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1. Ympäristökuormitus 
1.1. Päästöt ilmaan 

Hiilidioksidipäästöt ja muut kasvihuonekaasut 

Tärkeimmät kaasut, jotka voimistavat maapallon ilmakehän kasvihuoneilmiötä ovat hii-
lidioksidi, metaani, dityppioksidi, otsoni ja halogenoidut hiilivedyt. Kaikilla kasvihuone-
kaasuilla, halogeeniyhdisteitä lukuunottamatta, on luontaiset päästölähteensä. Ihmisen 
toiminta lisää niiden pitoisuuksia ilmakehässä ja tuottaa lisäksi uusia kasvihuoneilmi-
öön vaikuttavia yhdisteitä kuten halogeeniyhdisteitä. 

Ihmisen toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta maapallon 
ilmakehän lämmitysvaikutuksesta aiheutti hiilidioksidi yli 60 %, metaani 20 %, dityppi-
oksidi 6 % ja halogenoidut hiilivedyt noin 10 %. 

Varsinaisten kasvihuonekaasujen ohella eräät muut kaasut vaikuttavat ilmiöön välilli-
sesti ilmakehän kemiallisten reaktioiden kautta. Erityisesti alailmakehän otsonin pitoi-
suuksia lisääviä päästöjä ovat reaktiiviset typen oksidit, hiilimonoksidi sekä hiilivedyt. 
Näiden välillisten kasvihuonekaasujen vaikutuksen suuruusluokasta ei vielä vallitse riit-
tävää tieteellistä yksimielisyyttä. 

Vuoden 1997 lopulla solmittiin Kiotossa kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen täh-
täävä kansainvälinen sopimus. Sopimuksen piiriin kuuluvat hiilidioksidin, metaanin ja 
dityppioksidin päästöt. Halogeeniyhdisteistä sopimukseen sisällytettiin pitkäikäiset 
HFC- ja PFC-yhdisteet sekä rikkiheksafluoridi, joiden käyttömäärät ovat Suomessa vä-
häiset. 

Hiilidioksidi 

Turun seudulla merkittäviä hiilidioksidipäästöjä aiheutuu energiantuotannosta ja liiken-
teestä. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt syntyvät kivihiilen, polttoöljyn ja poltto-
kaasun käytöstä sekä öljynjalostusprosessista. 

Ilmansuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisten laitosten hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 
1997 noin 220 000 tonnia. Kiinteistöjen erillislämmityksestä vapautui hiilidioksidia noin 
100 000 tonnia1. 

Tieliikenteen päästöt olivat 185 000 tonnia2 ja junaliikenteen noin 2 200 tonnia1  hiilidi-
oksidia. Laivaliikenteen päästöt Turun sataman ja Rajakarin välisellä merialueella ja 
satama-alueen muiden toimintojen päästöt olivat yhteensä 37 000 tonnia1 hiilidioksidia. 

1) Päästöarvio perustuu ilmatieteen laitoksen selvitykseen, jonka pohjatiedot ovat vuodelta 1994. 

2) Kaikki tieliikenteen vuoden 1997 päästöarviot perustuvat VTT:n LIISA 97 laskentajärjestelmään. 
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Dityppioksidi 

Suurimmat dityppioksidipäästöt aiheutuvat maanviljelyksestä ja energiantuotannosta. 
Typpilannoitteiden käyttö ja jätelietteen levitys pelloille lisäävät päästöjä.  

Tieliikenteen päästöt Turussa olivat 16 tonnia2. Katalysaattorilla varustetun auton di-
typpioksidipäästöt ovat noin kymmenkertaiset verrattuna autoon, jossa ei ole kataly-
saattoria. Tästä syystä autojen dityppioksidipäästöjen arvioidaan kaksinkertaistuvan 
vuosituhannen alkuun mennessä. Turussa jätevedenkäsittelyn dityppioksidipäästöarvio 
on noin 4 tonnia3.  

