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Kaupunginjohtajan katsaus

Mennyt vuosi oli Turulle 
kestävän kehityksen yh-
teistyön aikaa. Lounais-
Suomen ympäristöstrate-
giaa valmisteltiin seudulli-
sessa yhteistyössä samal-
la, kun PARAS-hankkeen 
kautta haetaan kestäväm-
pää kuntarakennetta ja 
seudullisen toiminnan mal-

leja eri toimialoille. Myös kansainvälisten Aal-
borgin kestävän kehityksen sitoumusten toi-
meenpanon käynnistäminen työllisti monia 
suunnittelijoita hallintokunnissa. 

Vuosi 2006 oli edellisenä vuonna päivitetyn 
kestävän kehityksen ohjelman ensimmäi-
nen täysi toimeenpanon vuosi. Kokemuk-
sesta voidaan nyt todeta, että monissa hal-
lintokunnissa kestävän kehityksen kriteerit on 
otettu vakavasti työtä ohjaaviksi määreiksi. 
Toimeenpanossa myös Varsinais-Suomen 
Agendatoimistolla on ollut tärkeä tukirooli. 

Toisaalta kestävän kehityksen ohjelman oh-
jausvaikutuksessa ja tavoitteiden konkretisoi-
misessa on vielä paljonkin parannettavaa.

Kaupunginhallituksen hyväksymien Aalbor-
gin sitoumusten toimeenpano aloitettiin syk-
syllä peruskartoituksen laatimisella. Alusta-
vien tuloksien perusteella voidaan jo todeta 
Turun tehneen viime vuosina merkittäviä pa-
nostuksia kestävän kehityksen eri osa-alueil-
la. Peruskartoitus listaa kuitenkin samalla ison 
joukon haasteita joiden edessä Turku seisoo 
sekä konkreettisiakin toimenpide-ehdotuksia 
kestävämpää tulevaisuutta varten. Näissä on 
hyvää pohjaa aiempaa kestävämmän kau-
punkikehityksen suunnittelulle.

Kaupunkirakenteeseen liittyvät ongelmat 
ovat keskeisiä kestävyyden haasteita Turus-
sa. Kansainvälinen kestävän liikenteen asian-
tuntijoiden ryhmä selvitti syksyllä, miten Turku 
edistyy kestävän liikennejärjestelmän kehittä-
misessä. Monien ainutlaatuisten laatutekijöi-
den lisäksi analyysi paljasti keskeisiksi haas-
teiksi heikon seudullisen liikennesuunnittelun, 
keskusta-alueen pyörätieverkon kriittisten 
osien puutteet, riittämättömät joukkoliiken-
nejärjestelyt sekä keskustan hankalan kilpai-
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Ilmastonmuutos vai-
kuttaa myös Itäme-
ren tilaan. Turussa 
konkreettisia toimia 
ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi toteu-
tettiin vuonna 2006 
muun muassa Varsi-
nais-Suomen Energia-
toimiston koordinoi-
man ILMU-kampanjan 
kautta.

Kannen kuva:
Hannu Waher.
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luaseman. Näihin haasteisiin on Turussa kyet-
tävä jatkossa vastaamaan konkreettisin toi-
menpitein ja uudistetuin poliittisin linjauksin.  

Turku sai menneenä vuonna tunnustusta ter-
veyden eteen tehdystä pitkäjänteisestä poik-
kihallinnollisesta työstä, kun kansainvälinen 
asiantuntijajoukko kokoontui Euroopan Healt-
hy Cities -verkoston konferenssiin Turkuun 
keskustelemaan hyvästä kaupunkisuunnitte-
lusta, väestön ikääntymisestä, maahanmuu-
tosta sekä kaupunkilaisten liikkumisesta. Tu-
run kaupunki on edelläkävijä kaupunkilaisten 
liikuttamisessa Suomessa ja Euroopassa. Sii-
tä on syytä olla ylpeä, sillä kestävä kaupunki 
on myös terve kaupunki.

Kokonaisuudessaan vuosi 2006 osoitti, että 
kaupunkikehitys on Turussa jo monelta osin 
kestävällä pohjalla. Toisaalta vuoden aika-
na laaditut useat selvitykset paljastivat myös 
haasteita, joiden pohjalta on mahdollista ryh-
tyä konkreettisiin korjaaviin toimiin. Kestävä 
kehitys on aikamme suurimpia haasteita ja 
vaatii meiltä kaikilta avointa yhteistyöhenkeä.
 
Mikko Pukkinen
kaupunginjohtaja

Viihtyisä Aurajokiranta 
on Turun elävän kes-
kustan vetovoimate-
kijöitä.

Kuva: Heli Lempa. 

