupunginjohtaja
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Turun
kaupunkiorganisaatio
Ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, joka päättää toiminnallisista tavoit-
teista ja rahoituksesta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa.

Turun kaupungin toiminnasta ja taloudesta vastaa 19 lautakuntaa alaisinaan virastot
ja liikelaitokset. Liikelaitoksia vuonna 2005 olivat: Tilalaitos, Jätelaitos, Liikennelai-
tos, Kiinteistölaitos, Turun Satama, Tekstiilihuolto ja Turun vesilaitos.
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Kestävän kehityksen
politiikka
Kestävän kehityksen tiellä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäisen Turun kestävän kehityksen ohjelman
keväällä 2001. Vuonna 2004 ohjelma päivitettiin ja uusi ohjelma hyväksyttiin kau-
punginvaltuustossa elokuussa 2005. Turun kestävän kehityksen ohjelman lähtökoh-
tana on ollut kaupungin hallintokuntien kestävän kehityksen toiminnan edistäminen
ja tukeminen. Hallintokuntien toiminnan kautta ohjelman vaikutus ulottuu kaikkien
turkulaisten elinympäristöön. Päivitetyssä ohjelmassa on kiinnitetty entistä enem-
män huomiota myös sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen. Ohjelma
sisältää kahdeksan selkeää päätavoitetta, joiden toteutuminen vahvistaa samanai-
kaisesti ekologista, taloudellista ja yhteiskunnallista kestävää kehitystä.

Kestävän kehityksen työn käytännön toteuttamisessa avainasemassa ovat kaupun-
gin eri hallintokunnat ja muut kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat. Hallintokunnat
määrittelivät omat kestävän kehityksen tavoitteensa ja toimenpiteensä kaupungin
päätavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2005 toimenpiteiden toteuttaminen on käynnis-
tynyt useissa eri hallintokunnissa. Toteutumista seurataan vuosittaisella Kestävän
kehityksen raportilla.

Kaupunginhallinnon rooli on toimia paikallisagendan vastuunkantajana ja taata sen
toteuttamisen vaatimat toimintaedellytykset. Kun vastuu kestävän kehityksen toteut-
tamisesta on kaupunginvaltuustolla ja -hallituksella, toiminta on koordinoitua ja hal-
lintokunnat sitoutuvat paikallisagendan tavoitteisiin.

Kestävän kehityksen ohjelma
toimeenpanovälineenä

Turun kestävän kehityksen ohjelma on toimeenpanoväline kohti kestävää kehitystä.
Sitä ohjaavat Turku-strategia sekä muut merkittävät strategiat. Myös kansainväliset
sopimukset ja sitoumukset on huomioitu kestävän kehityksen ohjelmassa. Kaupungin
kannalta merkittävin lienee Aalborgin julistukseen liittyvät sitoumukset, jotka Turun
kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2005.

Kestävän kehityksen ohjelman hyväksyminen elokuussa 2005 oli luonteva jatke Aal-
borgin sitoumuksen hyväksymiselle, sillä ohjelma tavoitteineen ja mittareineen sisäl-
tää suurimman osan kohdista, joihin Turun kaupunki on Aalborgin sitoumuksen hy-
väksymisen yhteydessä sitoutunut. Turun kestävän kehityksen ohjelma toimii osal-
taan myös Aalborgin sitoumuksen käytännön toteuttajana.

Kestävän kehityksen työtä tukee Managing Urban Europe-25 (MUE-25) -projekti.
Projektissa Turku pyrkii yhdessä muiden hankkeeseen osallistuvien eurooppalais-
ten paikallishallintojen ja organisaatioiden kanssa luomaan toimintamallin kestävän
kehityksen toimintajärjestelmän toteuttamiseksi eurooppalaisissa paikallishallinnoissa.

Kestävän kehityksen politiikka
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Kestävän kehityksen seuranta

Turun kaupungin kestävän kehityksen toteutumista seurataan tällä vuosittain julkais-
tavalla kestävän kehityksen raportilla. Raportissa julkaistaan määräajoin ohjelmaan
kirjattujen indikaattoreiden laskentatiedot sekä katsaus kestävän kehityksen työhön
hallintokunnissa. Indikaattoreista osa on yhteisiä Suomen muiden isojen kaupunki-
en kanssa ja osa Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Lisäksi hallintokunnat seuraa-
vat omaa kestävän kehityksen toteutumistaan vuosittaisten raporttiensa yhteydes-
sä.

Turku-strategia
laaditaan kerran valtuustokaudessa ja se muodostaa sisällöllisen pohjan kaupungin joh-
tamiselle. Hallintokuntakohtaiset hallintostrategiat syventävät Turku-strategiaa.

Ympäristöstrategia
määrittelee suunnan kaupungin ympäristö-, maankäyttö-, asunto- ja kaavoituspolitiikal-
le. Toimeenpanon välineet ovat yleiskaava, liikennejärjestelmäsuunnitelma, asunto- ja
maankäyttöohjelma ja kestävän kehityksen ohjelma.

Kestävän kehityksen ohjelma
on toimeenpanoväline kohti kestävää kehitystä. Se toimii poikkihallinnollisena ohjaus-
työkaluna hallintokuntien omille toimintaohjelmille. Kestävän kehityksen ohjelmaa oh-
jaavat Turku-strategia sekä muut merkittävät strategiat ja kansainväliset sopimukset.
Turun kestävän kehityksen ohjelma on osa kaupungin ympäristöjohtamisjärjestelmää ja
se päivitetään neljän vuoden välein.

Kestävän kehityksen politiikka
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Ekologinen kestävyys
Ekologisen kestävyyden indikaattoreita on yhteensä 27 ja ne on ryhmitelty viiteen
aihealueeseen. Indikaattoreilla kuvataan pääasiassa ekologisen kestävyyden ete-
nemistä kaupunkiorganisaatiossa, mutta osin myös koko kaupungissa.

Indikaattorit on hyväksytty Turun kaupungin kestävän kehityksen työn seurannan
mittareiksi Turun kestävän kehityksen ohjelmassa. Indikaattoreilla pyritään kuvaamaan
Turun kaupungin kestävän kehityksen ohjelmassa määritettyjen tavoitteiden toteutu-
mista.

Yleistä ekologista kehitystä kuvaavat
indikaattorit

Kestävä kehitys edellyttää taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sovittamista luon-
nonvarojen määräämiin puitteisiin. Kestävä kehitys tarkoittaa sellaista elämisen ta-
soa, jossa otetaan huomioon sekä nykyhetken ihmisten tarpeet että tulevien suku-
polvien elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys voidaan jakaa ekologiseen, yh-
teiskunnalliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä taloudelliseen kestävään kehityk-
seen. Yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit kertovat tämän kehityksen suunnan
yhdyskunnassa. Nämä indikaattorit lasketaan joka neljäs vuosi.

Ekologinen jalanjälki ja biokapasiteetti

Ekologinen jalanjälki kuvaa indikaattorina ihmisen aineellista riippuvuutta luonnosta
ja helpottaa yhteiskunnan ekologisten rajoitusten ymmärtämistä. Ekologisella jalan-
jäljellä mitataan kulutuksen suoraan tai välillisesti vaatimaa maa-alaa riippumatta
siitä, missä päin maapalloa alue sijaitsee. Ekologinen jalanjälki kertoo, montako heh-
taaria ekologisesti tuottavaa maata tarvitaan tuottamaan väestön tarvitsema ruoka,
kulutushyödykkeet, palvelut, asuminen, liikenne ja energia sekä palauttamaan ta-
kaisin luontoon väestön tuottamat päästöt ja jätteet. Luku lasketaan ekologisen ja-
lanjäljen laskentaa varten kehitetyllä ohjelmalla.

Ekologinen kestävyys

Biokapasiteetti kuvaa biologista tuottokykyä. Se ilmoitetaan tässä globaaleina
hehtaareina eli alueyksikkönä, jolla on maapallon keskimääräinen biologinen
tuottokyky. Kuva Ruissalon luonnonsuojelualueelta. LS
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Ekologisen jalanjäljen vastapari on biokapasiteetti. Biokapasiteetilla tarkoitetaan eri-
laisten biologisesti tuottavien alueiden summaa ja se ilmaistaan globaaleina hehtaa-
reina (gha). Globaali hehtaari tarkoittaa yhtä hehtaaria biologisesti tuottavaa alaa,
jolla on maailman keskimääräinen tuottokyky. Vertaamalla ekologista jalanjälkeä ja
biokapasiteettia toisiinsa nähdään elääkö tietty rajattu alue, kuten kaupunki, oman
ekologisen kantokykynsä mukaisesti vai ylittyykö biokapasiteetti. Ekologinen jalan-
jälki kuvaa kysyntää ja biokapasiteetti vastaavasti alueen tarjontaa. Tiheään asuttu-
jen kaupunkien ekologinen jalanjälki on yleisesti moninkertainen niiden biokapasi-
teettiin verrattuna.

Turun ekologinen jalanjälki pyritään laskemaan kerran valtuustokaudessa, eli neljän
vuoden välein. Uusin ekologinen jalanjälki on lähtöaineistosta johtuen laskettu vuo-
delle 2001. Vuoden 2001 ekologinen jalanjälki ei ole verrattavissa aiempien vuosien
laskentaan, sillä aiemmin jalanjälki laskettiin Suomen Kuntaliiton laskentamallilla.
Vuonna 2001 siirryttiin Suomessa käyttämään Regional Stepwise -ohjelmaa, joka on
Best Foot Forward -konsulttiyrityksen kehittämä laskentasovellus. Ohjelma yliarvioi
Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan suomalaisen kuluttamien puunja-
lostusteollisuustuotteiden jalanjäljen noin yhdellä globaalilla hehtaarilla, joka on vä-
hennetty ilmoitetuista tuloksista. Pääkaupunkiseudun laskennassa toimittiin samalla
tavalla, joten siltä osin jalanjäljet ovat vertailukelpoisia.

Turun vuoden 2001 ekologinen jalanjälki oli 6,06 globaalia hehtaaria per asukas,
mikä on kolme prosenttia enemmän kuin Suomen keskiarvo 5,9 globaalia hehtaaria.
Vaikka Turussa käytetään erittäin laajalti kaukolämpöä, sen tuotantoon käytetty kivi-
hiili kasvattaa ekologista jalanjälkeä. Parempi vaihtoehto on bioperäisten polttoai-
neiden käytön lisääminen, jota esimerkiksi Turku Energian Orikedon biolämpökes-
kuksen käyttöönotto on edistänyt.

Liikenteellä on merkittävä vaikutus turkulaisen ekologiseen jalanjälkeen. Suurin osa
(72 prosenttia) Turun liikenteestä on paljon päästöjä aiheuttavaa kaupunkiajoa. Ke-
vyen ja julkisen liikenteen suosimisella liikenteen aiheuttamaa jalanjälkeä voidaan
huomattavasti pienentää. Hiilidioksidipäästöjen kannalta dieselhenkilöautojen suh-
teellinen lisääntyminen on positiivista, sillä niiden polttoaineenkulutus ja siten myös
hiilidioksidipäästöt ovat pienempiä.

Jos maailman kaikki ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin turkulaiset, tarvittaisiin 3,2
maapallon biokapasiteetti kompensoimaan kulutuksesta aiheutuvat vaikutukset. Tu-
run biokapasiteetti oli 0,6 globaalia hehtaaria per asukas, joten Turku ylitti oman
alueensa biokapasiteetin noin kymmenkertaisesti. Tämä on kuitenkin varsin normaalia
kaupunkikeskittymille, joissa on suhteellisen tiheää asutusta pienellä alueella. Suo-
men biokapasiteetti on noin 12,3 globaalia hehtaaria per asukas, joten Suomessa ei
ekologisen jalanjäljen mukaan eletä yli oman kapasiteetin. Verrattuna koko maail-
man keskimääräiseen ekologiseen jalanjälkeen (2,2 globaalia hehtaaria per asukas)
kulutamme kuitenkin lähes kolminkertaisesti ja verrattuna maapallon biokapasiteet-
tiin (1,8 globaalia hehtaaria per asukas) kulutamme yli kolminkertaisesti.

Ekologinen kestävyys
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Kasvihuonekaasupäästöt

Indikaattorilla voidaan arvioida paikallista vaikutusta maailmanlaajuiseen ilmaston-
muutokseen. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä mittaa paikallisen yhdyskunnan vai-
kutusta koko maapallon ilmastojärjestelmään ja siten myös yhdyskunnan vastuulli-
suutta globaalissa ympäristöongelmassa. Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan joka
neljäs vuosi. Tässä raportissa esitettävä uusin laskenta on tehty vuodelle 2003 joh-
tuen laskentamallin lähdetiedoista.

Kunnat ympäri maailmaa pyrkivät paikallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
miseen oman ilmastonsuojelukampanjansa (Cities for Climate Protection) kautta.
Suomessa kampanjaa koordinoi Suomen Kuntaliitto. Turku liittyi kampanjaan vuon-
na 1998. Turku on elokuussa 2005 kaupunginvaltuuston hyväksymässä kestävän
kehityksen ohjelmassa asettanut tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästö-
jä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöjen lähteiden kartoittamiseksi Turun kasvihuonekaasutase
laskettiin Suomen ympäristökeskuksen kehittämällä Kasvener -kasvihuonekaasu- ja
energiatasemallilla. Hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin lisäksi mallissa laske-
taan myös hiilimonoksidin, hiukkasten, rikkidioksidin ja typen oksidien päästöt, kos-
ka niillä on välillisiä vaikutuksia kasvihuoneilmiön voimistumiseen. Päästöt muute-
taan vertailtaviksi hiilidioksidiekvivalenteiksi muuntokertoimien avulla. Mallin pääs-
tösektorit ovat energia, teollisuuden prosessit, maatalous ja jätehuolto. Päästöt las-
ketaan sekä kunnan energiantuotannon (tuotantoperäiset päästöt) että kunnan ener-
giankulutuksen (kulutusperusteiset päästöt) mukaan.

Turun päästöt on laskettu myös aiemmin samalla ohjelmalla, mutta vuosien 1990 ja
1997 päästölaskelmat eivät ole suoraan verrattavissa vuoden 2003 laskentaan. Kas-
vener -ohjelman valtakunnallisia päästötietoja on tarkennettu ja myös Turun kunta-
kohtaista laskentaa on kehitetty paremmin vastaamaan kunnan todellisia päästöjä.
Kuntien koon, tuotantotoiminnan rakenteen ja ohjelmassa tehtyjen käyttäjätulkinto-
jen takia kuntien vertaaminen keskenään ei ole mielekästä. Turun kulutusperustei-
set päästöt ovat liikenteen osalta liian suuret, sillä päästöt on laskettu Turussa myy-
tyjen polttoainemäärien perusteella. Kaikkea Turussa myytyä polttoainetta ei kuiten-
kaan kuluteta Turun alueella, vaan esimerkiksi monet työmatkalaiset tankkaavat
autonsa Turussa, mutta kuluttavat suuren osan polttoaineesta muiden kuntien alu-
eella. Tämän vuoksi todellista polttoaineiden kuntakohtaista kulutusta on vaikea ar-
vioida.

Turun kulutusperusteiset päästöt ovat huomattavasti suuremmat kuin tuotantope-
rusteiset, mikä johtuu Fortumin Naantalin voimalaitoksen kaukolämmön suuresta
osuudesta. Yli 70 prosenttia Turussa käytetystä lämmöstä tuotetaan kaupungin rajo-
jen ulkopuolella, joten sitä ei lasketa tuotantoperusteisiin päästöihin mukaan. Olen-
naisempia ovat joka tapauksessa kulutusperusteiset päästöt, sillä ne kohdistuvat
suoraan Turun alueelle ja niihin pystytään paremmin vaikuttamaan.

Ekologinen kestävyys
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Hiilidioksidia syntyy pääasiassa energiantuotannossa ja liikenteessä. Hiilidioksidipääs-
töjen vaihtelu selittyy suurelta osin valtakunnallisessa sähköntuotannossa ja tuonti-
sähkön määrässä tapahtuneilla muutoksilla. Suurin osa Turussa myydystä sähköstä
on sähköpörssi Nord Poolista, vaikkakin alueen sähköntuotanto tapahtuu pääosin For-
tumin Naantalin kivihiilivoimalaitoksessa. Yksi selitys hiilidioksidipäästöjen vähenemi-
selle verrattuna vuoteen 1997 on vuonna 2001 toimintansa aloittanut Turku Energian
Orikedon biolämpökeskus, jonka laskennalliset hiilidioksidipäästöt puuperäiselle polt-
toaineelle ovat nolla tonnia. Poltossa vapautuneen hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan
uudelleen kasvavaan biomassaan. Henkilöautoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat
pienentyneet verrattuna vuoteen 1997, johon ovat vaikuttaneet muun muassa pienempi
autojen polttoainekulutus paremman moottoritekniikan ansiosta ja lievä dieselhenkilö-
autojen suhteellisen osuuden lisääntyminen.