VOC-yhdisteet 

Hiilivetypohjaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli nk. VOC-yhdisteet, joiden ulkopuo-
lelle metaani usein rajataan, reagoivat ilmakehässä hapettumalla. Tähän valokemialli-
seen reaktioon vaikuttavat auringonvalo ja typen oksidien läsnäolo. Hiilivetyjen hapet-
tuminen lisää maan alailmakehän otsonipitoisuutta. Tästä syystä haihtuvilla hiilivedyillä 
on myös välillinen kasvihuonekaasuvaikutus. Otsoni on erittäin voimakas hapetin ja se 
aiheuttaa kohonneina pitoisuuksina haittoja sekä kasvillisuudelle että ihmisen tervey-
delle. 

Turussa suurimmat haihtuvien hiilivetyjen päästöt syntyvät Pansion satama-alueella 
moottoribensiinin varastoinnista ja laivanrakennuksesta sekä tieliikenteestä. Lisäksi liu-
ottimia vapautuu lääketeollisuudesta ja mm. painoprosesseista. Ilmansuojelulain mu-
kaan ilmoitusvelvollisten liuottimia käyttävien laitosten ja bensiinin varastoinnissa syn-
tyvien haihtuvien hiilivetyjen päästöt olivat Turussa vuonna 1997 yhteensä noin 
612 tonnia. Tieliikenteen hiilivetypäästöt olivat noin 880 tonnia2. 

Halogenoidut hiilivedyt 

Useat halogenoidut hiilivedyt ovat pitkäikäisiä ja tehokkaita kasvihuonekaasuja. Hiilive-
dyt, jotka sisältävät klooria (CFC:t) tai bromia (halonit) kulkeutuvat yläilmakehään, jos-
sa ne hajottavat otsonia. CFC-yhdisteiden käytöstä luovuttiin Suomessa vuoden 1995 
alkuun mennessä, poikkeuksena eräät lääkeaineet ja erikoisvalmisteet. Turussa toimi-
vien lääketehtaiden tuotannosta ilmaan vapautui pieniä määriä CFC:tä vuonna 1997. 
Muiden halogeeniyhdisteiden päästömääristä ei ole olemassa arviota. 

Metaani 

Merkittävin metaanilähde Turun seudulla on Topinojan kaatopaikka. Kaatopaikalle 
vuonna 1997 kuljetettujen yhdyskuntajätteiden aiheuttama laskennallinen me-
taanipäästö on noin 900 tonnia. Yhdyskuntajätevesien ja lietteiden käsittelyn arvioitu 
metaanipäästö on 170 tonnia3. Yhdyskuntajätteiden ja jätevedenkäsittelyn päästöarviot 
perustuvat Suomen yhdyskuntajätehuollon päästöjen keskiarvoihin ja sisältävät näin 
ollen suuria epävarmuuksia. 

3) Jätevedenkäsittelyä koskevat päästötiedot perustuvat vuoden 1996 kuormitustietoihin. 
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Jätehuollon jälkeen maanlaajuisesti toiseksi merkittävimmän metaanin tuottajan, karja-
talouden, vaikutus jää Turussa vähäiseksi. Tieliikenteen metaanipäästöt olivat  
52 tonnia2. Autojen metaanipäästöt vähenevät tulevaisuudessa katalysaattorien yleis-
tymisen myötä. 

Rikkidioksidin ja typen oksidien päästöt ilmaan 

Turun lähes kaikki rikkidioksidipäästöt syntyvät energiantuotannosta. Keskitetty energi-
antuotanto ja polttoöljyn rikkipitoisuuden pienentyminen ovat kääntäneet rikkipäästöt 
huomattavaan laskuun 1980-luvun puolivälin jälkeen. 

Turun ilmalupavelvollisten laitosten ja liikenteen aiheuttamista yhteenlasketuista typen 
oksidien päästöistä lähes 70 % on autoliikenteen aiheuttamaa. Katalysaattorien yleis-
tyminen tulee vähentämään liikenteen päästöjä tulevaisuudessa. 

Kaupungin 30:n ilmansuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisen energiantuotantolaitoksen 
rikkidioksidipäästöt olivat 854 tonnia ja typen oksidien päästöt 665 tonnia. 
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Kuva 1. Ilmoitusvelvollisten laitosten typpioksidipäästöt Turun kaupunkiseudulla 
1987 - 1997. 
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Kuva 2. Ilmoitusvelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt Turun kaupunkiseudulla 
1987 - 1997. 
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Ilmanlaatututkimukset 

Kesäkuussa valmistui päästökartoitukseen perustuva Turun seudun leviämisselvitys. 
Ilmatieteen laitoksen tutkimuksessa kartoitettiin Turun, Raision, Naantalin ja Kaarinan 
energiantuotannon ja teollisuuden pistelähteiden (piippujen), kiinteistöjen erillislämmi-
tyksen sekä auto-, juna- ja laivaliikenteen rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt vuonna 
1994. 