TURKU 31.12.2006

VÄESTÖ  
Asukasluku  175 354 hlö
   josta ruotsinkielisiä 5,2 %
   josta ulkomaan kansalaisia 4,3 %
  
PINTA-ALA  
Kaupungin pinta-ala 306,4 km²
   siitä maapinta-ala 245,7 km²
   siitä kaavoitettu alue 89,7 km²
   siitä vesialueet  60,7 km²
Asukastiheys  714 as/km²
  
HENKILÖSTÖ  
Palvelussuhteessa  14 072 hlö
    josta ulkopuolisia sijaisia 3891 hlö
Henkilöstön keski-ikä 47,4 
Henkilötyövuosia  13 422 
   sairauspäiviä /henkilötyövuosi 17,99 
   tapaturmapäiviä /henkilötyövuosi 0,75 
  
KAUPUNGIN TALOUS  
Toimintatuotot  245,1 M€

Valmistus omaan käyttöön 40,2 M€

Toimintakulut  -1.003,2 M€

Verotulot  501,4 M€

Valtion osuudet  228,2 M€

Taseen loppusumma 1.315 M€

Käyttöomaisuusinvestoinnit 97,7 M€

Vuosikate % poistoista 73,5 %
Omavaraisuusaste  58,9 %
Veroprosentti  18 %
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Kestävän kehityksen politiikka

Kestävän kehityksen tiellä

Turku on ollut pitkään Euroopan kärkikau-
punkeja kestävän kehityksen eteen tehdys-
sä työssä. Aalborgin julistuksen Turku allekir-
joitti vuonna 1996 ja sitoutui samalla Euroo-
pan kaupunkien kestävän kehityksen kam-
panjaan, jonka olennainen osa on paikallisen 
kestävän kehityksen toimintaohjelman laati-
minen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun toisen 
päivitetyn kestävän kehityksen ohjelman syk-
syllä 2005. Turun kestävän kehityksen ohjel-
man lähtökohtana on ollut kaupungin hallinto-
kuntien kestävän kehityksen toiminnan edis-
täminen ja tukeminen. Hallintokuntien toimin-
nan kautta ohjelman vaikutus ulottuu kaikkien 
turkulaisten elinympäristöön. 

Aalborgin julistus sai jatkoa kesäkuussa 
2004, kun Turku ensimmäisten kaupunkien 
joukossa allekirjoitti Aalborg+10 -sitoumuk-
set. Sitoumusten tarkoituksena on konkreti-

soida kuntien kestävän kehityksen työtä. Si-
toumusten toteuttaminen käynnistyi vuonna 
2006 peruskartoituksella.

Kaupunginhallinnon rooli on toimia paikallis-
agendan vastuunkantajana ja taata sen to-
teuttamisen vaatimat toimintaedellytykset. 
Tämän työn konkretisoimiseksi on Aalbor-
gin sitoumuksien mukaisesti määrä aloittaa 
vuonna 2007 määrällisten tavoitteiden aset-
taminen paikallisesti merkittäville kestävän 
kehityksen teemoille.

Kestävän kehityksen ohjelma 
toimeenpanovälineenä

Turun kestävän kehityksen ohjelma on toi-
meenpanoväline kohti kestävää kehitystä. Si-
tä ohjaavat Turku-strategia sekä muut mer-
kittävät strategiat. Myös kansainväliset sopi-
mukset ja sitoumukset on huomioitu kestä-
vän kehityksen ohjelmassa. 
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Turku on saavutta-
nut kansainvälistäkin 
mainetta aktiivisella 
kestävän kehityksen 
politiikallaan, joka on 
johdattanut kaupunkia 
kestävän kehityksen 
tielle.

Kuva: 
Tarmo Karjanoja.
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Aalborg+10 -sitoumusten
toimeenpanon vaiheet

1. Peruskartoitus
2. Määrälliset tavoitteet
3. Toimenpiteiden priorisointi
4. Seuranta ja tiedottaminen

”Tarkoituksemme on muuttaa yhteinen visiomme kaupunkien 
kestävästä tulevaisuudesta konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimin-
naksi paikallisella tasolla.”

Turun kaupungin 
kestävän kehityksen 
raportti koko 
laajuudessaan:
www.turku.fi /kestavan-
kehityksenraportti

Tasapainoinen
talous

Vuosi 2006 oli ensimmäinen päivitetyn kestä-
vän kehityksen ohjelman toimeenpanon vuo-
si. Monissa hallintokunnissa toimeen tartuttiin 
yhteistyössä Varsinais-Suomen Agenda- ja 
Varsinais-Suomen Energiatoimiston kanssa.

Kestävän kehityksen seuranta

Turun kaupungin kestävän kehityksen toteu-
tumista seurataan tämän vuosittain ilmesty-

vän kestävän kehityksen raportin avulla, jos-
sa julkaistaan ympäristötilinpäätös, kestä-
vyyden indikaattorit sekä edellisen vuoden 
toimintaa käsitteleviä teema-artikkeleita. In-
dikaattoreista osa on yhteisiä muiden isojen 
kaupunkien kanssa ja osa Varsinais-Suomen 
kuntien kanssa. 

55

Resurssit

Terveet ihmiset
Maaperä ja maa-ala

Biodiversiteetti
Turvattu vesihuolto

ym.

ym.

ym.

Hyvä elämänlaatu

Kestävästi kehittyvässä
yhteiskunnassa
tasapainoinen talous
tuottaa hyvää
elämänlaatua
tekemättä resursseista
niukkoja.
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Ekologinen kestävyys

Palveluiden saavutettavuus
Viheralueiden ja palveluiden saavutettavuutta 
on arvioitu selvittämällä enintään 300 ja 700 
metrin etäisyydellä asuvien turkulaisten pro-
sentuaalinen osuus.

Palveluista mukana ovat julkinen terveyden-
huolto, joukkoliikenteen pysäkit, kirjastot ja 
kirjastoautopysäkit, julkiset päiväkodit, perus-
koululuokat 1–6 sekä hyötyjätepisteet. Päivä-
kotien ja peruskoululuokkien osalta väestö-
määrä on suhteutettu niissä käyvien ikäluok-
kien väestömäärään.