Metaania, joka on kasvihuoneilmiön kannalta yli 20 kertaa hiilidioksidia haitallisempi
aine, muodostuu lähinnä kaatopaikoilla. Turun metaanipäästöt ovat vähentyneet eri-
tyisesti vuonna 2002 alkaneen Topinojan jätekeskuksen loppupeitettyjen alueiden
metaanin talteenoton ansiosta.

Typpioksiduulipäästöt ovat edelleen lisääntyneet, ja yhtenä syynä on katalysaattori-
autojen lisääntyminen. Paikallisen ilmanlaadun kannalta katalysaattoriautojen lisään-
tyminen on kuitenkin erittäin positiivista.

Jokainen kuntalainen voi omalta osaltaan pienentää kasvihuonekaasutasetta:
  Valitsemalla uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä ja käyttämällä sitä

säästeliäästi.
  Lämmittämällä huoneistoa säästeliäästi ja pitämällä huolta asunnon

lämmöneristyksestä.
  Suosimalla kevyttä ja julkista liikennettä.
  Syömällä kasvispainotteisesti,
  Kuluttamalla vettä säästeliäästi.
  Välttämällä jätteiden syntymistä ja lajittelemalla syntyvät jätteet

asianmukaisesti, voidaan vähentää sekä energiankulutusta että jätemääriä.

Jokaisen kuluttajan omat arkipäiväiset valinnat ovat tärkeitä, mutta yhtä tärkeää on
teollisuudessa ja palveluissa panostaa uusiutuviin energianlähteisiin ja energian sekä
materiaalin säästöön.

Ekologinen kestävyys
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutosta pidetään asiantuntijoiden enemmistön mukaan pahimpana maapal-
loa uhkaavana ympäristöongelmana. Vuonna 1992 Yhdistyneiden kansakuntien kokouk-
sessa Rio de Janeirossa sovittiin ilmastonmuutoksen hidastamisesta ilmastosopimuk-
sella. Konkreettiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet asetettiin vuonna 1997
Kiotossa hyväksytyllä pöytäkirjalla. Kioton pöytäkirja astui voimaan helmikuussa 2005
Venäjän ratifioinnin myötä. Euroopan unioni sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupääs-
töjään kahdeksalla prosentilla vuoden 1990 tasosta vuosien 2008-2012 keskimääräisiin
päästöihin verrattuna. EU jakoi päästöjen vähennystavoitteen sisäisesti taakanjakosopi-
muksella, jossa Suomen tavoitteeksi asetettiin pitää päästönsä vuoden 1990 tasolla.

Suomen valtioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2005 päivitetyn version Suomen ilmasto-
strategiasta, jossa luvataan panostaa uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoon, ener-
giansäästöön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Suomen valtio hankkii myös
päästövähennyksiä Kioton sopimuksen sallimilla mekanismeilla.

Turun kaupunki on elokuussa 2005 kaupunginvaltuuston hyväksymässä kestävän kehi-
tyksen ohjelmassa asettanut tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 pro-
senttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Ekologinen kestävyys
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Ympäristömyötäinen käytäntö:
Turun Satama panostaa ympäristön laatuun ottamalla
käyttöön ympäristöperusteiset satamamaksut

Satamalautakunta päätti kokouksessaan 14.9.2005 ottaa käyttöön ympäristöperustei-
set satamamaksut 1.1.2006 alkaen. Eräänä osana Turun Sataman ympäristönhallinta-
ohjelmaa on ollut ympäristövaikutteisten taksojen aikaansaaminen Turun Satamaan.
Satama on tutkinut eri mahdollisuuksia huomioida taksoissa laivojen rikki- ja typpipääs-
töt sekä jätehuollon osalta jätteiden lajittelu. Lisäksi Satama on tutkinut mahdollisuuk-
sia vaikuttaa ja löytää keinoja alusten melu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi.

Suomessa ja Itämeren alueella ei ole olemassa laajempia yleisiä normeja tai käytäntö-
jä edellä olevien seikkojen huomioimisesta alusten taksapolitiikassa. Rikki- ja typpi-
päästöjen osalta eräät ruotsalaiset satamat ovat noudattaneet alennuspolitiikkaa ja
lähitulevaisuudessa voimaan astuvat Itämeren alueella polttoaineen rikkipitoisuutta ra-
joittavat määräykset. Typpipäästöjen osalta ovat alennuksia myöntäneet Ruotsin valtio
ja eräät Ruotsin satamat. Jätehuollon osalta satamilla on jätteiden vastaanottovelvolli-
suus ja mahdollisuus kattaa kustannukset taksojen kautta. Kaikkien jätteiden osalta
kuitenkaan lajittelu ei vielä toteudu.

Turun Satama on uutena päästökohteena kiinnittänyt huomiota myös laivojen melu- ja
hiukkaspäästöihin sekä mahdollisuuksiin vaikuttaa näihin. Perustana tälle on ollut Na-
tura-alueiden läheisyys satamatoiminnoille sekä lisääntyvä asutus sataman läheisyy-
dessä. Tältä osin Satama ei ole löytänyt esimerkkejä satamista, vaan esille tulleet tapa-
ukset on ratkaistu yksittäistapauksina. Taksassa on varattu mahdollisuus sopimusteit-
se yhdessä varustamon kanssa kehittää toimenpiteitä myös melu- ja hiukkaspäästöjen
rajoittamiseksi, mikäli se on toiminnallisesti tarpeellista.

Rikkipäästöjen osalta alennus myönnetään, kun polttoaineen rikkipitoisuus on olle 1
prosenttia. Suuremman alennuksen saa, kun pitoisuus on alle 0,5 prosenttia. Itämeren
alueella saadaan toukokuusta 2006 alkaen käyttää enintään 1,5 prosentin rikkipitoisuu-
den polttoainetta. Typpipäästöjen osalta rajan määritteleminen oli käytännössä hanka-
laa. Marpol 73/78 -sopimus määrittää typpipäästöjen ylärajaksi hidaskierroksisille moot-
toreille 17 g/kWh ja nopeakierroksisemmille moottoreille 9,8 g/kWh. Satama katsoi täs-
sä vaiheessa tarkoituksenmukaiseksi vahvistaa typpipäästöjen osalta alennusrajoiksi
10 g/kWh ja 5 g/kWh siten, että alennukset ovat samat riippumatta moottorityypistä.

Kiinteiden alusjätteiden osalta alennus myönnetään, kun alus on antanut luotettavan
selvityksen jätteiden lajittelusta aluksella. Alusten rikki- ja typpipäästöjen osalta on myös
esitettävä hyväksyttävä todistus tai selvitys Satamalle ennen alennusten myöntämistä.
Turun Satama seuraa jatkuvasti ympäristövaikutteisten maksujen kehittymistä muissa
satamissa. Saatujen kokemusten pohjalta tullaan taksarakennetta kehittämään. Ympä-
ristövaikutteisilla taksoilla ei välittömästi saada laajoja päästöjen rajoittamisia aikaisek-
si, mutta osana pitkäjänteistä kehitystyötä ne nopeuttavat toimenpiteitä päästöjen rajoit-
tamiseksi ja tätä kautta vähentävät laivaliikenteen ympäristövaikutuksia.

Ekologinen kestävyys

Turun satama päätti syksyllä 2005 ottaa käyttöön ympäristöperusteiset
satamamaksut vuoden 2006 alusta alkaen. Turun Satama
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Maankäytön ja
kaupunkirakenteen
kestävyys
Kestävä kaupunkirakenne on tiivis, yhtenäinen ja mahdollistaa toimivan joukkolii-
kenteen, tehokkaat kuljetusjärjestelmät ja palveluiden saavutettavuuden sekä luo
edellytykset luonnonvarojen ja taajamien ulkopuolisten luontoalueiden säästämisel-
le. Kaupunkirakenteen hajoaminen ja kaupungin laajeneminen ilman väestönkas-
vua aiheuttaa ongelmia kestävän kehityksen yhteensovittamiseen maankäytön suun-
nittelussa.

Asemakaava-alueelle rakennettujen
rakennusten ja asuntojen osuudet sekä
asemakaava-alueen osuus koko maa-alasta

Indikaattori kuvaa taajama-alueen rakenteellista muutosta pyrittäessä kestävän ke-
hityksen mukaiseen tiiviiseen ja suunnitelmalliseen kaupunkirakenteeseen. Se ku-
vaa myös väestön keskittymisastetta taajamiin.

Asemakaava-alueen osuus koko kaupunkialueen maa-alasta oli vuonna 2005 hie-
man alle 37 prosenttia. Se on noussut tasaisesti viimeisen viiden vuoden aikana.
Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten kerrospinta-ala kasvoi vuonna 2005
noin 127 400 m². Suhteessa koko kaupunkialueelle rakennettuun kerrospinta-alaan,
asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten kerrospinta-alan osuus oli 82,1
prosenttia. Asemakaava-alueen asuntojen kerrosalaneliömäärä kasvoi 57 856 m²,
mikä on 94,2 prosenttia koko kaupunkialueelle rakennetusta asuinkerrosalasta vuonna
2005 (61 450 m²). Suunta kääntyi jälleen kasvuun neljän vuoden laskusuuntauksen
jälkeen.

Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Virkistys- ja suojelualueiden osuus
asemakaava-alueella

Indikaattori kuvaa maankäytön tehokkuutta ja kehityssuuntaa sekä alueen viihtyi-
syyttä ja monimuotoisuutta. Vuonna 2005 virkistys- ja suojelualueiden suhteellinen
osuus oli kasvanut 29,7 prosenttiin koko asemakaava-alasta. Koko asemakaava-
alueen pinta-ala kasvoi 12,9 hehtaarilla. Samaan aikaan suojelu- ja virkistysaluei-
den pinta-ala kasvoi 135,2 hehtaarilla.

Palveluiden saavutettavuus

Viheralueiden ja palveluiden saavutettavuutta on arvioitu selvittämällä näistä enintään
300 ja 700 metrin etäisyydellä asuvien turkulaisten prosentuaalinen osuus. Palveluista
ovat selvityksessä mukana julkinen terveydenhuolto, joukkoliikenteen pysäkit, kirjas-
tot ja kirjastoautopysäkit, julkiset päiväkodit sekä peruskoululuokat 1-6. Päiväkotien ja
peruskoululuokkien osalta väestömäärä on suhteutettu niissä käyvien ikäluokkien vä-
estömäärään. Selvitys on tehty ympäristö- ja kaavoitusvirastossa paikkatietoanalyysin
avulla.

Palveluiden saavutettavuus on pysynyt samana tai lähes samana kuin vuonna 2004.
Viheralueiden saavutettavuus on sama kuin vuonna 2002, jolloin selvitys on viimek-
si tehty. Hyvä saavutettavuus Turussa on julkisella liikenteellä ja viheralueilla. Enin-
tään 300 metrin etäisyydellä viheralueista  asuu 97 prosenttia ja julkisten liikennereit-
tien osalta lähes 95 prosenttia turkulaisista. Alhaisin saavutettavuus on peruskoulun
ala-asteilla sekä julkisella terveydenhuollolla.

Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Toiminnan kuormitus
ja ekotehokkuus
Yhdyskunnan toiminnassa tulisi pyrkiä ekotehokkaaseen toimintaan. Ekotehokkuus
tarkoittaa pyrkimystä luoda laadukkaita palveluita ja hyvinvointia aiempaa vähäisem-
millä luonnonvaroilla – eli toisin sanoen luonnonvarojen tuottavuuden lisäämistä.
Toiminnan kuormitus  ja ekotehokkuus -indikaattorit kuvaavat palveluiden ja hyödyk-
keiden tuottamisen ekotehokkuutta ja niistä aiheutunutta kuormitusta.

Yhdyskunnan sähkönkulutus

Sähkönkulutus kuvaa yhdyskunnan toiminnan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta
sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja ilman epäpuhtauspäästöjen määrää.

Tilastolähteestä johtuen raportoitava vuosi on 2004. Turussa kuten valtakunnan ta-
sollakin sähkönkulutus on viime vuosina ollut kasvussa. Kuitenkin vuonna 2004 säh-
könkulutus väheni noin 1,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2003, vaikka Suomessa
sähkönkulutus samaan aikaan kasvoi noin 1,8 prosenttia. Vuodesta 2003 lähtien
sähkönkulutus on laskettu käyttösektoreittain. Suurimmat vähennykset tapahtuivat
jalostuksessa ja yksityisellä sektorilla sekä maataloudessa. Asukaskohtainen kulu-
tus (kWh/as) väheni vajaat 100 kilowattituntia verrattuna vuoteen 2003. Julkisella ja
palvelusektorilla sähkönkulutus oli lievässä nousussa.

Turussa myydystä sähköstä suurin osa ostetaan pohjoismaisesta sähköpörssi
Nord Poolista. Suomen vuoden 2004 sähkönkulutuksesta katettiin kotimaisella
tuotannolla 94,4 prosenttia ja loput oli tuontia. Suurin osa sähköstä tuotettiin
yhteistuotantolaitoksissa, jotka tuottavat sekä sähköä että lämpöä. Turun seudulla
Fortumin Naantalin kivihiilivoimalaitos on merkittävin yhteistuotantolaitos. Sähkön-
kulutuksen tulevaisuuden kehitykseen vaikuttaa omalta osaltaan vuonna 2005
alkanut hiilidioksidipäästökauppa, jonka seurauksena sähkön hinta on noussut,
mikä omalta osaltaan hillinnee kulutuksen kasvua.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Yritykset, kunnanvirastot ja yksittäiset kuntalaiset voivat omalta osaltaan melko hel-
poilla toimenpiteillä pienentää sähkönkulutustaan. Sähkölaitteiden oikealla sijoitte-
lulla, säädöillä ja säännöllisellä huollolla voidaan merkittävästi vähentää niiden ku-
lutusta. Valitsemalla energiaa säästävän vaihtoehdon, kuten A-energialuokan ko-
dinkoneen tai energiansäästölampun, voi helposti säästää sähkölaskussa. Tyhjä
huone ei kaipaa valoa, eikä käyttämätön televisio valmiusvirtaa. Sähkön ja energian
kulutukseen liittyvissä asioissa yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä neuvoo Varsinais-
Suomen Energiatoimisto (www.vsenergiatoimisto.fi).

Yhdyskunnan vedenkulutus

Yhdyskunnan vedenkulutus kuvaa toiminnan vastuullisuutta ja ekotehokkuutta. Indi-
kaattori lasketaan verkostoon pumpatun vesimäärän ja Turun asukasmäärän suh-
teesta. Turussa lähes koko asutus on yleisen vesijohtoverkoston piirissä. Pumpatus-
ta vedestä suurin osa on laskutettua eli myytyä. Laskuttamattomasta vedestä suurin
osa on verkostosta hukkaan valunutta, mutta osa on teknisiin käyttötarkoituksiin,
kuten verkostojen huuhteluihin käytettyä vettä.

Vedenkulutuksen kehityssuunta on ollut laskeva. Vuonna 2005 vedenkulutus oli Tu-
russa 2000-luvun alhaisin. Viimeksi kulutus on ollut yhtä alhaisella tasolla vuonna
1965 (myydyn veden määrässä mitattuna). Tähän on vaikuttanut suurten vedenku-
luttajien käytön tehostaminen sekä usean toimijan tuotannon päättyminen Turussa.
Viime vuosina myös kotitalouksien kuluttaman veden määrä on vähentynyt. Tähän
on todennäköisesti vaikuttanut kotitalouksien kulutustottumuksien muuttuminen, van-
hojen vesikalusteiden vaihtaminen vettä säästäviin sekä huoneistokohtaisten vesi-
mittareiden asentaminen remonttien yhteydessä. Kestävän kehityksen mukainen
tavoite on, että vedenkulutus alenee kulutustottumuksia muuttamalla. Yhdyskunnan
vedenkulutuksen laskuun voidaan vaikuttaa tehostamalla vesijohtoverkoston sanee-
rausta (vuotovedet vähenevät) ja informoimalla kuluttajia siitä, millä keinoin veden-
kulutusta voidaan vähentää.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Kaukolämpöön ja kaukokylmäverkkoon
liittyneiden asukkaiden osuus

Vuoden 2005 lopussa Turku Energian kaukolämpöverkkoon kuului 2 200 asiakasta,
mikä tarkoittaa noin 150 000 ihmistä. Kaukolämpöä myytiin yhteensä 1 625 gigawatti-
tuntia. Määrä pieneni edellisvuodesta 0,6 prosentilla. Kaukolämmön kattavuus koko
Turun lämmitystarpeesta oli noin 90 prosenttia vuonna 2005 ja koko liittymäteho oli
vajaa 900 MW.