Tulosten mukaan alueen rikkidioksidin päästö- ja pitoisuustilanne on merkittävästi pa-
rantunut. Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut kaukolämmön yleistyminen, polttoai-
neiden rikkipitoisuuden aleneminen ja suurenergiantuotannossa ja öljynjalostuksessa 
tehdyt ympäristöinvestoinnit. 

Autoliikenne osoittautui merkittävimmäksi ilman pilaajaksi Turun seudulla. Suurimmat 
autoliikenteen aiheuttamat typen oksidien pitoisuudet esiintyvät Turun keskustan ja sen 
ympäristön ohella vilkkaimpien liikenneväylien välittömässä läheisyydessä ja risteys-
alueilla. Korkeimmat typpidioksidipitoisuudet ylittävät keskustassa vuorokausi- ja tunti-
keskiarvoina voimassa olevat terveysvaikutusperusteiset ohjearvot. Autoliikenne vaikut-
taa merkittävästi myös hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöihin ja -pitoisuuksiin sekä varsin-
kin keväällä korkeiden hiukkaspitoisuuksien muodostumiseen ajoratojen pölytessä. 

1.2. Päästöt veteen 
Turun kaupungin jätevedet käsitellään Turun keskuspuhdistamolla, joka johtaa puhdis-
tetut jätevedet Turun edustan merialueelle Turun sataman kohdalla. Käsitellyt jätevedet 
aiheuttivat kuormitusta merialueelle vuonna 1997 fosforin osalta  8,4 tonnia, typen 
osalta 453 tonnia ja kiintoaineen osalta 336 tonnia. Kuormitusarvot olivat edellisvuotta 
pienempiä. 

Merialuetta kuormittavat jätevesien lisäksi Aurajoen valuma-alueelta tuleva hajakuormi-
tus sekä Turun sataman ruoppaus- ja läjitystoiminta. Aurajoen mukana tullut kuormitus 
oli vuonna 1997 arviolta n. 54 tonnia fosforia ja 647 tonnia typpeä. Sataman väylien 
kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta syntyi yhteensä 375 000 m3 ruoppausmasso-
ja jotka läjitettiin Pohjois-Airistolle. Läjitysalueen sini- ja liejusimpukoiden 
PCB-pitoisuudet todettiin hyvin korkeiksi. 

Kakskerranjärven ravinnekuormitukseksi on arvioitu 200 - 450 kg fosforia ja 3500 - 
5500 kg typpeä vuodessa. Ravinteita tulee järveen etenkin maataloudesta. 

1.3. Jätteiden käsittely ja loppusijoitus vuonna 1997 
Turun kaupungissa syntyneen, polttolaitoksella ja kaatopaikalla käsitellyn yhdyskunta-
jätteen määrä vuonna 1997 oli 69 480 tonnia eli 416 kg/asukas. Vuonna 1996 määrä 
oli 71 890 tonnia eli 430 kg/asukas. Turussa syntyneen yhdyskuntajätteen koko-
naismäärä (mukana jätteiden hyötykäyttö) oli vuonna 1997 noin 91 600 tonnia eli 
549 kg/asukas. 
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Kuva 3. Vastaanotettu jätemäärä jätteenkäsittelypaikoilla vuosina 1970 - 1997. 

Vuonna 1997 Turun kaupungin jätteenpolttolaitoksessa käsiteltiin Turussa ja sopi-
muskunnissa syntyneitä jätteitä yhteensä 50 690 tonnia. Turun osuus yhdyskuntajät-
teistä oli 47 520 tonnia. Jätteenpoltossa syntyi arinakuonaa 10 470 tonnia. Lentotuh-
kaa ja savukaasujen puhdistusjätettä syntyi 2 240 tonnia. Kaatopaikalle sijoitettavien,  
jätteiden poltosta jäljelle jääneiden jätteiden osuus oli noin 25 % polttoon tulleesta jä-
temäärästä. 