Parhaiten saavutettavia lähipalveluita ovat jul-
kinen liikenne ja viheralueet. Heikoin saavu-
tettavuus on peruskoulun ala-asteella ja julki-
sella terveydenhuollolla.

Viime vuosina tapahtuneet muutokset lähi-
palveluiden saavutettavuudessa ovat mel-
ko vähäisiä. Tarkastelujakson aikana kehitys-
suunta on kuitenkin ollut poikkeuksetta ne-
gatiivinen eli yhä harvempi turkulainen asuu 
kävelyetäisyydellä lähipalveluista. Tämä on 
kestävän kaupunkirakenteen vastainen ke-
hityssuunta.
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Palvelutuotteiden saavutettavuus, 2006

Vi
he

ra
lu

ee
t

100

%

80
60
40
20
0

Ju
lk

in
en

te
rv

ey
de

n-
hu

ol
to

Jo
uk

ko
lii

ke
n-

te
en

 p
ys

äk
it

Ki
rja

st
ot

 ja
ki

rja
st

oa
ut

o-
py

sä
ki

t

Ju
lk

is
et

pä
iv

äk
od

it

Pe
ru

sk
ou

lu
-

lu
ok

at
 1

–6

Hy
öt

yj
ät

e-
pi

st
ee

t

300 m 700 m

Kestävä kaupunkirakenne 
mahdollistaa keskeisten 
palveluiden saavuttami-
sen kävellen tai pyörällä.

Kattava kevyen liiken-
teen verkko luo turvalli-
set edellytykset lähipal-
veluiden saavuttamiselle.
Kuva: V-S Energia-
toimisto

Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys
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Kestävä liikenne
Laadukas maankäytön suunnittelu luo edel-
lytykset kestävälle liikennejärjestelmälle. Osa-
na BUSTRIP -projektia Kansainvälinen kes-
tävän liikenteen asiantuntijoiden ryhmä tutki 
21. – 25.8.2006 Turun kaupungin liikenne- ja 
liikkuvuuskysymyksiä ja arvioi, miten kaupun-
ki edistyy kestävän liikennejärjestelmän kehit-
tämisessä. 

Vertaisarvioinnissa todettiin useita haasteita 
kuten heikko seudullinen suunnittelu, riittä-
mätön joukkoliikenne, kriittisiltä osiltaan puut-
teellinen pyörätieverkko sekä kaupunkikes-
kustan kilpailu autopohjaisten kauppakes-
kusten kanssa. 

Tilanteen parantamiseksi kuntarakenteen uu-
distus on tarpeen. Joukkoliikenteeseen tar-
vittaisiin tiheästi liikennöitäviä runkolinjoja ja 
kaupungin olisi tarpeellista toteuttaa kunnian-
himoiset pyöräilyn kehittämissuunnitelmat.

Kestämätön liikennejärjestelmä näkyy katu-
kuvassa nopeasti lisääntyvänä ruuhkautumi-
sena. Kokemus osoittaa, että on hyödytöntä 
yrittää ratkaista ruuhkautumista rakentamalla 
lisää teitä. Kulkumuotojakaumaa on kyettävä 
muuttamaan siten, että julkisen liikenteen ja 

pyöräilyn osuus kasvaa ja autoilun osuus vä-
henee.

Vertaisarviointiryhmän loppuraportti:
http://www.bustrip-project.net/documents/
turkuprloppuraportti.pdf

Turkuun rekisteröityjen autojen
määrä 1000 asukasta kohden
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Joukkoliikenteen matkustajamäärä

Ruuhkat, pakokaasut ja
melu alentavat

joukkoliikenteen ja
kevyen liikenteen laatua

Autonomistus ja
autoliikenne
lisääntyvät

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen
käyttö ja palvelut laskevat,

Kaupunkialue menettää
saavutettavuusedun

Kaupunkirakenne ja
palvelut hajautuvat

Etäisyydet työ- ja
opiskelupaikkoihin ja
palveluihin kasvavat

Auton tarve lisääntyy

AUTORIIPPUVUUDEN KEHITYKSEN NOIDANKEHÄ
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Turun maankäytön ja lii-
kenteen kehitys voidaan 
nähdä osin autoriippu-
vuuden noidankehän 
mukaisena.
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Turun kaupunkiseutua tarkastellaan suurten 
kaupunkiseutujen kehityspiirteitä selvittäväs-
sä KARA-hankkeessa. Turun seudun osalta 
KARA-selvityksen tekevät Varsinais-Suomen 
liitto ja Turun kaupunki. Esiselvitys julkaistaan 
kevään 2007 aikana.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Varsinais-Suo-
mesta Turun kaupunkiseudun keskustaaja-
man alueelle suuntautuvia työmatkoja 1 km2 
ruututarkkuudella. Keskustaajama ulottuu 
länsi-itä akselilla Naantalista Piikkiöön ja poh-
joisessa Ruskolle ja Lietoon. Tarkasteluvuo-
det ovat 1985 ja 2000. Taajamarajaus on 
vuodelta 2000.