Orikedon biolämpökeskus tuotti vuonna 2005 ennätysmäärän lämpöä (331 gigawat-
tituntia). Kaatopaikkakaasua hyödynnettiin kaukolämpöenergiaksi  5 GWh. Investoin-
nit kohdistuivat kaukolämpö- ja kaukokylmäverkoston laajentamiseen, etenkin Hirven-
salon saaren erillisverkon yhdistäminen aiheutti kustannuksia. Kaukolämmön kokonai-
sinvestoinnit olivat 7,5 miljoonaa euroa.

Turku Energia on toimittanut kaukokylmää asiakkailleen vuodesta 2000 alkaen. Kau-
kolämpöyksikkö kasvatti viime vuoden aikana kaukokylmän tuotantokapasiteettia ja
kaukokylmäverkostoa laajennettiin läntisen keskusta-alueen lisäksi Turun Biolaak-
son, Kupittaan ja Yliopiston alueille. Kaukokylmään liittyvät kokonaiskustannukset oli-
vat vuonna 2005 yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Kaukokylmän myyntimäärä kasvoi vuo-
dessa 29 prosenttia ja sitä myytiin yhteensä 7,9 gigawattituntia.

Kaukokylmän tuotannossa toiminta-ajatus on samanlainen kuin kaukolämmössä.
Tarvittava energia tuotetaan keskitetysti kiinteistökohtaisen energiantuotannon si-
jaan, jolloin kiinteistö ei tarvitse omia tuotantolaitteistoja. Energia siirretään asiak-
kaalle kaukolämmön tavoin putkiston välityksellä.

Ympäristömyötäinen hanke -
Kakolan lämpöpumppulaitos,  Turku Energia

Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen aloitettiin viime vuonna rakentamaan läm-
pöpumppulaitosta, jolla lämpö otetaan talteen käsitellystä jätevedestä. Saatu lämpö-
energia hyödynnetään kaukolämpöverkossa olevien kiinteistöjen lämmityksessä. Jä-
tevedestä talteen otettu lämpöenergia vastaa noin 4 000 pientalon vuotuista lämmön-
kulutusta. Laitoksen energianlähteinä ovat jätevesi ja sähkö eli laitoksen tuotannosta
ei synny lainkaan paikallisia päästöjä ilmaan. Laitoksen läpi virtaava jätevesi johde-
taan takaisin jätevedenpuhdistamolle, josta puhdistettu vesi johdetaan suunniteltua
reittiä pitkin mereen. Lämpöpumpussa jäähtyneellä jätevedellä voidaan puolestaan
jäähdyttää kaukokylmäverkostoa noin 13 MW:n teholla. Lisäksi laitoksen yhteyteen
rakennettava kylmäakku lisää kylmätehoa, jolloin laitoksella saadaan tuotetuksi kyl-
mäenergiaa kaukokylmäasiakkaille noin 35 MW:n teholla.

Turku Energia on tilannut Turun Seudun Puhdistamolta laitoksen louhintatöiden raken-
nuttamisen, joka tapahtui pääosin vuonna 2005. Laitoksen louhinnasta ja rakentamises-
ta on aiheutunut jonkin verran melua lähiympäristöön, mutta varsinainen toiminta ei ai-
heuta meluongelmia.

Turku Energian oman kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjen odotetaan vähene-
vän 10 629 t vuodessa. Kokonaisuudessaan lämpöpumppulaitoksen toiminnan vai-
kutuksesta rikkidioksidipäästöjen odotetaan vähenevän 110 t/a, typenoksidipäästöjen
110 t/a, hiukkaspäästöjen 6 t/a ja hiilidioksidipäästöjen 46 000 t/a. Laitoksen käyttöön-
otto ajoittuu samaan ajankohtaan jätevedenpuhdistamon valmistumisen kanssa eli
vuoden 2008 loppuun. Laitoksen kustannusarvio on 8,5 miljoonaa euroa.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Sähkön ominaiskulutus kaupungin
omistamissa toimitilarakennuksissa
rakennustyypeittäin

Lämmitykseen käytetty sähkö sisältyy edellä esitettyihin lämmönkulutustietoihin. Säh-
kön kulutusta vertaillaan ominaiskulutuksen, kWh/m3, avulla. Sähkön kulutukseen vai-
kuttaa eniten tilassa tapahtuva toiminta ja siitä aiheutuva valaistuksen, jäähdytyksen,
koneiden ja laitteiden vaatima virrankulutus. Eniten sähköä kuluu erilaisissa proses-
seissa, jotka vaativat sähköä toimiakseen.

Suurimmat mitatut sähkön ominaiskulutukset ovat hoitoalan rakennuksissa. Pienin
sähkönkulutus on opetusrakennuksissa, joissa kulutus ainoana on lievässä kasvussa.
Kaikissa muissa ryhmissä kulutus on laskussa.

Tilalaitoksen omistamien toimitilojen sähkönkulutus oli vuonna 2005 noin 63 100 MWh
ja yhteensä hallintokunnilta kului sähkön hankintaan noin 3,8 milj. euroa (alv 0 %).
Tämän lisäksi katuvalaistukseen kului sähköenergiaa noin 19 300 MWh, noin 30 pro-
senttia rakennusten sähkönkulutuksesta.

Rakennustyyppikohtainen tarkastelu

Koko ryhmässä laskua, joka näkyy erityisesti päiväkodeissa ja tervey-
denhoitorakennuksissa.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Uimahalleissa sähkönkulutus on eri rakennustyypeistä suurinta, kulutus
on lievästi kasvanut. Kirjasto-, museo- ja näyttelyrakennuksissa kulutus
on edelleen alenemassa. Jää- ja muissa liikuntahalleissa kulutustasos-
sa on lievää kasvua, kuten myös teatteri- ja konserttitaloissa. Seura-,
kerho- yms. ryhmässä sähkönkulutus on lievästi kasvamassa.

Opetusrakennusten osalta voidaan todeta, että merkittäviä muutoksia
sähkönkulutuksessa ei viime vuosina ole tapahtunut.

Toimisto- ja hallintorakennusten sekä ryhmän ”Muut” rakennusten säh-
kön ominaiskulutus.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Lämmön ominaiskulutus kaupungin
omistamissa toimitilarakennuksissa
rakennustyypeittäin

Suurin osa rakennusten kuluttamasta energiasta käytetään lämmitykseen, arviolta
noin 20 prosenttia kuluu lämpimän käyttöveden valmistukseen. Lämpöenergian ku-
lutuksen mittayksikkönä käytetään lämpöindeksiä, kWh/m3 joka on niin sanotusti sää-
korjattu eri vuosien yhteismitallistamiseksi. Lämpöindeksiin vaikuttavat rakennuksen
ominaisuudet, ikä ja tekniikka sekä toiminnalliselta puolelta käyttöaste ja käyttötar-
koitus tai toiminta. Tässä esitetyt lämpöindeksiluvut on esitetty Kuntaliiton käyttämän
normalisoinnin mukaisiksi (80 % lämmönkulutuksesta normalisoitu Jyväskylän läm-
möntarveluvulla 5053).

Vuonna 2005 suurin lämpöindeksi oli hoitoalan rakennuksissa ja pienin vastaavasti
kokoontumisrakennuksissa. Edelliseen vuoteen verrattuna lämmön kulutus on alen-
tunut hoitoalan sekä toimistorakennusten osalta, kokonaisuudessaan rakennuskan-
nan lämpöindeksi oli lievästi kasvava. Rakennusten lämmön kokonaiskulutus oli vuon-
na 2005 noin 155 300 MWh ja kokonaisuudessaan Tilalaitoksella lämmitysenergian
ostoon kului noin 4,8 milj. euroa (ilman perusmaksuja ja alv:a).

Rakennustyyppikohtainen tarkastelu

Lämmönkulutus on kasvussa terveydenhoitorakennusten osalta, ryh-
män sisällä kulutus on kuitenkin laskussa.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Peruskoulu- ja lukiorakennusten lämmönkulutuksessa on lievää kas-
vua, kuten myös ammatillisen opetuksen puolella.

Uimahalleissa lämmönkulutus on eri rakennustyypeistä suurinta, ku-
lutus on usean laskevan vuoden jälkeen kääntynyt nousuun. Muun
ryhmän osalta kulutus on vakiintumassa seura- ja kerhorakennusten
lievää nousua lukuunottamatta.

Toimisto- ja hallintorakennusten sekä ryhmän ”Muut” rakennusten läm-
pöindeksi. Toimisto- ja hallintorakennuksissa lämmönkulutus on sel-
västi laskussa. Muissa rakennuksissa kulutus on lievässä kasvussa.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Veden ominaiskulutus kaupungin
omistamissa toimitilarakennuksissa
rakennustyypeittäin

Veden kulutusta vertaillaan ominaiskulutuksen, litraa/rakennus-m3, avulla. Veden
kulutus vaihtelee huomattavasti rakennustyypeittäin. Voimakkaimmin vedenkulutuk-
seen vaikuttavat tilassa tapahtuva toiminta sekä toiminnan perusluonne. Hoitoalan
rakennuksissa vedenkulutukseen vaikuttavat toiminnan luonteelle asetettavat vaati-
mukset sekä tilojen käyttöaste. Suuri osa näistä tiloista on käytössä ympäri vuoro-
kauden.

Veden kulutus on yleisesti ottaen laskussa. Kulutus pieneni kaikkiaan 2,5 prosenttia
vuodesta 2004. Kokonaisuudessaan veden kulutus oli Tilalaitoksen omistamissa ra-
kennuksissa vuonna 2005 yhteensä noin 547 000 m3 ja rahaa vesi- ja jätevesimaksuihin
hallintokunnilta kului noin 1,2 milj. euroa.

Rakennustyyppikohtainen tarkastelu

Ryhmän sisällä kulutus on melko vakaata, lukuun ottamatta päiväko-
tirakennusten selvää kulutuksen alenemaa.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Ammatillisen opetuksen osalta kulutus on vakaata, peruskoulu- ja lu-
kiorakennuksissa kulutus on laskenut.

Ominaiskulutukseltaan suurimpien rakennusten, uimahallien, ominais-
kulutus on lievästi nousussa tasolla, joka on noin kymmenkertainen
muihin kokoontumisrakennuksiin verrattuna. Muiden ryhmien osalta
kulutustaso on kasvussa, lukuun ottamatta kirjasto-, museo- ja näytte-
lyrakennusten ryhmää.

Ryhmän ”Muut” kulutus on lievästi kasvussa, toimisto- ja hallintoraken-
nusten osalta on havaittavissa lievää alenemaa.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Yhdyskunnan ilmanlaatu

Ilmanlaatu ekologisena indikaattorina kuvaa hengitysilman laatua ja ilmanlaadun vai-
kutusta terveyteen, luontoon ja elinympäristön viihtyisyyteen. Raja-arvotarkastelu
mahdollistaa vertailun Euroopan kaupunkien välillä ja indeksitarkastelu valtakunnal-
lisen ja paikallisen vertailun. Ilmanlaatuindeksi on mittaustuloksista laskettava luku,
joka perustuu eri epäpuhtauspitoisuuksien vertaamiseen kansallisiin ohjearvoihin.
Indeksilaskennassa ja raja-arvotarkastelussa mukana olevat epäpuhtaudet Turun
keskustassa ovat typpidioksidi ja hiukkaset.

Vuonna 2005 ilmanlaadulle annetut raja-arvot eivät ylittyneet Turussa. Typpidioksi-
din vuosiraja-arvoon (40 µg/m³) verrannollinen pitoisuus oli 32 µg/m³ ja hengitettävi-
en hiukkasten vuosiraja-arvoon (40 µg/m³) verrannollinen pitoisuus oli 18 µg/m³.
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon (50 µg/m3) ylitysten määrä keskus-
tassa oli seitsemän. Sallittujen ylitysten määrä on 35.

Vuonna 2005 ilmanlaatu luokiteltiin ilmanlaatuindeksin mukaan huonoksi tai erittäin
huonoksi viitenä vuorokautena ja hyväksi 59 vuorokautena. Yleensä ilmanlaatu luo-
kiteltiin tyydyttäväksi. Ilmanlaatu on parantunut tasaisesti vuodesta 2002 ja hyvä
ilmanlaadun taso on saavutettu joka vuosi aiempaa useampana vuorokautena.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus

Turun  seudun ilmanlaadun mittauspisteet.
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Yhdyskunnan jätevesikuormitus

Turun vesilaitoksen tavoitteena on, että vesistöön johdetun jäteveden puhtaus on
Suomen suurista kaupungeista kolmen parhaimman joukossa. Tavoitteena on lisäk-
si, että vesistöön johdetaan entistä paremmin puhdistettua vettä.

Vuonna 2005 jätevesi saatiin puhdistettua tavoitetta tehokkaammin. Puhdistustek-
niikan kehittyminen ja typenpoisto ovat vaikuttanut tavoitteen saavuttamiseen. Erillis-
viemäröinnin kehittyminen vuosittain on myös lisännyt puhdistustehokkuutta ja sitä
kautta myös puhdistamon toiminta on vakaampaa ja tehokkaampaa. Vesilaitoksen yh-
teistoiminta teollisuuden kanssa on toiminut hyvin ja teollisuuden piirissä suhtaudu-
taan vakavasti jätevesien ympäristövaikutuksiin. Vuonna 2005 saneerattiin viemäreitä
poikkeuksellisen paljon ja typenpoistossa onnistuttiin odotettua paremmin muun mu-
assa henkilökunnan hyvän ammattitaidon ansioista. Jätevesikuormituksesta lasketaan
fosforin, typen ja biokemiallisen hapenkulutuksen vuorokautiset kuormat per asukas
sekä OCP-indeksi.

Biokemiallinen hapenkulutus (BHK) ilmoittaa, kuinka paljon jätevedessä oleva or-
gaaninen aines kuluttaa hajotessaan happea. Biokemiallinen hapenkulutus on siten
jäteveden biologisesti helposti hajoavien aineiden määrän kuvaaja.

OCP-indikaattori (Oxygen Consumption Potential) kuvastaa vesistöön johdettavan jäte-
veden laatua orgaanisen aineen, typen ja fosforin suhteen ja sen rehevöittävää vaikutus-
ta vesistössä. Indikaattorissa fosforille on annettu painokerroin 100, typelle 18 ja or-
gaaniselle aineelle 1. Laskenta tehdään puhdistamon velvoitetarkkailun vuosiyhteenve-
toon lasketuista keskiarvopitoisuuksista.

Kehitystä voidaan vielä parantaa ylläpitämällä vesilaitoksen henkilökunnan ammat-
titaitoa, ylläpitämällä vesilaitoksen taloutta riittävällä budjetilla, jonka avulla pysty-
tään jätevedet puhdistamaan tehokkaasti (riittävästi kemikaaleja, lietteenpoistoa ja
oikein mitoitettu ilmastus), tarvittavilla korjausinvestoinneilla (myös verkoston), eril-
lisviemäröinnin kehittämisellä sekä tiedottamisella. Kuntalaiset voivat omalta osal-

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus

Turussa käsitellään 167 000 ihmisen jätevedet. Aktiivilietealtaassa puhdistajina
toimivat mikrobit, jotka käyttävät jäteveden lika-aineita ravinnokseen. Mikro-orga-
nismit tuhoutuvat, jos viemäriin laitetaan liuottimia, metalleja, lääkkeitä tai kemial-
lisia aineita.
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

taan edistää kestävää veden käyttöä säästäväisellä kulutuksella sekä hulevesien eri-
yttämisellä jätevesistä. Myöskään roskia tai ongelmajätteitä ei saa päästää viemäri-
verkostoon. Teollisuudessa veden käytön vähentäminen, päästöjen hallinta sekä tar-
vittaessa tehtävän esikäsittelyn eli jätevesien ”syntypaikkalajittelun” avulla voi-
daan vähentää jätevesien määrää ja kuormitusta.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Jätteen käsittelypaikalle loppusijoitettavan
yhdyskuntajätteen määrä

Jätteen määrä kuvaa yhteiskunnan kulutuskäyttäytymistä ja tuotantorakennetta sekä
välillisesti jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja, kaatopaikko-
jen kasvavaa tilantarvetta ja ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Mitä enemmän kulute-
taan sitä enemmän syntyy jätteitä ja sitä enemmän käytetään luonnonvaroja.