Turussa syntyneitä jätteitä loppusijoitettiin kaatopaikalle 60 600 tonnia. Yhdyskuntajät-
teitä tästä määrästä oli 21 960 tonnia, erityisjätteitä ja -lietteitä 5 870 tonnia, sekalaisia 
rakennusjätteitä 16 800 tonnia ja lajiteltuja rakennusjätteitä 1 770 tonnia, erilliskerättyä 
biojätettä 1 500 tonnia sekä polttolaitokselta tuotuja savukaasun puhdistusjätteitä ja 
arinakuonaa 12 710 tonnia. 
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Kuva 4. Topinojan kaatopaikalle tuotujen jätelajien osuudet vuosina 1991 - 1997. 
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Jätevedenpuhdistamolla syntyi 25 840 tonnia jätevesilietettä. Liete kompostoitiin To-
pinojan kaatopaikalla aumakompostointina yhdessä puuhakkeen kanssa. Kompostoitu 
tuote käytetään kaatopaikan maisemointiin sekä viherrakentamiseen. Jätevedenpuh-
distamon yhteyteen on rakennettu lietteen kompostointilaitos. Laitosta koeajettiin elo-
kuusta 1997 alkaen, mutta varsinaista jätevesilietteen käsittelyä ei vielä päästy aloitta-
maan. Kompostointilaitoksen lopputuotetta voidaan käyttää viherrakentamisen lisäksi 
myös maataloudessa maanparannusaineena. 

Ylijäämämaita sijoitettiin vuonna 1997 Karhulan maankaatopaikalle 112 000 m3. Mää-
rä on vastaava kuin edellisenä vuonna. Turun Satama vastaanotti täyttömaata noin 
20 000 m3. 

Talvella 1997/98 ajettiin lunta lumenkaatopaikoille (Oriketo, Pansio, Skanssi) yhteensä 
noin 79 800 m3. 

Vuonna 1997 kerättiin Turussa talteen yhteensä 162,2 tonnia kotitalouksien ongel-
majätteitä (0,97 kg/asukas). Yrjö-auto keräsi 71,2 tonnia, ongelmajätekeskus 
57,6 tonnia sekä kierrätyskeskus 7,6 tonnia (vastaanotto loppui keväällä -97). Suurim-
mat keräykseen tuodut jäte-erät olivat jäteöljyt, akut, maalit sekä paristot. 

Ekokem Oy:lle toimitettiin vuonna 1997 ongelmajätteitä Turusta suoraan yhteensä 
3 297 tonnia.  Muualla Suomessa sijaitsevan välivaraston kautta toimitettiin ongelma-
jätteitä käsiteltäväksi noin 116 tonnia. Valokuvauskemikaaleja käsiteltiin hopean tal-
teenottolaitoksissa ennen Ekokemille vientiä. Rauman Romu Oy vastaanotti akkujätet-
tä 317 tonnia ja Arwina Oy  jäteliuottimia 12 600 litraa. Amalgaamijätteitä käsiteltiin 
273 kg Oy Lindström Consulting Ab:n käsittelylaitoksessa. 

Turussa Topinojan kaatopaikka-alueella toimiva Greensoil Oy käsitteli saastuneita 
maa-aineksia termisesti noin 5 600 tonnia. 4 200 tonnia saastuneista massoista oli pe-
räisin Turun ulkopuolelta. Saastuneita maita poistettiin Aurajokirannassa vanhan kaa-
kelitehtaan tontilta, ns. Pommilan korttelista, rakenteilla olevan moottoritien alta Helsin-
ginkadulla ja kahdeksalta huoltamokiinteistöltä. Saastuneita maamassoja käsiteltiin 
vuonna 1997 myös niiden syntypaikoilla: lääkeraaka-ainetehtaan alueella ja yhdellä 
huoltoasemakiinteistöllä. Ympäristövirasto valvoi omalta osaltaan saastuneiden 
maa-alueiden puhdistustöitä. 

1.4. Jätteiden hyötykäyttö ja kierrätys 
Turun kaupungissa vuonna 1997 syntyneen yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on 
62,4 %. 