Tulokset kertovat työssäkäyntialueen laajen-
tuneen Turun ympäryskuntiin ja yhdyskunta-
rakenteen hajautuneen. Yhdyskuntaraken-
teen hajautumisesta kertoo myös kokonais-
tarkastelu, jossa on vertailtu vuosina 1985 
ja 2003 kaupunkiseudun keskustaajamaan 
sen ulkopuolelta suuntautuneita työmatkoja: 

Kaupunkirakenteen kehitys-
piirteet Turun seudulla

Kestävä kaupunkirakenne

Vuonna 1985 14,3 prosenttia  työmatkoista 
(13 230 kpl) oli keskustaajaman ulkopuolelta 
keskimääräisen työmatkan ollessa 16,9 km. 
Vuoden 2003 vastaavat luvut ovat 16,5 pro-
senttia (16 930 kpl) ja 22,9 km. Varsin pieni 
väestöryhmä, joka asuu kasvavilla haja-asu-
tusalueilla, aiheuttaa suuren osan työmatka-
liikennesuoritteesta ja sen haitoista. 

Kaupunkirakenteen vyöhykkeet 
Turun kaupunkiseudulla

Turun kaupunkiseudulla liikuttiin sodan jäl-
keen jalan, pyörällä, raitiovaunulla, bussilla tai 
paikallisjunalla. Lähiörakentaminen synnyt-
ti tehokkaasti rakennetut bussiliikenteeseen 
tukeutuvat asuinalueet. Myöhempi kehitys 
on synnyttänyt varsinkin Turun saarille ja poh-
joisosiin sekä naapurikuntiin hajanaista auto-
kaupunkia suurine liikekeskuksineen. Muutos 
on ollut jatkuvaa ja tällä hetkellä kaupungeis-
sa on monentyyppistä kaupunkirakennetta ja 
-ympäristöä.

TURUN KAUPUNKI JA KAUPUNKISEUTU 2002
Asukkaat ja autonomistus asuntokuntaa kohden aluetyypeittäin

 
Asukkaat Ei autoa 1 auto 2+ autoa

Turun kaupunki 168 087 45 % 44 % 11 %
Keskustan kävelyvyöhyke 55 630 57 % 37 % 6 %
Joukkoliikennevyöhyke 141 969 47 % 43 % 10 %
Autosuuntautunut alue 26 118 30 % 48 % 22 %

Turun kaupunkiseutu 243 579 39 % 45 % 16 %
Kävelyvyöhykkeet 68 587 55 % 38 % 7 %
Joukkoliikennevyöhyke 158 742 46 % 44 % 10 %
Autosuuntautunut alue 84 837 22 % 49 % 28 %

Huom: Joukkoliikennevyöhyke ja kävelyvyöhykkeet päällekkäisiä.
Huom: Ei laitosväestöä.
Huom: Ei sisällä työsuhdeautoja.

Kestävää kaupunkia 
rakennetaan kävely- ja 
joukkoliikennevyöhyk-
keille, joilla auton käyt-
tötarve on pieni.
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KARA-hankkeen esitutkimusvaiheessa Turun 
kaupunkiseudulle rajattiin korkean palveluta-
son joukkoliikennevyöhyke (kuva). Vyöhyke 
on muodostettu selvittämällä ne linja-autorei-
tit, joilla on arkiaamuisin klo 7-8 välisenä aika-
na vähintään 5 vuoroa. Näiden reittien ympä-
riltä rajattiin 250 metrin ja 400 metrin joukko-
liikennevyöhykkeet. Naantalin, Raision, Turun 
ja Kaarinan keskustoille rajattiin lisäksi kävely-
vyöhykkeet, joilla päivittäinen asiointi voi luon-
tevasti hoitua kävellen tai pyöräillen. 

Turun keskustan kävelyvyöhykkeellä asuu 
noin 55 600 asukasta. Tämän vyöhykkeen 

perheistä 57 prosentilla ei ole autoa. Koko 
kaupunkiseudulla kävely- ja joukkoliikenne-
vyöhykkeellä asuu noin 159 000 asukasta eli 
noin 65 prosenttia väestöstä. Turun seudul-
la olisi hyvät lähtökohdat rakentaa kestävään 
liikkumiseen perustuvaa yhdyskuntaa, jos ra-
kentaminen keskitettäisiin kävely- ja joukkolii-
kennevyöhykkeille. Tämä edellyttäisi kaupun-
kiseudun kuntien yhteistyönä toteutettavaa 
kestävään liikenteeseen pohjautuvaa maan-
käytön suunnittelua.

Toiminnallinen keskipiste
1000 / 2000 m keskipisteestä
Korkean palvelutason linja-autoreitti
Keskustan kävelyvyöhyke
Korkean palvelutason joukkoliikennevyöhyke 250 m
Korkean palvelutason joukkoliikennevyöhyke 400 m
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Ekologinen kestävyys

Indikaattori kuvaa pyrkimystä säilyttää ja vaa-
lia luonnonarvoja ja ekologisesti merkittäviä 
alueita sekä luonnon monimuotoisuuden tur-
vaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä.

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja aluei-
ta sekä asemaakaavassa luonnonsuojelualu-
eiksi varattuja alueita on Turun maapinta-alas-
ta 2,4 ja kokonaispinta-alasta 1,9 prosenttia. 
Pinta-ala kasvoi noin kaksinkertaiseksi edel-
lisvuodesta, kun Ruissalon Natura 2000-oh-
jelmaa toteutettiin perustamalla uusia suoje-

lualueita ja tarkistamalla vanhoja luonnonsuo-
jelualueita koskevia päätöksiä.

Ruissalossa käynnistettiin laaja luontoarvojen 
selvitystyö uusien luonnonsuojelualueiden 
hoitosuunnitelmien perustaksi osana Ruissa-
lon omistusoikeutta koskevaa sopimusta.