Jätteenkäsittelypaikoille päätyneellä yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan kotitalouksien
sekajätettä ja siihen rinnastettavaa kaupan, teollisuuden ja muun toiminnan jätettä,
joka loppusijoitetaan kaatopaikalle. Tässä tilastoituja loppusijoitettavia jätteitä ovat
pakatut ja pakkaamattomat sekajätteet, kaatopaikkakelpoiset paristot, kotitalousjäte
sekä erilainen karkea jäte. Jätteenkäsittelypaikalle loppusijoitettavan jätteen mää-
rään vaikuttaa merkittävästi jätteiden lajittelun ja hyötykäytön tehokkuus. Turussa
loppusijoitetuksi tilastoidun jätteen määrään vaikuttaa se, että suuri osa sekajättees-
tä toimitetaan polttolaitokselle. Poltettaessa jäte hyödynnetään energiana.

Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä oli vuonna 2005 asukasta kohden noin
187 kg. Edellisestä vuodesta luku nousi noin 8 kg. Aiemmilta vuosilta ei vastaavalla
tavalla tilastoitua jätemäärää ole luotettavasti Turun osalta saatavissa.

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste

Hyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden määrä kuvaa indikaattorina kaupunkilaisten
ympäristöasenteita ja kulutuskäyttäytymistä sekä jätehuollon organisoinnin tehokkuutta.

Polttolaitoksessa hyödynnettävää energiajätettä kertyi vuonna 2005 asukasta koh-
den noin 217 kg. Vuodesta 2004 luku oli vähentynyt 20 kg. Keräyslasin, -metallin ja
-paperin syntypaikkalajittelu on Turussa tehokasta, sillä jokaisen kerros- ja rivitalon
pihalla on astia näille hyötyjätteille. Lisäksi alueellisia hyötyjätteen keräilypisteitä on
noin 350. Turussa jätteiden hyötykäyttöaste on pysytellyt jo pitkään hieman alle 60
prosentin tasolla, mikä on valtakunnallisessa vertailussa korkealla tasolla.

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus

Yli 50 prosenttia turkulaisista asuu alle 300 metrin päässä lähimmästä hyötyjä-
tepisteestä. LS
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus

Vuonna 2005 hyväksyttiin Turun kaupungin uudet
jätehuoltomääräykset

Vuonna 2005 hyväksytyt Turun kaupungin uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan vuo-
den 2006 alussa. Muilla kuin asuinkiinteistöillä (esimerkiksi toimisto- liike-, teollisuus-,
koulu-, ravintola-, terveydenhuollon- ja sosiaalitoimen kiinteistöt sekä maatilat) tulee olla
määräysten mukaiset hyötyjäteastiat, jos hyötyjätteitä syntyy tietty määrä. Jätehuoltomäärä-
ykset on annettu jätelain nojalla ja ne täydentävät lainsäädäntöä. Niissä määrätään muun
muassa jätteen keräyksestä, kuljetuksesta, käsittelystä sekä ympäristölle aiheutuvan hai-
tan ehkäisystä.

Määräysten mukaan kiinteistön haltijan on tiedotettava asukkaille tai kiinteistössä työsken-
televille jätehuollon lajittelu, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä. Muilla kuin asuinkiinteistöillä
tulee olla erilliskeräysastiat polttokelpoiselle jätteelle tai energiajätteelle, kaatopaikkajät-
teelle, hyötyjätteille, jos jätettä kertyy yli 10 kg viikossa (lasi, metalli, pahvi tai keräyskartonki,
puu) sekä biojätteelle, jos sitä syntyy yli 100 litraa viikossa. Biojätteellä tarkoitetaan elope-
räistä elintarvike- ja ruokajätettä. Sen lajittelu vaikuttaa monien suurkeittiöiden, ravintoloi-
den, kauppojen ja muiden runsaasti biojätettä tuottavien toimialojen jätehuoltoon. Biojäte
voidaan kerätä puhtaana ilman pakkauksia tai niin sanottuna bio 2:na, jossa saa olla
mukana elintarvikkeen paperi-, kartonki- tai muovipakkaukset.

Keräyspaperi on tuottajavastuusäädösten alaista jätettä eikä siitä voida säätää jätehuolto-
määräyksissä. Paperiastiat tulevat kuitenkin säilymään niin asuin- kuin muillakin kiinteis-
töillä ennallaan, sillä keräyskelpoista paperia ei saa laittaa polttokelpoisen jätteen astiaan
eikä minkään muun hyötyjätteen astiaan. Kannattaa myös muistaa, että paperinkeräysas-
tioiden tyhjennys on kiinteistöille maksutonta.

Kaatopaikkajätteen ja keräyskartongin erilliskeräys tulee olla järjestetty vuoden 2007 alus-
ta. Hyötyjätteiden, mukaan luettuna biojäte, erilliskeräys tulee olla järjestetty 1.1.2006 alka-
en. Turun kaupunkiorganisaatiossa tarvittavat hyötyjäteastiat tulevat yksiköiden pihoille,
kun valmisteilla oleva kilpailutus saadaan päätökseen. Hallintokuntien kannattaa etukä-
teen kartoittaa, mitä hyötyjäteastioita eri yksiköissä tarvitaan ja tilata ne tilalaitoksen kautta.

Jätehuoltomääräykset löydät ympäristönsuojelutoimiston internetsivuilta:
Suomenkielisinä: http://www.turku.fi/jatehuoltomaaraykset
Ruotsinkielisinä: http://www.turku.fi/avfallshanteringsbestammelserna

Oikealla puolella olevat jäte- ja hyötyjätejakeet kilpailutetaan Turun kaupunkiorganisaa-
tiossa keskitetysti. Hallintokuntien tehtäväksi jää hyötyjätemäärien selvittäminen ja tarvit-
tavien astioiden tilaaminen tilalaitoksen kautta. Vasen puoli on hallintokunnan omalla vas-
tuulla. Muita hyötyjätteitä ovat esimerkiksi tasolasi, betoni- ja tiilijäte sekä autonrenkaat,
joille on olemassa oma vastaanotto.
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Ympäristömyötäinen käytäntö:
Ympäristötalkoot

Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto aloitti ympäristötalkooperinteen vuonna 1999.
Ideana oli innostaa asukkaita siivoamaan pihapiirejä ja metsänreunoja tarpeettomasta
ja maisemaa rumentavasta metalliromusta ja ottaa ongelmajätteet tarkasti talteen.

Ympäristötalkoot on toteutettu vuosittain yhtenä toukokuun lauantaipäivänä, jolloin
3-4:llä keräyskentällä on kerätty metalliromua ja ongelmajätettä. Myös yhteistyökump-
paneiden toimipaikat ovat olleet auki.

Yhteistyökumppaneita ovat olleet romukaupat, ongelmajätekeskus, Ekotori ja jätelaitos.
Vuodesta 2004 alkaen vetovastuu tapahtumasta on ollut Turun Seudun Jätehuolto Oy:llä.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet myös alueelliset asukas- ja omakotiyhdistyk-
set, jotka ovat innolla osallistuneet tiedotukseen ja muihin järjestelyihin.

Ympäristötalkoot on ollut suosittu tapahtuma. Keräyskentille on huippuvuosina tuotu lä-
hes 400 tonnia metalliromua. Myös ongelmajätettä on saatu tehokkaasti talteen: par-
haana vuotena päivän saalis on ollut 17 prosenttia koko vuoden aikana kotitalouksilta
kerätystä ongelmajätteestä. Tapahtumassa on ollut aina mukana myös jäteneuvontaa.

Viime vuosina keräykseen tuodun metalliromun ja ongelmajätteen määrät ovat selvästi
laskeneet. Metalliromun hinta on monena vuonna ollut korkealla, joten suuremmat erät
on kannattanut myydä suoraan romukauppiaille. Ihmiset ovat huomanneet, että jätekes-
kus ja romukaupat ottavat metalliromua vastaan joka arkipäivä. Ympäristötalkoot ovat
täyttäneet tehtävänsä ja niiden avulla yhteinen ympäristömme on muuttunut siistimmäk-
si.

Vuonna 2005 Ympäristötalkoiden ongelmajätesaldo oli noin 15 tonnia.
Jaana Saario

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

On aurinkoa ilmassa. Vaikka kesä ei oikein
tahdo alkaakaan, linnut laulavat ja ilmassa
tuntuu vieno tuomen tuoksu. Ilmassa hen-
kii myös muutoksen tuuli. Kaupungin jäte-
huoltomääräykset ovat muuttumassa.

Uusien jätehuoltomääräyksien mukaan
hyötyjätteiden lajittelu tehostuu vuoden 2007
alusta. Kaatopaikalle päätyvän jätteen mää-
rä yritetään minimoida ja vastaavasti hyöty-
käyttöä maksimoida.

Käsitteenä sekajäte poistuu ja tilalle tule-
vat energiana hyödynnettävä polttokelpoi-
nen jäte, sekä oman astiansa saava polt-
toon sopimaton kaatopaikkajäte. Uutuus on
myös se, että yli 20 huoneiston asuinkiin-
teistöissä tulee kartongin keräys pakollisek-
si.

Ympäristötarkastaja Petri Uggeldahl on toi-
minnan mies, monessa mukana. Kuten
esimerkiksi oli sihteerinä ”Turku 775 - Siis-
ti kaupunki” -projektissa. Juhlavuoden kam-
panja venyi onnistuneista talkootapahtu-
mista seuraavan vuoden puolelle, kun työ-
ryhmä halusi  panostaa myös kaupungin
omien kiinteistöjen jätehuoltoon.

Turun kouluissa ja päiväkodeissa ollaan
innokkaasti osallistuttu Vihreä Lippu- ja
muuhun ympäristökasvatustoimintaan. Jät-
teiden lajittelu on osa ympäristökasvatusta
ja mukavaa puuhaa etenkin päiväkotilas-
ten ja pienempien koululaisten mieleen.
Opettajien, ohjaajien ja keittiöhenkilökun-
nan taholta on esitetty  toiveita yksiköiden
jätehuollon kehittämiseksi.

Turussa on yhteensä noin 130 koulukiin-
teistöä ja päiväkotia. Petri kävi kameroineen
keväällä 2005 niiden jokaisen pihassa.
Tehtävä oli opettava.

– Paikkaamisen varaa löytyi melkeinpä jo-
kaisen jätekatoksen alta. Joissain kohtees-
sa jätehuoltoa ei oltu järjestetty asianmu-
kaisella tavalla, kun siihen käytetyt eurot  oli-
sivat kuulemma olleet lasten värikynistä
pois. Osin kaupunkilegendaa, mutta myös
totta tiukan talouden aikana.

Keväisissä siivoustalkoissa ahertaneiden
Turun koulujen ja päiväkotien  lajittelumah-
dollisuuksia parannettiin ensimmäisenä.
Pihoille hankittiin kartonkikeräys valtuuston
myöntämällä rahoituksella ja kohteesta riip-
puen täydennettiin muita lajitteluastioita.
Jatkossa huolehdimme myös siitä, ettei kiin-
teistön huoltoon liittyvää toimintaa ja ope-
tusta aseteta vastakkain, jyrähtää Uggeldahl.

Pahvia tulee laitosten keittiöistä tavattomasti.
– Suhde on suunnilleen sellainen, että jos
päiväkoti tuottaa nyt viisi astiaa sekajätettä,
niin keräyskartongin lajittelun tuloksena sitä
jää vain kolme astiaa. Keräyskartongin lajit-
telusta tulee siis säästöä ympäristön lisäk-
si myös kukkaroon. Kun sekajäteastian tyh-
jentäminen maksaa noin 10 euroa ja kerä-
yskartongin kolme, säästöä syntyy esimerk-
kitapauksessa 14 euroa joka tyhjennysker-
ralla.

Kaupungin hyötyjätteiden tyhjennysurakat
kilpailutetaan lähiaikoina. Hallintokuntien
kannattaa olla vuokranantajansa suuntaan
aktiivisia, mikäli pihalla ei vielä ole kunnon
lajittelumahdollisuuksia. Toimipisteissä tun-
netaan parhaiten siellä syntyvän jätteen
koostumus ja määrä, toteaa Uggeldahl. Tar-
mokas mies, asiat hoituvat. Ilmassa on au-
rinkoa.

Keräyskartonki keräykseen!
Pilottina päiväkodit ja koulut

Ympäristötarkastaja Petri Uggeldahl itse teossa. Toni Mattila

Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Liikkumisen
tehokkuus
Kestävällä tavalla tapahtuva liikkuminen edellyttää toimivaa joukkoliikennettä, hou-
kuttelevia ja turvallisia kevyen liikenteen väyliä sekä ehyttä yhdyskuntarakennetta.
Suuri merkitys olisi myös asenteiden ja käyttäytymisen muutoksella, sillä suurin osa
työmatkoista tehdään nykyisin omalla autolla. Tässä mielessä kehityksen suunta on
viime vuosina ollut huononemaan päin. Indikaattoreista osa lasketaan vuosittain ja
osa kerran valtuustokaudessa.

Autoistuminen

Autoistuminen ekologisena indikaattorina kuvaa todennäköisyyttä sille, että henkilö-
liikenteeseen käytetään nimenomaan henkilöautoa. Lisäksi sen voidaan nähdä ku-
vaavan liikenteen tilantarvetta ja sen aiheuttamia päästöjä ja melua sekä autojen
valmistukseen ja käyttöön liittyvää luonnonvarojen kulutusta.

Vuoden 2005 lopussa Turussa oli 82 802 rekisteröityä autoa, joista oli henkilöautoja
73 998, mikä tarkoittaa 423 autoa tuhatta asukasta kohden. Suomen keskiarvo oli noin
460 autoa tuhatta asukasta kohden. Turussa, niin kuin muuallakin Suomessa, autojen
määrä on ollut 1990-luvun alun lamavuosien jälkeen jatkuvassa kasvussa. Kestävän
kehityksen mukainen tavoite on, että henkilöautoliikenteen määrä ja päästöt vähenevät.
Autoliikenteen päästöjen kannalta merkittäviä ovat autokannan keski-ikä sekä liikenne-
, palvelu- ja työpaikkasuunnittelun tehokas yhteensovittaminen. Vuonna 2005 Suomen
henkilöautokannan keski-ikä oli 10,5 vuotta.

Turun autokannan kehitys noudattelee valtakunnallista kehityslinjaa eikä sille ole
helposti löydettävissä, yleisen yhteiskunnallisen kehityksen lisäksi, mitään yhtä eri-
tyistä syytä. Autojen määrä on Turussa lisääntynyt vuodesta 2000 vuoteen 2005 hie-
man alle 7 200 autolla. Autojen määrä tuhatta asukasta kohden on samana aikana
lisääntynyt 36 autolla.

Autoliikenteen määrään voidaan vaikuttaa maankäytön suunnittelulla sekä paranta-
malla joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteita.

Liikkumisen tehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Julkisen liikenteen matkustajamäärä

Joukkoliikenteen matkustajamäärä kuvaa kaupunkilaisten liikkumistapavalintoja ja
toisaalta myös joukkoliikenteen toimivuutta. Matkustajamääriin yleisesti vaikuttavia
tekijöitä ovat liikennepalvelujen tarjonta, toimivuus ja hinta.

Vuonna 2005 Turussa tehtiin 20 023 311 rekisteröityä matkaa joukkoliikenneväli-
neillä, mikä vastaa 0,31 matkaa asukasta kohden vuorokaudessa. Tämä on 4,6 pro-
senttia vähemmän kuin edellisvuonna. Turussa - kuten muuallakin Suomessa - jouk-
koliikenteen matkamäärät ovat viime vuosina vähentyneet, mihin voidaan nähdä vai-
kuttaneen muun muassa henkilöautomäärän kasvu ja kevyen liikenteen suosion li-
sääntyminen.