Turun hyötykäyttöaste on Suomen parhaimpia, johtuen pääosin polttokelpoisen jätteen 
energian hyödyntämisestä jätteenpolttolaitoksessa. Materiaalien hyötykäytön osuus 
on 23,9 % ja  energian 37,7 %. Omatoimisen jätteiden hyötykäytön eli kompostoinnin 
ja puhtaiden kuitupakkausten polttamisen osuuden arvioidaan olevan noin 0,9 %. 

Hyötykäyttöasteen laskemiseksi on käytetty tällä hetkellä yleisimmin Suomessa käytet-
tyjä rajauksia (Efektia Oy, Tekpa-kehittämisyhteisö, Jätehuollon Vertti-projekti). 

Turussa keräyspapereiden talteenottoprosentti oli 78 % vuonna 1997. Kotikeräyspa-
peria kerättiin talteen noin 12 000 tonnia, eli yli 71 kg/asukas vuodessa. Konttorike-
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räyspaperia kerättiin Turussa noin 320 t ja ruskeaa pahvia 5 380 tonnia. Kirjapainoilta 
ja muilta paperin "suurtuottajilta" kertyi paperia talteen 7 550 t. 

Vuonna 1996 alkanut nestepakkausten keräys tuotti 70 tonnia. Turussa on 15 neste-
pakkausten keräyspistettä, jotka sijaitsevat lähinnä markettien yhteydessä. 

Lasipakkauksia kerättiin Turussa v.1997 talteen noin 2 370 tonnia, eli noin 
14 kg/asukas. Turku on Suomen johtavia lasipakkausten kerääjiä tiheän keräyspiste-
verkoston ansiosta. 

Turun Alkojen vastaanottama kierrätyslasimäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
noin 4 % eli kierrätykseen toimitettiin lasia noin 895 tonnia. Palautuspulloja kiersi Turun 
Alkojen kautta viisinkertainen määrä kierrätyslasiin nähden. 

Tasolasin kierrätys on vasta alkamassa Turussa. Hyödynnettäväksi toimitettiin vuon-
na 1997 tasolasia 52 tonnia. Ympäristövirasto on opastanut lasitusliikkeitä tasolasin 
kierrätykseen. 
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Kuva 5. Paperin, metallin ja lasin talteenotettuja määriä vuosina 1991 - 1997. 

Kotitalouksista peräisin olevia metallipakkauksia ja kodinkoneromua toimitettiin 
Turusta v. 1997 metallin käsittelyyn 1 820 tonnia eli lähes 11 kg/asukas. Turkulaiset 
romuliikkeet käsittelivät tai välittivät käsiteltäväksi mm. teollisuus- ja rakennustoimin-
nasta tullutta metalliromua vuoden aikana yhteensä noin 14 500 tonnia. Elektroniikka-
romun, pääasiassa ATK- romun kierrätys on aluillaan. Turusta toimitettiin ATK-laitteita 
purettavaksi ja hyödynnettäväksi Jalopinta Ky:lle vuonna 1997  noin 8 tonnia. 

Muovin kierrätystä on vauhditettu Varsinais-Suomessa KAPULA-projektilla, eli muovin 
hyötykäytön edistämisprojektilla, vuodesta 1996 alkaen. Projektin puitteissa on kerätty 
sekä kotitalousmuoveja että kaupan ja teollisuuden kalvomuoveja. Teollisuuden ja 
kaupan toiminnoista tulevia kalvomuoveja on ohjattu kierrätykseen pääasiassa opas-
tamalla oikeaan lajitteluun ja koordinoimalla kuljetuksia muovin vastaanottajalle. Turus-
sa ohjattiin v.1997 hyödynnettäväksi 106 tonnia kalvomuoveja, 30 tonnia edellistä vuot-
ta enemmän. KAPULA-tutkimusprojektissa kotitalouksissa syntyvistä muovijätteistä 
erilliskerättiin  pullo- ja kanisterimuoveja vuoden aikana 19 tonnia. 
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Ajoneuvorenkaiden tuottajat ovat vastanneet renkaiden hyödyntämisestä kesäkuusta 
1996 alkaen. Renkaiden kuluttajat luovuttavat käytöstä poistetut renkaat renkaita myy-
viin liikkeisiin, jossa ne otetaan maksutta vastaan. Turussa toimivaan alueterminaaliin 
vastaanotettiin vuonna 1997 renkaita 2 280 tonnia. Pinnoitukseen niistä ohjattiin yli 
15 tonnia, materiaalihyötykäyttöön 1 062 tonnia ja energiakäyttöön Ekokem Oy:lle 
642 tonnia. 