Jatkossa olisi esimerkiksi maankäytön suun-
nittelussa priorisoitava luontoarvoja riittävän 
biodiversiteetin tason takaamiseksi koko Tu-
run kaupungin alueella.

Lampaat hoitavat 
Ruissalon luonnon-
suojelullisesti arvok-
kaita rantaniittyjä. 
Kuva: Eeva Punju
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Luonnonsuojelualueiden ja 
-varausten osuus

Lounais-Suomen urbaanit Natura 2000 alueet -hanke

päättyi vuoden 2006 lopussa. Hankkeessa tehtiin reilun neljän 
vuoden aikana lukuisia luonnonhoitotoimia ja  luontoselvityksiä. 
Kuntalaisille näkyvimpiä olivat virkistyskäytön parantamiseen 
tähdänneet toimet ja tapahtumat sekä luonnonhoidosta seu-
ranneet maisemamuutokset. Tulosten jatkuvuuden turvaami-
seksi laadittiin myös useille kohteille hoitosuunnitelmia. Lisää 
hankkeen tuloksista voit lukea osoitteesta: www.turku.fi /life
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Erakkokuoriainen on yksi 
niistä lajeista, joiden ai-
noat Suomessa tavatut 
kannat elävät Ruissa-
lossa.
Kuva: Matti Valta

Ruissalon uusien
luonnonsuojelualueiden 
rauhoitusmääräykset
ja tarkemmat kartat 
löytyvät esimerkiksi
Ruissalo-sivuilta
www.turku.fi /ruissalo

Ruissalon luonnonsuojelualueet laajenivat 
huomattavasti 29.12.2006, kun Lounais-Suo-
men ympäristökeskus teki rauhoituspäätök-
set kolmesta alueesta: Ruissalon lehdot (248 
ha), Ruissalon lintulahdet ja -rannat (94 ha) ja 
Ruissalon lintuluodot (10 ha). Päätöksen seu-
rauksena Turun kaupungin alueella olevien 
luonnonsuojelualueiden pinta-ala kasvoi noin 
kaksinkertaiseksi.

Luonnonsuojelualueiden laajentaminen liittyy 
valtion ja Turun kaupungin väliseen, Ruissalon 
maanomistusta koskevaan sopimukseen. 
Samalla toteutettiin sekä lehtojensuojeluoh-
jelman että Natura 2000 -verkoston vaati-
mukset. 

Rauhoitusmääräykset ovat pääosin Ruissa-
lon vanhoilta luonnonsuojelualueilta tuttuja. 

Perustettuihin luonnonsuojelualueisiin ei kuu-
lu vuokra-alueita, mutta vuokra-alueet ovat 
edelleen osa koko saaren kattavaa Natura-
kohdetta.

Turun kaupungilla on nyt vastuullaan myös 
Ruissalon luonnon kartoitus ja seuranta. Kar-
toituksen tavoitteena on tuottaa tarvittava 
tietopohja luonnonsuojelualueiden yksityis-
kohtaisille hoito- ja käyttösuunnitelmille. Seu-
rannalla pyritään varmistamaan jo nyt tiedos-
sa olevien ja kartoituksessa löytyvien arvok-
kaiden luonnonpiirteiden säilyminen. 

Inventoinnin edistyessä sekä virkamiehille et-
tä yleisölle tuotetaan yhteenvetoja sitä mu-
kaa, kun jokin mielekäs kokonaisuus saa-
daan valmiiksi. 

Luonnonsuojelualueiden pinta-
ala kaksinkertaistui
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Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus

Ilmanlaatu ekologisena indikaattorina kuvaa 
hengitysilman laatua ja ilmanlaadun vaiku-
tusta terveyteen, luontoon ja elinympäristön 
viihtyisyyteen. Ilmanlaatuindeksi on mittaus-
tuloksista laskettava luku, joka perustuu eri 
epäpuhtauspitoisuuksien vertaamiseen kan-
sallisiin ohjearvoihin. Turun keskustassa in-
deksilaskennassa ja raja-arvotarkastelussa 
mukana olevat epäpuhtaudet ovat typpiok-
sidi ja hengitettävät hiukkaset.

Vuonna 2006 ilmanlaadulle annetut raja-ar-
vot eivät ylittyneet Turussa. Typpioksidin ja 
hengitettävien hiukkasten vuosiraja-arvo oli 
40 µg/m³. Typpioksidin vuosikeskiarvo oli 33 
µg/m³ ja hengitettävien hiukkasten 14 µg/m³. 
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-ar-
von ylityksiä oli yksi, kun sallittujen ylitysten 
määrä on 35.

Vuonna 2006 ilmanlaatu luokiteltiin yleensä 
tyydyttäväksi. Ilmanlaatuindeksin mukaan il-
manlaatu luokiteltiin huonoksi neljänä vuo-
rokautena. Hyväksi ilmanlaatu luokiteltiin 38 
vuorokautena.

Yhdyskunnan ilmanlaatu

Turun ilmanlaatu 2002 – 2006
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Katujen puhtaanapito 
vaikuttaa merkittävästi 
ilmanlaatuun Turussa.

Kuva: Pekka Paasio.

Ekologinen kestävyys



Vuonna 2006 Turussa jätevesi puhdistettiin 
lupaehtojen mukaisesti, vaikka loppuvuoden 
sateisuus vaikeutti tulosten saavuttamista. 
Hyvään tulokseen vaikuttivat puhdistamon 
tehokas toiminta ja erillisviemäröinnin kehittä-
minen. Vesilaitoksen yhteistoiminta teollisuu-
den kanssa on toiminut hyvin.