Matkustajamääriin pyritään vaikuttamaan parantamalla joukkoliikenteen liikennöinti-
olosuhteita ja toimivuutta sekä pitämällä taksataso kohtuullisena.

Turun kaupungin alueella matkustuksen helppoutta pyritään parantamaan myös Brahe
–reitinhakupalvelun avulla ja kännykkään saatavalla pysäkkikohtaisella aikataulu-
tiedolla.

Kevyen liikenteen verkon pituus

Kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä liikkumista. Kattava kevyen liiken-
teen verkko mahdollistaa ympäristöystävällisemmän kulkumuodon valinnan.

Vuonna 2005 Turun kaupungin kevyen liikenteen verkon kokonaispituus oli 358 kilo-
metriä. Se tarkoittaa noin kahta metriä asukasta kohden. Suuntaus on kasvava, mikä
tukee Turun kestävän kehityksen ohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Brahe tuo pysäkkikohtaiset aikataulut kännykkään

Brahe on kattava matkustajainformaatiopalvelu, josta löytyy perinteisten aikataulukoi-
den lisäksi paikallisliikenteen reitinhakupalvelu, valtakunnallinen Matka.fi-reitinhakupal-
velu sekä virtuaalimonitoripalvelu. Keskeistä palvelussa on, että aikataulut ovat saata-
villa kunkin pysäkin laskennallisina ohitusaikoina.

Brahe otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen, aikataulupohjainen
versio, otettiin käyttöön 24.4.2006. Toinen vaihe julkaistaan kesällä, jolloin palvelu
täydentyy reaaliaikaisella pysäkki-infolla. Silloin aikataulut perustuvat siis bussien to-
delliseen sijaintiin. Brahen kaltainen, virtuaalimonitoripalvelut sisältävä ohjelmisto on
kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuinen.

Virtuaalimonitoripalveluilla tarkoitetaan Internetissä ja matkapuhelimella käytettävää pal-
velua, johon käyttäjä voi tallentaa omia aikatauluprofiilejaan. Esimerkiksi työ- ja kotipy-
säkin aikataulut löytyvät muutamalla napinpainalluksella kännykästä ja netistä. Virtuaa-
limonitori mahdollistaa myös julkisiin tiloihin asennettavat aikataulumonitorit.
http://bussit.turku.fi/brahe

Liikkumisen tehokkuus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Kestävä
kaupunkirakenne
Kestävä kaupunkirakenne osion teemana on vuoden 2005 osalta kestävä liikenne.
Katsauksen kestävän liikenteen tilanteeseen Turussa on kirjoittanut kevyen liiken-
teen asiamies Mikko Laaksonen, joka koordinoi Turun osalta Baltic Urban Sustai-
nable Transport Implementation and Planning -hanketta. Hankkeessa pyritään ke-
hittämään eurooppalaisten kaupunkien liikennejärjestelmiä kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisiksi.

Kestävän liikenteen tilanne Turussa

Turun kestävän kehityksen ohjelma, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.8.2005,
asettaa kunnianhimoiset tavoitteet liikenteen kehitykselle. Vuoteen 2020 kasvihuo-
nekaasupäästöjen tulisi laskea 20 prosenttia ja henkilöautoliikenteen osuuden tulisi
laskea 1/3:aan Turun liikenteestä. Vuonna 1997 laaditun liikennetutkimuksen mukaan
45 prosenttia matkoista Turussa tehtiin henkilöautolla, 14 prosenttia joukkoliikenteellä
ja 41 prosenttia kävellen ja pyörällä. Asetetun tavoitteen toteutuminen tarkoittaisi noin
12 prosenttiyksikön siirtymää henkilöautosta kestäviin liikennemuotoihin. Kasvihuone-
kaasupäästötavoite edellyttää saman luokan muutosta.

Kehityssuunta on valitettavasti päinvastainen. Autonomistus on viime vuosina jatku-
vasti kasvanut ja joukkoliikenteen käyttö on kääntynyt vuoden 2001 jälkeen selvään
laskuun. Seutulippualueella joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt, mutta bussimat-
kustus asukasta kohden on vain noin 40 prosenttia Turun tasosta. Kävelyn ja pyöräi-
lyn kehityksestä ei ole luotettavaa tietoa. Varsinais-Suomessa henkilöautoliikenne li-
sääntyi vuosina 2000-2005 13,4 prosenttia. Samana aikana väestömäärä lisääntyi vain
1,9 prosenttia. Henkilöautoliikenne kasvaa selvästi väestöä nopeammin ja jopa hieman
talouskasvua nopeammin.

Polttomoottoritekniikan kehitys ei enää ratkaise autoliikenteen kasvun aiheuttamia
ongelmia. Hiilidioksidipäästöt riippuvat polttoaineenkulutuksesta ja suuri osa hiuk-
kaspäästöistä syntyy tienpinnan ja renkaiden kulumisesta ja hiekoituksesta. Melu,
tilantarve ja onnettomuudet eivät ratkea ajoneuvotekniikalla.

Autoliikenteen lisääntymisen voidaan nähdä johtuvan pääosin kolmesta tekijästä:
1. Turun seutu laajenee pääosin autosta riippuvaisina pientaloalueina.
2. Palvelut siirtyvät Myllyn ja Länsikeskuksen tyyppisiin autovaltaisiin palvelukes-

kuksiin
3. Talouskasvu ja käytettyjen autojen tuonnin vapautuminen ovat mahdollistaneet

auton omistuksen kaikille tarvitseville

Autoa suosivat kaavoitus- ja palvelurakenneratkaisut aiheuttavat liikenteen kasvun.
Tätä kuvaavat hyvin professori Heli Marjasen Turun kauppakorkeakoulussa laatimi-
en Mylly-kyselyjen (2001, 2003) tulokset muutettuna liikennemuotojakaumiksi. Niis-
tä havaitaan, että Turun keskustan liikennemuotojakauma on kestävän kehityksen
tavoitteiden mukainen, mutta ostosmatkat Länsikeskukseen ja Myllyyn ovat lähes
täysin autopohjaisia. Turun keskustaan suuntautuvat ostosmatkat tehdään keskus-
tan lähiympäristöstä kävellen ja pyörällä, lähiöalueelta ja Pohjois-Turusta pääosin jouk-
koliikenteellä. Auto on yleisin vaihtoehto vain Turun saarilta sekä naapurikunnista asioi-
villa.

Kestävä kaupunkirakenne
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Kun asiointiliikennetietoja verrataan kulkumuotojakaumaan sekä autonomistusta kos-
keviin tietoihin, voidaan todeta, että kevyt liikenne on tärkein kulkumuoto keskustan
sisällä ja joukkoliikenne toimii hyvin vanhoista lähiöistä sekä naapurikuntien keskuk-
sista Turun keskustaan. Laajeneva pientalorakentaminen saarilla, pohjoisessa ja naa-
purikunnissa on riippuvaista autoista. Jarkko Rasinkankaan (Turun yliopisto, Sosi-
aalipolitiikka) asumisviihtyisyyttä koskevien kyselyjen (1999, 2003) sekä kevyen lii-
kenteen onnettomuustilastojen 2000-2004 mukaan autoliikenteen kasvun aiheutta-
mat ongelmat, kuten melu, huono ilmanlaatu ja onnettomuudet keskittyvät Turun kes-
kustaan, jossa on pääosa koko seudun työ- ja opiskelupaikoista.

Kestävän kehityksen ohjelman liikennetavoitteiden toteutuminen edellyttäisi Turus-
sa määrätietoista kaupunkikehityspolitiikkaa. Tällaista on toteuttanut esimerkiksi Etelä-
Saksan Freiburg (215 000 asukasta), joka on toteuttanut laajan kävelykeskustan,
yhtenäisen pyörätieverkon, laajentanut ja kehittänyt raitiotietä, toteuttanut kattavat
joukkoliikenne-etuudet sekä kauko- ja paikallisliikenteen yhdistävän matkakeskuk-
sen. Tärkein toimenpide on kuitenkin ollut uusien asunto- ja työpaikka-alueiden suun-
nittelu kevyen ja julkisen liikenteen ehdoilla. Freiburgissa autojen määrä ja autoliikenne
ovat kääntyneet laskuun, vaikka kaupungin taloudellinen tilanne on paljon muuta Sak-
saa parempi. Freiburgissa on 1989-1999 toteutunut Turun kestävän kehityksen ohjel-
man tavoitetta vastaava kehitys samasta lähtötilanteesta. Myös Turussa harkitaan vas-
taavia liikenteen kehittämistoimia.

Kestävä kaupunkirakenne
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Ympäristövastuullinen
kulutus ja
ympäristövalistus
Kestävän kehityksen saavuttamisessa yksilöiden toimintatapojen muuttuminen on
tärkeää. Siinä kasvatuksella ja tiedottamisella on keskeinen rooli. Tieto ja ymmärrys
oman toiminnan vaikutuksista ovat välttämättömiä edellytyksiä omien toimintatapo-
jen muuttamisessa kestävämpään suuntaan.

Paperin kulutus kaupungin virastoissa ja
laitoksissa

Paperihankinnat kuuluvat Turun kaupungissa keskitetysti kilpailutettuihin tuoteryh-
miin. Tiedot paperinkulutuksesta saadaan hankintayksikön kirjanpidosta tai materi-
aalikeskuksesta ja kaupungin painosta. Paperinkulutus kuvaa osaltaan työntekijöi-
den kulutuskäyttäytymisen ympäristövastuullisuutta.

Kaupungin painatusosaston tekemän selvityksen mukaan paperin kulutuksessa ei
ole tapahtunut merkittävää muutosta viimeisen viiden vuoden aikana. Vuoden 2005
alussa käyttöön otetun sähköisen työtavan oli määrä vähentää paperin käyttöä kau-
pungin työntekijöiden keskuudessa. Vuosi 2005 olikin ensimmäinen kerta kuuteen
vuoteen, kun paperinkulutus oli alle 3 300 arkkia per työntekijä. Paperin käyttö oli
kuitenkin lisääntynyt vuoteen 2004 verrattuna 167 000 arkkia, kun se edellisenä vuonna
oli vähentynyt 2,2 miljoonalla arkilla. Työntekijöiden määrä on vuoden aikana kuitenkin
lisääntynyt 282 henkilöä, joten vuonna 2005 käytettiin työntekijää kohden 56 arkkia
vähemmän paperia kuin edellisenä vuonna.

Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristövalistus
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Vihreä lippu -koulut ja -päiväkodit

Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien valtakunnallinen ympäristökasvatusohjelma ja
ympäristömerkki. Se on tunnustus, joka kuvaa ympäristökasvatukseen annettua pa-
nostusta pyrittäessä kohti kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. Vihreässä
lipussa keskeistä on lasten ja nuorten osallistuminen, ympäristökuormituksen vä-
hentäminen sekä sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen.

Vuoden 2005 lopussa Turussa oli yhteensä 10 koulua ja päiväkotia mukana Vihreä
lippu ympäristökasvatusohjelmassa. Näistä neljä oli kouluja ja kuusi päiväkoteja.
Turussa on peruskouluja, lukioita ja erityiskouluja yhteensä 73. Päiväkoteja Turussa
on 84. Kiinnostus Vihreää lippua kohtaan on viime vuodesta koulujen kohdalla hie-
man hiipunut ja päiväkotien kohdalla pysynyt ennallaan. Syynä kiinnostuksen hiipu-
miseen saattaa olla Vihreä lippu -osallistumismaksut, joita korotettiin syksyllä 2004.

Perusopetuksen uusissa opetussuunnitelmissa yhtenä oppimistavoitteena ja ope-
tuksen keskeisenä sisältönä on vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta. Monet Turun koulut ja oppilaitokset ovatkin sisällyttäneet kestävän
kehityksen ja ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmiinsa. Myös uudessa varhais-
kasvatussuunnitelmassa kestävä kehitys otetaan huomioon yhtenä velvoitteena var-
haiskasvatuksen toteuttamisessa. Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelma on käy-
tännöllinen työkalu kestävän kehityksen periaatteiden soveltamisessa arjen toimin-
toihin. Osallistumisaktiivisuus Vihreä lippu -ohjelmaan on kuitenkin ollut vähäistä,
sillä se koetaan työlääksi ja aikaa vieväksi. Korotettu osallistumismaksu vähentää
Vihreään lippuun osallistumista entisestään.

Lisäämällä koulutusta ja neuvontaa voidaan madaltaa kynnystä osallistua Vihreä
lippu -ympäristökasvatusohjelmaan. Sekä koulut että päiväkodit tarvitsevat enem-
män tietoa Vihreä lippu -toiminnasta; miten paljon työtä se vaatii ja mitä kaikkea se
voi antaa. Kunta voi myös tukea kouluja ja päiväkoteja osallistumismaksun maksa-
misessa, sillä ympäristökuormituksen vähentäminen tuo kunnalle selvää taloudellis-
ta hyötyä.

Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristövalistus

Vihreää lippua nostetaan salkoon Paattisten päiväkodissa. LS
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Kaupungin järjestämään
ympäristökasvatukseen osallistuminen

Erilaisten ympäristökasvatustapahtumien määrä kuvaa kaupungin panostusta ympä-
ristökasvatukseen. Monipuolinen ympäristökasvatustarjonta antaa kuntalaisille mah-
dollisuuden valita sellainen palvelu, joka kiinnostaa tai tukee häntä omassa työssään.

Turun kaupunki järjesti vuonna 2005 luontokoulutoimintaa koululaisille Ruissalon
opastuskeskus Tammenterhossa. Lisäksi järjestettiin luontoretkiä ja luontotapahtu-
mia kaikille turkulaisille eri puolilla Turkua. Luontoretkiä järjestettiin yhteistyössä Var-
sinais-Suomen urbaanit Natura 2000 -alueet -projektin, Turun lintutieteellisen yhdis-
tyksen ja Turun liikuntaviraston kanssa yhteensä 25 retkeä. Luontokoulutoiminnan
ja luontoretkien lisäksi Tammenterhon opastuskeskuksessa järjestettiin opastettuja
kierroksia erilaisille ryhmille, kuten iltapäiväkerhoille, sairaalaryhmille, eläkeläisille
ja työpaikkaporukoille. Kaikkiaan Tammenterhossa oli kävijöitä hieman alle 11 000.

Ympäristökasvatuskoulutuksia järjestettiin kaupungin työntekijöille ja luottamushen-
kilöille. Koulutusten aiheita olivat muun muassa jätteiden vähentäminen ja kierrätys,
Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelma sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Kou-
lutusten lisäksi kiertävään ilmastonmuutosnäyttelyyn tutustui 374 henkilöä ja Ener-
giaa tokaluokkalaisille -opetuspaketteja jaettiin Turun kouluille 500 kappaletta.

Ympäristökasvatuskoulutuksiin osallistuneiden määrä on edelliseen vuoteen verrat-
tuna nelinkertaistunut. Syynä on osittain erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien mää-
rän kasvu. Mutta myös mielenkiinto ympäristökasvatusta kohtaan on lisääntynyt. Suu-
rin osallistujaryhmä on koululaiset.

Kaupunki järjesti vuonna 2005 koulutusta ja neuvontaa 2 277 aikuiselle ja 4 351 lapsel-
le. Kaiken kaikkiaan ympäristökasvatustapahtumissa on käynyt 17 964 ihmistä. Ym-
päristökasvatustapahtumat koostuivat ilmastonmuutos-, kierrätys- ja muista ympäris-
töteemoista. Suuri osa tapahtumista oli suunnattu lapsille. Kaupungin järjestämissä
luontokouluissa kävi 2 600 osallistujaa ja 25 järjestetyllä retkellä 689 osallistujaa. Yli-
voimaisesti eniten väkeä on kerännyt Ruissalon opastuskeskus Tammenterho.

Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristövalistus

Ympäristönsuojelutoimisto ja V-S Agendatoimisto tekevät monenlaista ympä-
ristökasvatustyötä. Kuvassa peruskoulun opettajat täydentävät tietojaan lähi-
luonto-opetuksen menetelmistä ja keinoista. V-S Agendatoimiston arkisto
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Ympäristökasvatus on tärkeää sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Ympäristökasva-
tus lisää kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua ja vai-
kuttaa oman lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Ympäristökasvatuksen avulla
kasvatetaan ympäristövastuullisempia kansalaisia.

Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristövalistus

Lausteen koulun koululaisia Ruissalossa luontokoulussa. Rannalla tutkittiin
pieniä vesieläimiä. Nina Puistovaara
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Agenda 21, paikallinen ja kestävä
Varsinais-Suomen Agendatoimisto toimii

Varsinais-Suomen Agendatoimiston väki vasemmalta oikealle: Jaa-
na Itälä-Laine, Tanja Turunen, Viivi Vihersaari, Pirjo Rinne, Kristina
Karppi, Henna Saukkonen, Sini Kulmala ja Paula Väisänen. LS

Vuonna 1992 Rio de Janeiron ympäristökokouk-
sessa hyväksytyssä Agenda 21 -ohjelmassa ke-
hotettiin kuntia ympäri maailmaa käynnistä-
mään paikallisagendatyö ja laatimaan kestävän
kehityksen ohjelma.

Agenda on suomeksi esityslista. Luku 21 viittaa
21. vuosisataan. Toimintaohjelman hyväksyi
noin 180 valtiota.

Jaana Itälä-Laine on projektipäällikkö Varsinais-
Suomen Agendatoimistossa. Hän saapuu
haastattelupaikalle Aurajoen rantaan kirpakka
tuuli olemukseensa tarttuneena. Viherpipertä-
jältä tämä nainen ei vaikuta. Ennemminkin suur-
ten linjojen naiselta.
Hei Jaana, Esityslista 21. vuosisadalle? Mitä sil-
lä tarkoitetaan?
– Agenda (esityslista) seuraavalle vuosisadal-
le; se on tavallaan se aika, jolloin asioiden pitäi-
si olla paremmalla mallilla kestävän kehityksen
näkökulmasta. Esityslista tarkoittaa niitä ohjei-
ta, joita on noudatettava, jotta tavoitteeseen
päästään.

Varsinais-Suomessa Rio de Janeiron kokouk-
sen kehotusta noudatettiin 18 kunnassa. Pai-
kallisagendaa toteuttamaan perustettiin Varsi-
nais-Suomen Agendatoimisto vuonna 1997.

Itälä-Laine on ollut mukana alusta alkaen. 1997
toimistossa oli 2 työntekijää ja päämäärätietoi-
set suunnitelmat kestävän kehityksen työn edis-
tämiseksi ruohonjuuritasolla. Vuonna 2005
mukana oli 26 kuntaa, työntekijöitä kahdeksan
ja toiminta aina vain määrätietoisempaa. Yh-
teistyön laajuus ja pitkäaikaisuus on Suomen
mittakaavassa omaa luokkaansa.

Mitä Varsinais-Suomen Agendatoimisto tekee?
– Me tarjoamme kestävän kehityksen palveluja
verkoston kunnille, kuntalaisille, yhteisöille ja yri-

tyksille, Itälä-Laine hymyilee ja arvaa heti, että
lisätarkennusta kaivataan. – Nämä kestävän ke-
hityksen palvelut ovat lähinnä koulutus-, tiedo-
tus- ja neuvontatyötä.

– Konkreettisia esimerkkejä toiminnastamme
ovat ympäristöasioista tiedottaminen esimerkiksi
Terho-pisteissä kirjastoissa, sekä erilaiset ym-
päristökasvatustapahtumat kuten Koko perheen
luontopäivä, joka viime vuonna pidettiin Paraisil-
la. Pyörällä töihin- ja Ympäristöteko-kilpailuja on
järjestetty jo useiden vuosien ajan.
– Ympäristöteko 2005 kilpailun ensimmäinen
sija jaettiin muuten turkulaisen Pikku-Vihreän ja
kalantilaisen Vahterus Oy:n kanssa, mainostaa
Itälä-Laine.
Pieni mainos suotakoon hyvän asian puolesta.

– AHA 21 -jätevesiprojekti, jonka tavoitteena oli
haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostami-
nen loppui vuonna 2005. Vuoden lopussa pro-
jektiin osallistui lähes 160 kiinteistönomistajaa.
Hanke loppui, mutta nettisivut jäävät verkkoon ja
projektin innoittamana toimistomme perustaa
jätevesineuvontapisteen, Itälä-Laine kertoo edel-
leen ja saa toimittajankin innostumaan jäteve-
siasiasta.
Hanke jatkuu Agendatoimiston omana projekti-
na. Keskeistä on asukkaiden neuvonta, johon
liittyy toimistomme uusi jätevesineuvontapiste,
joka on auki virastoaikaan. Neuvontapuhelin päi-
vystää tiistaisin kello 13-15 ja torstaisin kello 10-
12.

– Vastasimme myös esimerkiksi Turun Autotto-
man päivän järjestelyistä. Meidän tuottamam-
me on myös Viikon Ekovinkki paikallislehdissä
ja -radioissa, Itälä-Laine kertoilee. Varsinais-
Suomen Agendatoimiston toiminta ja asiantun-
temus tuntuu olevan varsin monipuolista ja laa-
ja-alaista. Hyvä niin.
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Talous ja ympäristö
Ympäristötilinpäätös 2005

Ympäristötaloudelliset tunnusluvut kuvaavat kaupungin taloudellista panostusta eko-
logiseen kestävyyteen. Ympäristötilinpäätöksen tunnusluvuille ei ole asetettu euromää-
räisiä tavoitetasoja.

Turku on raportoinut jo vuodesta 2000 lähtien kaupunkiorganisaation ympäristökus-
tannukset. Kuntajaoston yleisohje vuodelta 2003 ei muuttanut Turun tapaa ympäris-
töasioiden kirjaamisessa, vaan vahvisti Turun jo tekemän työn oikeellisuuden. Turku ei
toistaiseksi ole liittänyt ympäristötilinpäätöstään osaksi kaupungin varsinaista tilinpää-
töstä.

Kuuden suurimman kaupungin työryhmän tuloksena vuonna 2004 syntynyt ohjeis-
tus on tuonut muutoksia kaupungin aiemmin raportoimiin ympäristötalouden tunnus-
lukuihin. Suurin sisällöllinen muutos on sisäilman laatua parantavien kulujen ja in-
vestointien rajaaminen ympäristökustannusten ulkopuolelle. Ympäristötalouden luo-
kittelu muutettiin samalla noudattamaan entistä selkeämmin Euroopan yhteisön ti-
lastotoimiston (Eurostat) luokittelua.

Kaikkien ympäristökustannusten lähtötiedot eivät ole hallintokuntien kirjanpidosta
tai virallisista tilinpäätöstiedoista, vaan ne perustuvat osittain arvioihin. Osa tiedois-
ta, kuten ympäristöperusteiset verot ja maksut, on laskettu arvioidun kulutuksen sekä
veron ja maksun perusteen mukaan. Monet ympäristöasiat ovat integroituneet ta-
vanomaiseen toimintaan siten, ettei kaikkia ympäristökustannuksia ole kyetty ilmoit-
tamaan tai osa kustannuksista on suuntaa antavia. Tästä syystä ympäristöasioiden
taloudellinen merkitys on todennäköisesti suurempi kuin raportoidut ympäristökus-
tannukset.

Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Turun kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä
koskevat ympäristökustannukset. Konsernin yhtiöitä ei ole mukana, mutta tarkem-
mat tiedot Oy Turku Energian ympäristökustannuksista ja -investoineista löytyvät
Turku Energian yhteiskuntavastuuraportti -julkaisusta.

Talous ja ympäristö
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Ympäristötuotot ja -kulut

Ympäristötuotot vuonna 2005 olivat 20,3 milj. euroa, joka oli 8,7 prosenttia kaupungin
kaikista toimintatuotoista (234,5 milj. euroa). Asukasta kohden laskettuna ympäristö-
tuottoja kertyi 116 euroa. Suurimmat tuotot tulivat vesiensuojelusta ja jätevesien käsit-
telystä, mikä oli 67,8 prosenttia kaikista ulkoisista ympäristötuotoista. Jätehuollon osuus
ympäristötuotoista oli 21,2 prosenttia.

Ympäristökulut olivat hallintokuntien ilmoitusten perusteella 27,6 milj. euroa eli 2,9 pro-
senttia kaupungin kaikista toimintakuluista (964,0 milj. euroa). Asukasta kohden las-
kettuna ympäristökuluja syntyi 158 euroa. Suurin yksittäinen kuluerä oli jäteveden puh-
distus 35,1 prosenttia. Muita ympäristönsuojelutoimenpiteitä ovat mm. ekotehokkuutta
parantava toiminta, ympäristökoulutus ja -hallinto, yleisten alueiden puhtaanapito ja
ympäristöperusteiset verot. Näistä suurimmat kuluerät olivat ympäristöhallinto 5,7 milj.
euroa sekä ympäristöperusteiset verot 1,5 milj. euroa.

Talous ja ympäristö
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Ympäristöinvestoinnit

Turun kaupungin vuoden 2005 ympäristöinvestointeja kirjattiin 15,7 milj. euroa, joka oli
13,5 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista (115,8 milj. euroa).
Suurimmat investointikohteet liittyivät jätevesihuoltoon ja viemäröintiin (41,4 %) ja jäte-
huoltoon (33,0 %). Suurin yksittäinen investointi oli jätteenpolttolaitoksen polttouunien
leasing-kaluston loppulunastus, 5,2 milj. euroa. Ekotehokkuutta parantavaan toimin-
taan, mm. rakennusautomaatioon, panostettiin Turun kaupungissa 2,4 milj. euroa.
Ympäristöperusteisia investointeja tehtiin asukasta kohden laskettuna 90 eurolla.

Ympäristövastuut

Turun kaupunki on tunnistanut toimintaansa liittyvät ympäristövastuut. Ympäristövas-
tuisiin varauduttiin vuoden 2005 tilinpäätöksessä 1,6  milj. eurolla saastuneiden maa-
alueiden puhdistamiseen ja 1,4 milj. eurolla käytössä olevien kaatopaikkojen maise-
mointiin. Turun kaupungin tonttimaiden puhdistuskuluja on tuloslaskelman käyttötalou-
den menoihin kirjattu yhteensä 0,9 milj. euroa. Uusia varauksia kirjattiin 1,1 milj. euroa.
Pakollisten varausten purkuna on kirjattu saastuneista maa-alueista 0,3 milj. euroa.
Varausta on purettu myös 0,2 milj. euroa kertyneitä kuluja vastaan.

Talous ja ympäristö

Suurin yksittäinen investointi oli Orikedon jätteenpolttolaitoksen polttouunien
leasing-kaluston loppulunastus. Turun Seudun Jätehuolto Oy
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Kokonaisvaltainen
elämänhallinta
Elämänhallinta

Indikaattorit kuvaavat asukkaiden hyvinvointia ja nuorten mahdollisuuksia tasapai-
noiseen elämänhallintaan. Tätä kuvaavat hyvinvointipuutteiden kasautuminen, nuor-
ten hyvinvointi sekä nuorten työttömyysaste.

Asukastyytyväisyys

Asukastyytyväisyydellä mitataan kaupunkilaisten tyytyväisyyttä kaupungin tuottamiin
palveluihin ja toimintaan. Indeksi koostuu useasta eri tekijästä, joita ovat tyytyväisyys
asumiseen, luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön, terveyspalveluihin, sosi-
aalipalveluluihin, vapaa-ajanpalveluihin, kouluihin sekä julkiseen liikenteeseen.

Asukastyytyväisyyden tulokset tuotetaan vuosittain toteutettavalla kyselytutkimuksel-
la. Tilanne on Turussa säilynyt melko vakaana, vaikka vuoden 2005 arvo oli hieman
huonompi kuin vuoden 2004. Tässä tyytyväisyyskertoimet on harmonisoitu siten, että
kultakin vuodelta on mukana sama määrä tyytyväisyyttä mittaavia palveluja tai toimin-
toja (54 kpl). Asukkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä kaupungissa tarjottaviin palvelui-
hin. Asteikolla 1 erittäin huono ja 5 erittäin hyvä, tyytyväisyysindeksi on asettunut
kolmena viimeisenä vuotena 3,5 tuntumaan.

Kokonaisvaltainen alämänhallinta
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Hyvinvointipuutteiden kasautumisen kehitys

Indikaattori kuvaa hyvinvointipuutteiden keskinäisiä yhteyksiä ja kasautumista. Turun
yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen ja Turun sosiaalikeskuksen välisellä yhteistyö-
hankkeella on seurattu turkulaisten hyvinvoinnin kehittymistä vuodesta 1995 alkaen ja
tutkimustyön tuloksena on ilmestynyt kolme raporttia, jotka ovat luoneet pohjaa hyvin-
voinnin seurannalle.

Hyvinvointipuutteilla on taipumusta kasautua, joka mielletään huono-osaisuudeksi
ja liitetään syrjäytymisen käsitteeseen. Kasautumistarkastelulla on pyritty saamaan
selville miten hyvinvointivajeet kuormittavat samoja henkilöitä ja mikä on muutosten
suunta. Turun hyvinvointitutkimuksissa on tarkastelu rajattu kuuteen osatekijään, jotka
edustavat objektiivisesti määriteltyjä puutetiloja: pienituloisuus, epävakaa työmark-
kina-asema, sairaus, ahtaasti asuva, ei luottamuksellista ihmissuhdetta, poliittisesti
passiivinen. Tässä hyvinvointipuutteiden kasautumiskehitystä tarkastellaan perhetyy-
peittäin.

Hälyttävintä muutos on yksinhuoltajien osalta, joiden tilanne on tasaisesti heikenty-
nyt tarkasteluvuosien välillä. Hyvinvointipuutteiden yleinen vähenemissuuntaus ei
näyttäisi  toteutuvan yksinhuoltajien kohdalla ollenkaan, vaan päinvastoin. Myös yk-
sin asuvien osalta kehitys on ollut negatiivista. Parisuhteessa eläminen vaikuttaa
olevan selkeä puskuri hyvinvointipuutteita vastaan. Kehityksen suunta on sekä lap-
settomilla että lapsia omaavilla pareilla myönteinen, eikä puolella heistä ole lain-
kaan hyvinvointipuutteita vuonna 2003. Positiivinen kehitys näkyy myös hyvinvointi-
puutteiden kasautumisen laskemisena. Kuilu kahden ja yhden aikuisen perheiden
välissä on siten syvenemässä ja erityisesti tämä koskee lapsiperheitä.

Kokonaisvaltainen alämänhallinta

Parisuhde näyttäisi parantavan elämänlaatua. LS
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Kuntalaisten hyvinvointikyselyn tuloksia

Turun kaupungin tilauksesta tehdyssä asukaskyselytutkimuksessa selvitettiin kes-
keisten kunnallisten palveluiden laatua asukkaiden arvioimana vuonna 2004. Vas-
taava tutkimus tehtiin edellisen kerran Turussa vuonna 2003. Samassa kyselyssä
selvitettiin myös muun muassa asukkaiden hyvinvoinnin kokemista. Vuoden 2005 ky-
sely oli osittain samansisältöinen kuin edellisinä vuosina, 7-14 -vuotiaiden hyvinvoinnin
tilaa kuvaavaa kysymystä tähän ei sisältynyt.

Hyvinvoinnin kokemisen osalta vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa hyvinvointiaan kol-
mella ulottuvuudella: yleinen hyvinvointi, taloudellinen tilanne, terveydentila. Asukkai-
den yleisen hyvinvoinnin tilaa haluttiin selvittää kysymällä: ”Kuinka hyvin voitte tällä
hetkellä?” Vastausasteikko oli viisiportainen: 1 erittäin huonosti, 2 melko huonosti, 3
keskinkertaisesti, 4 melko hyvin, 5 erittäin hyvin.

Kyselyn kohteena olivat 15-70 -vuotiaat henkilöt. Vastaajiksi valitut henkilöt poimittiin
Väestörekisterikeskuksen rekisteristä. 7-14 -vuotiaiden lasten vanhempia pyydettiin
täyttämään lomakkeen tiedot myös lapsen osalta.

Vuonna 2003 vastaajia oli 105, joista 90 prosenttia koki vointinsa hyväksi tai erittäin
hyväksi ja vuonna 2004 vastaajia oli 94, joista 85 prosenttia koki vointinsa hyväksi tai
erittäin hyväksi. Kaikista vastaajista arvioi vointinsa erittäin hyväksi noin neljäsosa ja
vähintään keskinkertaiseksi 95 prosenttia. Parhaimmaksi hyvinvointinsa arvioivat kai-
kista vastaajista koululaiset, huonoimmaksi työttömät ja iäkkäät vastaajat.