OCP-luku (Oxygen Consumption Potential) 
kuvastaa vesistöön johdettavan jäteveden 
laatua orgaanisen aineen, typen ja fosforin 
suhteen sekä sen rehevöittävää vaikutusta 
vesistössä. Vuonna 2006 OCP-luku oli 266, 
joka on valtakunnallisesti hyvä tulos. Luku py-
syi samalla tasolla vuoteen 2005 verrattuna 
(254).

Kehitystä voidaan vielä parantaa ylläpitämällä 
vesilaitoksen henkilökunnan osaamista ja ta-
loutta riittävällä budjetilla, tarvittavilla korjaus-
investoinneilla, erillisviemäröinnin kehittämi-
sellä sekä tiedottamisella. 

Yhdyskunnan jätevesikuormitus
Teollisuudessa veden käytön vähentämi-
nen, päästöjen hallinta ja tarvittaessa tehtä-
vä esikäsittely vähentävät jätevesien määrää 
ja kuormitusta. Kuntalaiset voivat edistää ve-
den kestävää käyttöä säästävällä kulutuksel-
la ja hulevesien eriyttämisellä jätevesistä.
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Kuva havainnollistaa 
rakenteilla olevan seudul-
lisen  jätevedenpuhdista-
mon sijoittumista Kakolan-
mäen uumeniin.
Lähtökohtana laitoksen 
suunnittelussa, rakenta-
misessa ja tulevassa 
toiminnassa on säilyttää 
Itämeri, arvokas saaris-
tomme ja läheinen kau-
punkiympäristö puhtaana 
ja mieluisana paikkana 
asua.
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Ympäristö ja talous

Ympäristötilinpäätös
Turku on raportoinut jo vuodesta 2000 läh-
tien kaupunkiorganisaation ympäristökus-
tannukset. Ympäristötalouden luokittelu 
noudattaa nykyisin entistä selkeämmin Eu-
roopan yhteisön tilastotoimiston (Eurostat) 
luokittelua.

Ympäristötilinpäätöksen tunnusluvut kuvaa-
vat kaupungin taloudellista panostusta eko-
logiseen kestävyyteen. Tunnusluvuille ei ole 
asetettu euromääräisiä tavoitteita. Turku ei 
toistaiseksi ole liittänyt ympäristötilinpäätöstä 
osaksi kaupungin varsinaista tilinpäätöstä.

Kaikkien ympäristökustannusten lähtötiedot 
eivät ole hallintokuntien kirjanpidosta tai vi-
rallisista tilinpäätöstiedoista, vaan ne perus-

tuvat osittain arvioihin. Monet ympäristöasiat 
ovat integroituneet tavanomaiseen toimin-
taan, joten kaikkia ympäristökustannuksia ei 
ole kyetty ilmoittamaan tai osa kustannuksis-
ta on suuntaa antavia. Tästä syystä ympäris-
töasioiden taloudellinen merkitys on toden-
näköisesti suurempi kuin raportoidut ympä-
ristökustannukset.

Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Turun 
kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä kos-
kevat ympäristökustannukset. Konsernin 
yhtiöitä ei ole mukana, mutta tiedot esim. 
Oy Turku Energian ympäristökustannuksista 
löytyvät Turku Energian yhteiskuntavastuura-
portti -julkaisusta.
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Ympäristötalouden jakautuminen ympäristönsuojelun 
osa-alueittain 2006

Ympäristötalouden tunnusluvut 2006 (1000 €)
 Ympäristö- Ympäristö- Ympäristö-
 tuotot kulut investoinnit

Ulkoilman- ja ilmaston suojelu 0 497 0
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 14462 9350 7645
Jätehuolto  4660 7898 0
Maaperän ja pohjaveden suojelu 0 433 837
Melun ja tärinän torjunta 0 40 0
Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 250 293 11
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet     
Ympäristöhallinto 246 1522 0
Ympäristökoulutus, -kasvatus ja -neuvonta 572 815 0
Ekotehokkuutta parantava toiminta 1596 1516 2644
Ympäristöjohtaminen 651 1196 0
Yleisten alueiden puhtaanapito 0 1097 0
Ympäristöperusteiset verot 0 1456 0
     Yhteensä 22 437 26 113 11 137
Osuus kaupungin toimintatuotoista, -kuluista ja 
käyttöomaisuusinvestoinneista 9,2 % 2,6 % 11,4 %
Euroa/asukas 128 149 64

Turku on raportoinut jo 
vuodesta 2000 lähtien 
ympäristökustannukset. 
Vuonna 2006 tehtiin 
mittavia investointeja 
jätevesien käsittelyyn ja 
ekotehokkuutta paran-
tavaan toimintaan, ku-
ten vesijohtoverkoston 
ylläpitoon ja kiinteistöjen 
rakennusautomaatioon.
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Vuonna 2006 ympäristötuotot olivat 22,4 
M€, joka oli 9,2 prosenttia kaupungin kaikista 
toimintatuotoista (245,1 M€). Asukasta koh-
den ympäristötuottoja kertyi 128 euroa. Suu-
rimmat tuotot tulivat vesiensuojelusta ja jäte-
vesien käsittelystä. Vuonna 2006 ympäristö-
tuottojen määrä kasvoi 7,4 prosenttia eli 1,5 
M€ verrattuna edellisvuoteen. Kasvu oli ta-
saista ympäristönsuojelun eri osa-alueilla.