Huostassa olevien määrä

Huostassa olevien lasten määrä kuvaa lastensuojelulain 16 §:n ja 17 §:n mukaisia
viranhaltijoiden päätöksillä ja sosiaalilautakunnan päätöksillä huostaan otettujen lasten
lukumäärää. Indikaattori kuvastaa huostassa olevien lasten lukumäärää vuoden viimei-
senä päivänä. Tavoitteena on saada huostassa olevien lasten määrää vähentymään
sekä lukumääräisesti että prosentuaalisesti  0-17 -vuotiaiden turkulaisten lasten osal-
ta.

Kokonaisvaltainen alämänhallinta

Vuonna 2005 huostassa olevien lasten määrä oli korkeimmillaan viiteentoista
vuoteen. Kuvassa olevat henkilöt eivät liity huostaanottotapauksiin. LS
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Huostassa olevien lasten määrä on lisääntynyt tasaisesti vuodesta 2002 lähtien vuoteen
2005 asti ja luku oli tällöin korkeimmillaan 15 vuoteen. Huostaanottojen taustalla on
lukuisia selittäviä tekijöitä. Perheiden ongelmat ovat viime vuosina vaikeutuneet, moni-
mutkaistuneet ja pitkittyneet. Lasten kasvuoloissa on useita riskitekijöitä muun
muassa perhetaustan rikkonaisuus ja puutteet vanhemmuudessa. Muita lasten ja nuor-
ten huostaanoton taustalla olevia riskitekijöitä ovat vanhempien tai lapsen/nuoren mie-
lenterveyteen liittyvät syyt, puutteet lapsen kasvatuksessa ja hoidossa, vanhempien
tai nuoren päihteiden käyttö, perheväkivalta ja koulunkäyntivaikeudet.

Nuorten työttömyys, alle 25-vuotiaat

Nuorten työttömyys on laskenut useana vuonna peräkkäin. Tilastokeskuksella ei rapor-
tin kirjoittamisvaiheessa ollut vielä tietoa vuoden 2005 nuorten työttömyysasteesta. Nuorten
työttömien lukumäärä oli kuitenkin selvästi edellisvuotta alhaisempi. Vuonna 2004 alle
25-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli 12,5 prosenttia.

Kokonaisvaltainen alämänhallinta

Vuonna 2005  työttömyysprosentti oli Turussa 12,1. Myös nuorten työn saanti on
helpottunut: vuodesta 2000 vuoteen 2004  työttömyysaste oli vähentynyt kaksi
prosenttiyksikköä. Kuvan nuoret kesätöissä Aurajoen Opastuskeskuksessa. LS
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Taloudellinen turvallisuus

Taloudellisen turvallisuuden indikaattorit kuvaavat yleistä taloudellista ja sosioekono-
mista kehitystä. Taloudellisen turvallisuuden indikaattoreista tarkasteltiin vuonna 2005
työttömyysastetta ja toimeentulotukea saavien osuutta.

Työttömyysaste Turussa

Turun työttömyysaste on kymmenen suurimman kaupungin vertailussa neljänneksi
pienin heti pääkaupunkiseudun Espoon, Vantaan ja Helsingin jälkeen. Varsinkin vuo-
den 2005 aikana kehitys on ollut hyvä. Työttömyysaste on pienentynyt vuoden 2000
15,7 prosentista 12,1 prosenttiin vuonna 2005.

Toimeentulotukea saavien osuus Turun asukkaista

Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain mukaan kunnan varoista suoritettua
viimesijaista taloudellista tukea, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toi-
meentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tässä kuvattavalla indikaattorilla tarkoite-
taan kaikkien toimeentulotuen piirissä olleiden henkilöiden määrää suhteutettuna Turun
väestöön.

Turussa toimeentulotukea saavien osuus väestöstä on ollut laskusuunnassa vuodesta
2003 lähtien, laskua on edelleen tapahtunut vuonna 2005. Suurimmissa kaupungeissa
kehityssuunta on ollut samankaltaista. Suurin osa toimeentulotukea saaneista kotitalo-
uksista on ollut Turussa, kuten muissakin suurissa kaupungeissa, yhden hengen talo-
uksia. Vaikka toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden määrä on ollut vähenemään
päin, on varsinkin yksinhuoltajien osuus toimeentulotukea saaneista kotitalouksista
edelleen merkittävä.

Toimeentulotukea myönnetään yleisimmin työttömyyden perusteella.  Erityisesti pitkä-
aikaistyöttömyys vaikuttaa toimeentulotuen tarpeeseen. Työllistymistä edistävillä toi-
menpiteillä on siten suurin vaikutus toimeentulotuen kehitykseen. Vuonna 2005 työttö-
myys on Turussa ollut laskusuunnassa, myös pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys.

Kokonaisvaltainen alämänhallinta
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Yleinen turvallisuus

Yleinen turvallisuus kuvaa yhdyskunnan asukkaiden viihtyisyyttä ja yhteiskunnan kehi-
tystä. Yleistä turvallisuutta kuvaavat poliisin tietoon tulleiden henkeen tai omaisuuteen
kohdistuvien rikosten sekä tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä. Tilastolähteestä joh-
tuen näistä indikaattoreista raportoidaan vuoden 2004 tiedot.

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja omaisuuteen
kohdistuneet rikokset

Henkeen ja omaisuuteen kohdistuvien rikoksien määrä on Turussa huomattavasti
suurempi kuin koko maan keskiarvo. Omaisuusrikosten määrä on kuitenkin vähenty-
nyt vuodesta 2003 vuoteen 2004 hieman, kuten myös henkeen kohdistuneiden ri-
kosten määrä.

Henkilövahinkoihin johtaneet
tieliikenneonnettomuudet

Tiedot henkilövahinkoihin johtaneista liikenneonnettomuuksista on laskettu viimeksi
vuonna 2004, jolloin onnettomuuksia oli yhteensä 253. Liikenneonnettomuuksien
määrä oli vähentynyt vuodesta 2003 viidellätoista tapauksella. 2000-luvulla onnetto-
muuksien määrä on ollut noin 250 onnettomuuden paikkeilla vuosittain.

Kokonaisvaltainen alämänhallinta
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Hallintokunnat ja
kestävä kehitys

Energiankulutus

Turun kaupunki liittyi kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) vapaaehtoiseen ener-
giansäästösopimukseen 1998 ja jatkoi sitoumusta vuoden 2003 alussa. Sopimuk-
sessa kaupunki sitoutuu tiettyihin energiansäästötavoitteisiin ja -toimenpiteisiin ja
KTM sitoutuu näiden hankkeiden taloudelliseen tukemiseen. Koko kaupungin tasol-
la konkreettisiksi energiansäästötavoitteiksi on asetettu rakennusten lämmön omi-
naiskulutuksen aleneminen kuusi prosenttia vuodesta 1996 vuoteen 2002, kahdek-
san prosenttia vuoteen 2005 ja edelleen 11 prosenttia vuoteen 2010 mennessä eli
tasolle 46,0 kWh/m3.

Vuoden 2005 osalta välitavoitetta ei saavutettu, lämpöindeksi kasvoi vuodesta 2004
(53,6 kWh/m3) 1,7 prosenttia ollen 54,4 kWh/m3. Edelleen pyritään pitkän aikavälin
tavoitteen saavuttamiseen, keinoina ovat Motiva -katselmuksissa havaittujen ener-
giataloudellisten korjausten suorittaminen muun muassa ESCO-konseptin säästösopi-
musten muodossa. (ESCO  = Energy Saving COmpany, kumppanuusmalli, jossa kor-
vaus suoritetuista investoinneista maksetaan palvelun tuottajalle kulutussäästöjen myö-
tä.)

Tässä esitetyt lämpöindeksiluvut on esitetty Kuntaliiton käyttämän normalisoinnin
mukaisiksi (80 prosenttia lämmönkulutuksesta normalisoitu Jyväskylän lämmöntar-
veluvulla 5053).

Sähkön osalta tavoitteena on ominaiskulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntä-
minen laskuun. Sähköenergian osalta kulutus kasvoi ollen 17,3 kWh/m3. Ominaisku-
lutus kasvoi 2,5 prosenttia vuodesta 2004 (16,9 kWh/m3).

Sähkön osalta tavoitteena on ominaiskulutuksen kasvun pysäyttäminen ja
kääntäminen laskuun kaupungin omistamissa kiinteistöissä.  LS

Hallintokunnat ja kestävä kehitys
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Toimitilojen kulutusseuranta

Energiakustannuksista Tilalaitoksen perimään sisäiseen vuokraan kuuluu rakennusten
lämmitys. Sähkön ja veden kulutuksen vuokralaiset maksavat suoraan itse asianomai-
sille tuottajille. Tilalaitos on yhdessä teknisten palvelujen kiinteistöjenhoitoyksikön kans-
sa rakentanut järjestelmiä, joilla pystytään mittaamaan energian kulutusta keskitetysti
Tilalaitoksen omistamasta palvelutoimen käytössä olevasta toimitilakannasta.

Saavutettavat säästöt eri kulutusten osalta ovat riippuvaisia paitsi käyttötottumuksista
myös rakennusten ja niiden eri järjestelmien teknisestä kunnosta. Kokonaisuudes-
saan Tilalaitoksen rakennusten korjausvelan on arvioitu olevan noin 92,7 milj. euroa.
Määritelmän mukaan korjausvelka on 0, kun rakennusten teknisen päivänarvon suhde
jälleenhankinta-arvoon on 70 prosenttia (hyväksyttävissä oleva taso). 31.12.2005 mai-
nittu luku oli 60,7 jolloin korjausvelkaa oli 9,3 prosenttia rakennusten jälleenhankinta-
arvosta. Tavoitteena on päästä korjausvelasta eroon vuoteen 2025 mennessä. Edellä
esitettyä korjausvelkaa on myös rakennuksiin sisältyvien teknisten laitteiden osalla,
mikä heijastuu myös lämpöenergian ja vedenkulutuksiin muun muassa epätarkkojen
lämmönsäätölaitteiden ja vuotavien putkistojen myötä.

Kaikkiaan Tilalaitoksen hallinnassa olevien rakennusten tilavuus on noin 3,9 miljoonaa
m3 ja niistä rakennuskohtaisen kulutusseurannan piirissä on noin 3,4 miljoonaa m3

(301 kohdetta) eli noin 87 prosenttia Tilalaitoksen toimitiloista. Turun kaupungin oma
palvelutoiminta on suuri energiankäyttäjä ja tässä tarkastellaan sitä, miten energioiden
mitattu kulutus on lämmön- ja sähkön osalta kehittynyt vuosina 1996-2005. Palvelutoi-
mintoihin on otettu erikseen mukaan katuvalaistuksen sähkönkulutus sekä katulämmi-
tyksen lämpöenergiankulutus.

Sataman, vesilaitoksen, jätelaitoksen, tekstiilihuollon ja Oy Turku Energian osalta ku-
lutuksia tarkastellaan erikseen.

Hallintokunnat ja kestävä kehitys



52

�
�

�
�
�

�
�

��
�

�
	�



�

�
�

�
�


��

�
�

�
�


�

	
Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Lämmön mitattu kulutus on kasvanut vuodesta 2004 volyymiltaan 1,7 prosenttia koko
kaupungissa. Vuoden 2004 lukujen alhaisuus selittyy osin lauhalla talvella. Vuonna
2004 lämmöntarveluku (3 879) oli 9 prosenttia alhaisempi kuin paikkakunnan niin sano-
tun normaalivuoden lämmöntarveluku (4 255). Tähän normaalivuoteen normitetaan mi-
tattu lämmönkulutus vuotuisten lämmöntarvelukujen avulla, jolloin saadaan eliminoitua
suurimmaksi osaksi eri vuosien säävaihtelut.

Vuosien 2001 ja 2002 osalta lämpöenergian kulutuksen kasvu on selitettävissä suurim-
maksi osaksi lämpötilan vaihteluilla, vuoden 2002 osalta lämmöntarveluku lähestyi nor-
maalivuotta jääden ainoastaan neljä prosenttia sen alle. Vuoden 2003 osalta kasvu
osittain selittyy lisääntyneen rakennuskannan kulutuksella, edellisvuotta kylmemmäl-
lä jaksolla sekä tarkentuneella kulutusten raportoinnilla. Vuoden 2005 osalta energian-
kulutuksen alentamiseen tähtäävät toimenpiteet tehtiin suunnitelmien mukaisesti, mutta
niiden vaikutus peittyy osin sisäilmaongelmista aiheutuvien energiankulutusta lisäävi-
en toimenpiteiden alle. Sisäilmaongelmien johdosta muun muassa ilmanvaihtolaitteita
asennettiin huomattavasti lisää ja ilmanvaihdon käyntiaikoja lisättiin.

Veden kokonaiskulutus on lisääntynyt 1,9 prosenttia vuodesta 2004. Veden säästötoi-
mia suoritetaan jatkuvasti. Jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset peittyvät osin raken-
nuksien huonokuntoisiin ja vuotaviin putkistoihin sekä varsinkin tonttialueiden putkisto-
vuotojen vaikutuksiin. Veden hankintaan hallintokunnat käyttivät rahaa vuonna 2005
noin 1,2 milj.euroa.

Hallintokunnat ja kestävä kehitys
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Talotoimen ympäristöohjelma
Positiivista ympäristöajattelua
juurruttamassa

Katja Kontiokangas ja Teija Ravea-Unkuri hiekkaveistosten lomassa.
Talotoimen toimisto sjaitsee kadun toisella puolella, Linnankatu 39:ssä.

Vihdoin on tullut se odotettu kesä. Talotoi-
men rakennusmestari Katja Kontiokangas
ja työmaainsinööri Teija Ravea-Unkuri, ter-
vehtivät iloisesti myös hieman myöhässä
saapuvaa haastattelijaa. He ovat olleet yh-
dyshenkilöinä talotoimen ympäristöohjel-
maa tehtäessä.

Turun kaupungin Teknisten palveluiden Ta-
lotoimi kunnossapitää ja peruskorjaa kau-
pungin omistamia kiinteistöjä.
– Eniten työtä tällä hetkellä teettävät koulu-
rakennukset, Kontiokangas luonnehtii talo-
toimen perustyötä.
 Kaikkiaan talotoimi työllistää noin 190 ih-
mistä, Kontiokangas jatkaa.
Talotoimen rouvat vaikuttavat vauhdikkaalta
ja hauskalta seuralta. Iloiset rouvat, Aurajoen
rannalla.

Talotoimi otti käyttöön ympäristöohjelman
vuonna 2005.
– Ajatus syntyi oikeastaan halusta kierrättää
työmaajätteet paremmin, Kontiokangas to-
teaa kysyttäessä aloitteentekijää.
Työ aloitettiin esiselvityksellä syksyllä 2003.
Selkeyden vuoksi keskityttiin olennaiseen ja
jätettiin toimistopuoli vielä toistaiseksi oh-
jelman ulkopuolelle.
– Taitaa olla niin, että mitä vähemmäksi teks-
timäärän saa puristettua, sen paremmin ih-
miset jaksavat mieltää sen, Ravea-Unkuri
esittää. – Mielestämme onnistuimme nyt
siinä.
Talotoimen ympäristöohjelman teki loppu-
työnään Anna Kangas Turun AMK:sta.
– Anna kulki työmailla ja haastatteli ihmisiä,
ja lopulta kokosi ohjelman. Me olimme mu-
kana tarpeen mukaan, Ravea-Unkuri kertoo.

– Oman väen kesken emme mitenkään olisi
ehtineet tehdä tätä, Kontiokangas päivittelee
hymyillen edellisen lauseen perään. – Hyvä
näin.

Saneeraus- ja korjausrakentamisen ympä-
ristönäkökohdat liittyvät lähinnä työmaiden
jätehuoltoon ja energiankäyttöön, työmaakul-
jetuksiin, materiaalin kierrätykseen, hankin-
toihin ja suunnitteluun. Oleellisena päämää-
ränä talotoimella on elinkaariajattelun liittä-
minen osaksi kaikkea toimintaa sekä kestä-
viin ratkaisuihin pyrkiminen rakennustoimin-
nassa.
– Myös suunnittelijat voivat nyt ottaa ympä-
ristöasiat paremmin huomioon, lisää Ravea-
Unkuri.
Rouvien mukaan työtekijät ovat ottaneet oh-
jelman erittäin hyvin vastaan.
– Ensimmäisessä ympäristöohjelmaan liit-
tyvässä koulutuksessa yllätyimme miten hy-
vin ohjelma otettiin vastaan. Sama linja on
jatkunut myös myöhemmin, sanoo Kontio-
kangas ilahtuneesti. Ravea-Unkuri nyökytte-
lee.
– Ympäristökoulutus aiotaan sisällyttää
muun koulutuksen yhteyteen, kokemuksen
mukaan niin se innostaa ihmisiä eniten.
– Lisäksi aliurakoitsijoita pyritään ohjeista-
malla kiinnittämään enemmän huomiota
ympäristöasioihin, jatkaa Kontiokangas vie-
lä.
Talotoimi pyrkii esimerkillään edistämään
ympäristöajattelun juurruttamista rakennus-
alalle, sanotaan ohjelmassakin.
Nauravaiset rouvat siirtyvät poseeraamaan
kuvaa varten. Eipä mikään ihme, jos ympä-
ristöohjelma on talotoimessa otettu positii-
visin mielin vastaan, miettii valokuvan ottaja.
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Energian ja veden kulutus liikelaitoksissa ja
Turku Energiassa

Seuraavassa tarkastellaan jätelaitoksen, sataman, tekstiilihuollon, vesilaitoksen ja Turku
Energian energiankulutusta.

Liikelaitosten osalta ei ole käytettävissä tietoa lämmitettävien rakennusten määristä
eikä niiden mahdollisia merkittäviä muutoksia eri vuosina. Tarkastelu perustuu pelkäs-
tään mitattuihin kulutuksiin, jotka sisältävät prosessien toteuttamiseksi tarvittavan ener-
giankäytön ja kiinteistöjen osuuden, joita ei pystytty erottamaan toisistaan.

Jätelaitoksen lämpöenergian kulutus on arvio jätteenpolttolaitoksella omassa toimin-
nassa käytetystä  laitoksen prosessilämmöstä. Jätteenpolttolaitoksella syntyvää pro-
sessilämpöä johdettiin kaupungin kaukolämpöverkkoon, vuonna 2005 yhteensä 97 GWh.

Satamalla on hallinnassaan satama-alueilla noin 30 erilaista rakennusta, joiden koko-
naistilavuus on 980 000 m³. Rakennuskuutioista noin 40 prosenttia on lämmittämättö-
miä. Tekstiilihuollon lämmönkulutuksesta yli 90 prosenttia kuluu prosessissa tarvitta-
van höyryn valmistamiseen. Vesilaitoksen lämpöenergian kulutukseen vaikuttavat ul-
koilman lämpötilojen lisäksi tuuliolosuhteet.

Turku Energian suuret lämmönkulutusluvut johtuvat kattiloiden ja palamisilman lämmi-
tykseen kuluvasta lämpöenergiasta. Jos Turun kaupungissa kaukolämpöenergian tarve
kasvaa, se näkyy myös Turku Energian omakäyttölämmitysenergian määrän kasvuna

Liikelaitosten ja Turku Energian lämpöenergiankulutus vuosina 2000-
2005.

Jätelaitoksen toimintojen sähkönkulutuksesta yli 90 prosenttia kuluu jätteenpolttolai-
toksen suurissa prosessilaitteissa, esimerkiksi savukaasunpuhaltimissa. Topinojan jä-
tekeskuksessa sähköä kuluu tilojen lämmitykseen sekä alueen valaistukseen.

Hallintokunnat ja kestävä kehitys
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Satamassa sähköä kuluu erilaisten rakennusten tarpeisiin sekä muun muassa alueva-
laistukseen ja nostureihin. Tekstiilihuollon sähköenergian kulutus on pysynyt suhteelli-
sen vakiona. Vesilaitoksen sähkönkulutus on suoraan verrannollinen toimitetun veden
määrään eli veden vähentynyt tuotanto aikaisempina vuosina näkyy myös sähkön käy-
tön vähenemänä.

Turku Energian sähkönkulutus sisältää kiinteistöjen sähkönkulutuksen sekä sähkön tuo-
tantoon ja lämmön tuottamiseen ja pumppaukseen käytetyn omakäyttösähkön. Turku
Energian sähkönkulutus on vakiintumassa tasolle noin 20 000 MWh/vuosi.

Liikelaitosten ja Turku Energian sähköenergiankulutus vuosina 2000-
2005.

Jätelaitoksen toimintojen vedenkäytöstä suurin osa tapahtuu jätteenpolttolaitoksella, jossa
vettä käytetään muun muassa savukaasupesurissa ja jäähdytysvetenä. Myös tekstiili-
huollon vedenkulutus on suuri johtuen toiminnan luonteesta, mutta se on kuitenkin va-
kiintumassa tasolle noin 25 000 m³/vuosi. Sataman vedenkulutus on edelleen lasku-
suunnassa. Sataman kulutuslukuihin ei sisälly laivoihin toimitettu vesi.

Liikelaitosten ja Turku Energian vedenkulutus vuosina 2000-2005. Vesi-
laitoksen vedenkulutus on vuositasolla noin 1,77 miljoonaa m³.

Hallintokunnat ja kestävä kehitys



56

�
�

�
�
�

�
�

��
�

�
	�



�

�
�

�
�


��

�
�

�
�


�

	
Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Hiilidioksidipäästöt ja kuljetukset

Lämmöntuotannon päästöt
Kaupungin toimitilakannan lämmön kokonaiskulutus vuonna 2005 oli 155 325 MWh,
josta hiilidioksidipäästöjä syntyi 46 373 tonnia. Liikelaitosten kulutus oli 26 000 MWh
ja päästöt 7 763 tonnia. Yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt lämmönkulutuksesta olivat
54 137 tonnia. Laskentatekniikka on päästöjen suhteen tarkentunut ja se huomioon
ottaen hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna laskusuunnassa. Vuoteen 2004 nähden
kulutus laski yli 1 800 MWh.

Lämmönkulutuksessa kivihiilen hiilidioksidipäästökertoimena on käytetty 94,6 g/MJ,
raskaan polttoöljyn 78,8 g/MJ, kevyen polttoöljyn 74,1 g/MJ, jalostamokaasun 65,0
g/MJ, turpeen 105,9 g/MJ ja biopolttoaineiden 0 g/MJ. Yhdyskuntajätteen polton hii-
lidioksidipäästökertoimena käytettiin samaa kerrointa kuin vuonna 2004 eli 12 g/MJ,
jossa päästöt on laskettu vain uusiutumattomien jätejakeiden (esim. muovi, kumi)
osalta. Laskennassa on huomioitu tuotantotapaosuudet ja tuotantolaitosten hyöty-
suhteet.

Sähkönkulutuksen päästöt
Kaupungin palvelujen sähkönkulutus oli vuoden aikana 63 138 MWh. Hiilidioksidi-
päästöjä muodostui sähkökulutuksesta noin 11 360 tonnia. Liikelaitosten kulutus oli
53 536 MWh ja päästöt 9 640 tonnia. Yhteensä liikelaitosten ja kaupungin palveluiden
sähkönkulutus oli 116 674 MWh. Vuoden 2004 tasosta kulutus laski yli 15 000 MWh.

Sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjen laskennassa on käytetty kerrointa 180 kg/
MWh. Samaa kerrointa on käytetty edellisen neljän vuoden ympäristötilinpäätöksis-
sä.

Ajoneuvojen ja työkoneiden päästöt

Tässä laskennassa on huomioitu Turun kaupungin hallintokuntien sekä konserniin kuu-
luvan yhtiön Oy Turku Energian omistamilla virka-autoilla ja työkoneilla sekä työnteki-
jöiden autoilla suoritetut virka-ajot. Vuonna 2005 ajoa kertyi yhteensä hieman alle 10,8
miljoonaa kilometriä. Omalla ajoneuvolla ajoja oli tästä yhteensä 3,8 miljoonaa kilomet-
riä. Ajosuoritteiden kokonaismäärä nousi jälleen yli miljoonalla kilometrillä. Näistä ai-
heutui yhteensä noin 4 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Virka-ajoista sekä työkoneiden
käytöstä yhteensä aiheutui noin 5 600 tonnin hiilidioksidipäästöt. Työkoneiden osuus
päästöistä oli 28 prosenttia. Ajo- ja käyttösuoritteiden määrä sekä siten myös hiilidiok-
sidipäästöt ovat viime vuosina olleet kasvussa.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien/kestävän
kehityksen ohjelmien määrä

Seurantatiedot on raportoitu viimeksi vuoden 2004 Ympäristöraportissa ja -tilinpää-
töksessä. Vuoden 2005 osalta tietoja ei ole kerätty systemaattisesti. Positiivista suun-
tausta osoittaa kuitenkin uusien ympäristöjärjestelmien ottaminen käyttöön esimer-
kiksi kaupungin varikolla ja talotoimessa.

Hallintokunnat ja kestävä kehitys
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Turun kaupunki Kestävän kehityksen raportti 2005

Projektipäällikkö Jukka Alari esittelee uusia maanpäällisiä polttoainesäiliöitä, jot-
ka rakennettiin 2003. Taustalla näkyy AMK:n katsastustilat ja liikennelaitoksen
vuorokausihuoltohalli ja kuljettajien sosiaalitila. LS

Kaupungin varikon ympäristöjärjestelmä

Ystävä, ei vihollinen

Hallintokunnat ja kestävä kehitys

Turun kaupungin Tekniset palvelut koostuvat
varikon lisäksi seuraavista yksiköistä: Jätelai-
tos, kiinteistöjen hoito, kunnallistekniikka, liiken-
nelaitos, talotoimi, talous- ja hallintokeskus,
tekstiilihuolto sekä viherlaitos. Kaupungin va-
rikko omistaa, vuokraa ja pitää kunnossa tek-
nisten palveluiden kaluston.

Kaupungin konevarikon ympäristövastaavana
toimii projektipäällikkö Jukka Alari. Vaikka tuu-
lee kylmästi, Alari on tullut varikon portille vas-
taan. Miljöö näyttää tekniseltä ja osittain uu-
tuuttaan hohtavalta. Alue näyttää varsin siistil-
tä.
– Nämä polttoainesäiliöt uusittiin vuonna 2003
maanpäällisiksi ja uusi linja-autovarikko ra-
kennettiin vuonna 2004. Lisäksi varikon huol-
totilat ja osienpesupaikka saivat rakentami-
sen yhteydessä uuden ilmeen. Samassa yh-
teydessä AMK sai loistavat katsastustilat ja
liikennelaitos sai sekä vuorokausihuoltohal-
lin että kuljettajien sosiaalitilat varikon naa-
puriin.

Alari opastaa läpi sokkeloisen rakennuksen,
kehottaa istuutumaan pöydän ääreen ja kaa-
taa kahvia kuppeihin. Sitten hän käy työpöydäl-
tään hakemassa varikon dokumentoidun Ym-
päristöjärjestelmän.  Sen teko aloitettiin syk-
syllä 2005.
– Aloite oikeastaan tuli Turun ammattikorkea-
koulusta, Alari kertoo. – Antti Aali, reipasottei-
nen nuorimies, tarjoutui tekemään varikolle lop-
putyönään ympäristöjärjestelmän. Me tartuim-
me innolla tarjoukseen. Ajatus tuntui luonte-
valta, sillä vuonna 2002 olimme toteuttaneet
laatujärjestelmän. Ympäristöjärjestelmä onkin
laadittu liitettäväksi osaksi laatujärjestelmää.

Alari laittaa pöydälle paksun niteen. Siinä se
on: varikon ympäristöjärjestelmä.
– Tämä perustuu SFS-EN-ISO 14001 standar-
diin, Alari latelee ulkomuistista.
Näyttää vakuuttavalta. Siinähän taitaa olla
monta sataa sivua?

– Itse ympäristöjärjestelmä on noin 20-30
sivun mittainen. Loput tästä pumaskasta on
erilaisia ympäristöasioihin liittyviä liitteitä.
Kompakti paketti, Alari naurahtaa tyytyväise-
nä. – Tästä löytyy melkein kaikki tarvittava tie-
to.
Liitteissä on myös lista varikolla käytettävistä
kemikaaleista ja niiden koostumuksesta. Ai-
kamoinen lista.
– Jätteitä meillä syntyy suuri määrä ja eräs
painopiste onkin jätteen määrän vähentämi-
nen, Alari kertoo. – Käytetyt kemikaalit ovat
ongelmajätettä, niistä pidetään tarkkaa listaa
ja jäämät toimitetaan asianmukaisesti Eko-
kemille.

– Ympäristövastaavan työhön kuuluu myös
henkilökunnan koulutus, kertoilee Alari ja se-
laa Ympäristöohjelmaa.
– Tässä se on: Eritoten ympäristöpolitiikka,
päämäärät ja tavoitteet sekä toimintaohjeet
hätätilanteessa ja oman työn ympäristövai-
kutukset tulee tehdä työntekijöille tutuiksi, si-
teeraa Alari ohjelmaa. – Liitteistä löytyy myös
varikon pelastussuunnitelma.
Kaikki tarvittava tosiaan löytyy tästä niteestä.
Kätevää.

– Sisäinen auditointi tehdään vähintään kah-
desti vuodessa. Silloin tarkastetaan toimiiko
järjestelmä ja ennen kaikkea pyritään löytä-
mään kohteet, joissa asiat voitaisiin tehdä ai-
empaa paremmin. Tavoitteena on löytää ai-
nakin yksi kohde, jota voisi kehittää, Alari ker-
too.

Ympäristöjärjestelmästä ja muustakin tarinoi-
dessa vierähtää yllättäen toista tuntia. On aika
lähteä.
– Ympäristöjärjestelmä on apu ja ohje työn-
tekijä- ja ympäristöystävällisten ja samalla te-
hokkaiden työskentelymenetelmien löytämi-
seen, ei autoritäärinen määräys, siitä kuinka
asiat on tehtävä, muistuttaa Alari vielä.
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PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT

Kestävän kehityksen seurantaraporttia koskevaa palautetta otetaan mielellään vastaan Tu-
run kaupungin kotisivuilla, sähköpostitse tai postitse. Raportin kokoamisesta ja kirjoittami-
sesta vastanneet kestävän kehityksen raportointiryhmän jäsenet vastaavat myös raportin
herättämiin kysymyksiin.

Kestävän kehityksen raportointiryhmä:
Pekka Salminen (toim.)
Projektikoordinaattori, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto,
MUE25-hanke
Markku Alahäme
Laatupäällikkö, Turun Satama
Jarmo Love
Kiinteistön ylläpitoinsinööri, Tilalaitos, ylläpito
Atte Kajanen
Kiinteistön ylläpitoinsinööri, Tilalaitos, kehityshankkeet
Johanna Korpikoski-Kaarela
Laskentasuunnittelija, Kaupunginkanslia, talouskeskus
Helena Pakkala
Ympäristöinsinööri, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto
Tuula-Marja Kosonen
Hankintasuunnittelija, Kaupunginkanslia, hankintapalvelut
Minna Niemelä
Yhteiskuntavastuuasiantuntija, Turku Energia, konsernipalvelut
Päivi Syrjänen
Suunnittelija, Sosiaalikeskus, johdon tukiryhmä
Virpi Laine
Ympäristötarkastaja, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto
Jaana Itälä-Laine
Projektipäällikkö, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Varsinais-Suomen Agendatoimisto
Olavi Ahola
Kaavoitusinsinööri, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, yleiskaavatoimisto
Mika Manninen
Ympäristötarkastaja, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto

Raportin toteuttamiseen kirjoittajina ovat osallistuneet myös
Tiina Hartman
Ympäristötarkastaja, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto
(Ilman laatu)
Mikko Laaksonen
Kevyen liikenteen asiamies, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, suunnittelutoimisto,
BUSTRIP-hanke
Mika Vidqvist
Tutkija, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, yleiskaavatoimisto (Palveluverkosto)
Terttu Mäkinen
Taloussuunnittelija, Vesilaitos, sisäiset palvelut
Rauli Koskenoja
Painatuspäällikkö, Kaupunginkanslia, Hallintokeskus
Kimmo Lemmetyinen
Suunnittelija, Kaupunginkanslia, Hallintokeskus

Sähköpostiosoitteet
Turku Energia: etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi
Muut: etunimi.sukunimi@turku.fi
Turun kaupungin Internet-sivut: www.turku.fi
Turun kaupungin puhelinvaihde: (02) 330 000
Turun kaupungin kestävän kehityksen raportti sähköisenä:
www.turku.fi/kestavankehityksenraportti

Palaute ja yhteystiedot