Ympäristökulut olivat 26,1 M€ eli 2,6 pro-
senttia kaikista toimintakuluista (1.003,2 M€). 
Asukasta kohden ympäristökuluja syntyi 149 
euroa. Suurin yksittäinen kuluerä oli jäteve-
den puhdistus (9,4 M€).

Ympäristökulut, mukaan lukien poistot, kas-
voivat edellisvuodesta 1,9 M€ eli 7,7 prosent-
tia. Tärkein syy kasvuun oli jätteenpolttolai-
toksen leasing-kaluston loppulunastus, jonka 
vuoksi poistot kasvoivat 1,7 M€.

Ympäristöinvestoinnit
Vuonna 2006 ympäristöinvestointeja kirjattiin 
11,1 M€, joka oli 11,4 prosenttia kaikista käyt-
töomaisuusinvestoinneista (97,7 M€). Suu-
rimmat investointikohteet liittyivät vesien-
suojeluun (68,6 %) ja ekotehokkuutta pa-
rantavaan toimintaan (23,7 %). Ympäristöin-
vestoinnit vähenivät 4,5 M€ edellisvuodesta, 
jolloin tehtiin kertaluonteinen jätteenpolttolai-
toksen leasing-kaluston loppulunastus.

Ympäristövastuut
Turun kaupunki on tunnustanut toimintansa 
ympäristövastuut. Saastuneiden maa-aluei-
den puhdistamiseen varattiin tilinpäätökses-
sä 1,2 M€ ja käytössä olevien kaatopaikkojen 
maisemointiin 2,2 M€. Uusia pakollisia vara-
uksia kirjattiin 1,5 M€. Edellisinä vuosina liian 
suuriksi arvioituja puhdistuskuluja tuloutettiin 
varausten purkuna 1,0 M€. Kertyneitä kuluja 
vastaan varausta purettiin 0,1 M€.

Ympäristötuotot ja -kulut
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Turun kaupungin ympä-
ristötuotot olivat vuonna 
2006 yhteensä 22,4 M€.

Ympäristökulut olivat 
hallintokuntien ilmoitus-
ten perusteella yhteensä 
26,1 M€.

Lisää tietoa kaupungin 
taloudellisesta panos-
tuksesta ekologiseen 
kestävyyteen löytyy 
Turun kaupungin www-
sivuilla osoitteessa 
www.turku.fi /kestavan-
kehityksenraportti >ym-
päristö ja talous
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Taloudellisella ajotavalla säästö-
jä ja ympäristöystävällisyyttä

Turun liikennelaitos on tuottanut joukkolii-
kennepalveluja Turun kaupungissa vuodesta 
1908. Nykyisin se on itsenäinen palveluntuot-
taja muiden liikennöitsijöiden joukossa. 

Turun kaupungin liikennelaitoksen johtaja 
Heikki Lepistö on viime vuodet laittanut yksik-
köään tuloskuntoon. Kuljettajien työssä tämä 
on näkynyt muun muassa taloudellisen ajota-
van koulutuksena. 

Lepistö kertoo innostuneensa taloudellisen 
ajotavan kursseista Motivan raskaan kaluston 
seminaarissa. Vuoden 2006 syksyyn men-
nessä kaikki kuljettajat olivat käyneet kurssin.

Taloudellisen ajotavan koulutukseen palaa 
aikaa ja rahaa. Moni ehkä miettiikin kannat-
taako tällainen? – Olen laskenut, että koulu-
tus maksaa itsensä takaisin noin vuodessa 
pienentyneiden polttoainekulujen muodos-
sa. Lisäksi säästöjä kertyy vähentyneenä ka-
luston huoltotarpeena, samalla, kun päästöt 

vähenevät ja matkustajamukavuus lisääntyy 
pehmeämmän ajotavan seurauksena, Lepis-
tö intoutuu listaamaan. 

– Moni kuljettaja on varmasti hämmästynyt 
huomatessaan, että ajotavan muutoksel-
la voidaan saavuttaa jopa kaksinumeroisia 
säästöprosentteja, Lepistö toteaa. 

Ajan myötä vanhat ajotavat palaavat osittain. 
Todellinen säästö polttoainekuluissa on Le-
pistön laskelmien mukaan ollut hieman alle 
kolmen prosentin luokkaa. Kun polttoaineku-
lut muodostavat 13 prosenttia liikevaihdosta, 
on tälläkin merkittävä vaikutus.

Taloudellinen ajotapa on koulutuksien myötä 
tullut osaksi liikennelaitoksen kestävän kehi-
tyksen mukaista normaalia toimintaa.

Lopuksi Lepistö sanoo vielä suosittelevan-
sa taloudellisen ajon koulutusta myös kaikille 
muille asiasta kiinnostuneille.
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Taloudellisesti ajavat 
Turun liikennelaitoksen 
bussit tunnistaa keltai-
sesta väristä.

Kuva: Tarmo Karjanoja.

Ympäristö ja talous
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Kokonaisvaltainen elämänhallinta

Tulevaisuus
on jo täällä!

Kuva: TAD Centre.

Elämänhallinta
Kokonaisvaltaisella elämänhallinnalla tarkoi-
tetaan asukkaiden yleistä hyvinvointia, tur-
vallisuutta, viihtyvyyttä ja yhteiskunnallista 
kehitystä. Mittareina käytetään muun muas-
sa asukastyytyväisyyttä, koulutustasoa, hy-
vinvointipuutteiden kasautumista, huostaan 
otettujen lasten määrää, työttömyysastet-
ta, sekä rikosten määrää. Myös terveydestä 
huolehtiminen on osa hyvää elämänhallintaa 
ja kestävää tulevaisuutta.

Huostaan otettujen määrä
Huostassa olevien lasten määrä on viime 
vuosina tasaisesti kasvanut. Tavoitteena on 
saada huostaanottojen tarve vähenemään.  
Huostaanottojen taustalla on lukuisia selittä-
viä tekijöitä. Perheiden ongelmat ovat viime 
vuosina vaikeutuneet, monimutkaistuneet ja 
pitkittyneet. Lasten kasvuoloissa on useita 
riskitekijöitä kuten perhetaustan rikkonaisuus 
ja puutteet vanhemmuudessa.

Huostassa olevien lasten määrä
vuoden viimeisenä päivänä
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Työttömyysaste
Turun työttömyysaste oli vuoden 2006 lopus-
sa 10,2 prosenttia. Useiden teollisten työpaik-
kojen lopettamisesta huolimatta työttömyys 
on Turussa viime vuosina laskenut. Työttö-
myysaste on kuitenkin pysytellyt hieman val-
takunnan keskiarvoa korkeampana. Erityisen 
ongelmalliseksi on osoittautunut pitkäaikais-
työttömyyden poistaminen, joka on osaltaan 
seurausta teollisuuden rakennemuutoksesta 
ja 1990-luvun alun lamasta.

Väestön koulutustaso
Väestön koulutustasomittain (VKTM) kuvaa 
perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman 
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koulutuksen keskimääräistä pituutta. Indi-
kaattori ilmaisee väestön koulutustason, jo-
ka on mitattu laskemalla perusasteen jälkeen 
suoritetun korkeimman koulutuksen keski-
määräinen pituus henkeä kohti. Turussa vä-
estön koulutustaso on yliopistokaupungille 
ominaisesti ollut selvästi valtakunnan keskiar-
voa korkeampi. Viimeisin tilastotieto on vuo-
delta 2005, jolloin Turun luku oli 331, mikä tar-
koittaa sitä, että turkulaiset ovat käyneet kes-
kimäärin 3 v 4 kk pituisen koulutuksen perus-
koulun jälkeen. 

Väestön koulutustasomittain
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Kokonaisvaltainen elämänhallinta

Nuorena saatu moni-
puolinen oppi luo perus-
tan koko elämän jatku-
valle itseoppimisproses-
sille – kehitykselle.

Turun kaupunki tarjoaa 
peruskoululuokille mah-
dollisuuden perehtyä 
normaalia syvällisemmin 
ja elämyksellisesti luon-
toon Ruissalon luonto-
koulussa.

Kuva: Nina Puistovaara
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Kestävä kaupunki on terve 
kaupunki

Poikkihallinnollisen yh-
teistyön avulla Turussa 
on onnistuttu aktivoi-
maan terveyttä edistä-
vään liikuntaan erilaisia 
kohderyhmiä.

Kuva: Ere Viitasalo.
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Hyvinvointi on yksi Turku-strategian kolmes-
ta painopisteestä. Konkreettisena osoitukse-
na tästä panostuksesta Turku on edelläkävijä 
erityisesti kaupunkilaisten liikuttamisessa. 

Kaupungissa tehdään paljon terveyttä ja hy-
vinvointia edistävää valtakunnallisesti merkit-
tävää toimintaa, muun muassa Kulttuuripol-
ku, lähiliikunnan kehittäminen, TurkuDEE- ja 
Turun Koulut Liikkeelle-hankkeet. 

Syksyllä 2006 Itämeren alueen Terveet Kau-
pungit ry kokosi yhteen Turun terveysliikun-
nan käytännöt. ”Turku Liikkeellä-liikuntaa ter-
veyden edistämiseksi”-kirjasta löytyvät 15 
vuoden kokemukset liikunnan avulla tehtä-
västä ennaltaehkäisevästä työstä.

Turku on osallistunut WHO:n Healthy Cities 
-ohjelman toimintaan vuodesta 1987. Loka-
kuussa 2006 Euroopan Healthy Cities -ver-
kosto kokoontui Turkuun keskustelemaan 
hyvästä kaupunkisuunnittelusta, väestön 
ikääntymisestä, maahanmuutosta sekä kau-

punkilaisten liikkumisesta. Konferenssissa oli 
osallistujia 108 kaupungista.

Vieraille esiteltiin Turusta hyvän toiminnan 
malleja liittyen terveysliikuntaan, maahan-
muuttajien vapaaehtoistoimintaan, viherkaa-
vaan, hiljaisten alueiden kartoitukseen ja Rau-
nistulan alueen sosiaalisten vaikutusten arvi-
ointiin. 

Kaupunkilaisten terveyden edistäminen ja 
kulttuuri kuuluvat oleellisesti yhteen, siksi hy-
vinvointi liittyy myös kulttuuripääkaupunki-
hankkeeseen.
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TURUN KAUPUNKI
PL 355, 20101 Turku
puh. (02) 330 000
turun.kaupunki@turku.fi

Turun kaupungin kestävän kehityksen raportti
> www.turku.fi /kestavankehityksenraportti
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