Turun rakennustoiminnasta toimitettiin Kivikolmio Oy:lle betonijätettä 15 800 tonnia 
sekä puujätettä 98 tonnia. Romuliikkeet vastaanottivat rakentamisen metallijätteitä vä-
hintään 700 tonnia sekä kaapeliromua 80 tonnia. Topinojan kaatopaikalle tuotiin seka-
laista rakennusjätettä 16 800 tonnia. Lajiteltua, hyötyjätteenä vastaanotettua rakennus-
jätettä (puu, metalli, kiviaines) tuotiin 1 770 tonnia. 

Kaupungin viheryksikkö järjestää keväisin ja syksyisin puutarhajätteiden vastaanoton 
Topinojan kaatopaikan yhteydessä. Nämä jätteet kompostoidaan puistojen hoidossa 
käytettäväksi mullaksi. Vuonna 1997 puutarhajätteitä vastaanotettiin noin 6 000 m3. Ri-
suja ja muuta viherjätettä tuotiin yli 2 500:lla henkilöautolla ja yli 500 kuorma-autolla. 
Viheryksikön "omista" viherjätteistä kompostoitua multaa seulotaan käyttöön vuosittain 
1 500 - 2 000 m3. 

Ympäristöpaja vastaanottaa uusissa, Amiraalistonkadulla sijaitsevissa toimitiloissaan 
käytöstä poistettuja suuria kodinkoneita kuten jääkaappeja, pakastimia, pesukoneita ja 
helloja. Korjauskelpoiset laitteet korjataan ja käyttökelpoiset osat irrotetaan romutetta-
vista laitteista ja myydään niitä tarvitseville. Kylmälaitteista poistetaan freonit ja öljyt 
toimitettavaksi ongelmajätekäsittelyyn. Hyväkuntoisista pakastimien aihioista valmiste-
taan kompostoreita, helloista savustuspönttöjä ja pesukoneiden rummuista puiden kan-
totelineitä. 

Ympäristöpajalle toimitettiin vuonna 1997 yhteensä noin 3 200 kodinkonetta, joista 
kunnostettiin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa 500 laitetta. Yli sadan koneen elin-
kaarta pidennettiin käyttötarkoitusta muuttamalla. Kunnostuskelvottomia laitteita toimi-
tettiin romuliikkeeseen noin 120 tonnia. 

Auran panimon kiinteistössä toimineen Turun kierrätyskeskuksen kymmenvuotinen 
taival päättyi joulukuussa 1997. Kierrätyskeskus oli Suomen toiseksi vanhin ja ehti 
uransa aikana kierrättää lukemattoman määrän käyttökelpoista tavaraa sekä valistaa 
uusia kierrättäjiä. Kun kierrätyskeskuksen täytyi joulukuussa väistyä Panimo-kiinteistön 
saneeraustöitten tieltä, päätettiin keskuksen toiminta lakkauttaa. Jäteasioiden  kehittä-
mistä ei kuitenkaan unohdettu, vaan Turkuun suunnitellaan laajemmin jäteasioissa pal-
velevaa ja valistavaa keskusta - Turun Ekotoria, joka aloittaa toimintansa elokuussa 
1998. 

Vuonna 1997 kierrätyskeskuksessa myytiin noin 3 000 käyttökelpoista tavaraa. Eniten 
asiakkaita kiinnostivat huonekalut ja kodinkoneet. Tavaroiden keskihinta oli noin 30 mk. 
Asiakkaita keskuksessa kävi vajaa 10 000. 

1.5. Muu toiminta jätehuollon alalla 
Jätehuoltotehtäviä hoidetaan ympäristövirastossa kahden vakituisen viran- ja yhden 
toimenhaltijan sekä yhden osa-aikaisen toimenhaltijan voimin. 
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Erillisiä jätehuoltoprojekteja on lisäksi hoidettu työllistettyjen henkilöiden toimesta. 
Vuonna 1997 jätehuoltotehtävissä työskenteli 4 henkilöä puolen vuoden työllistämis-
jaksolla ja 2 henkilöä pidennetyllä työllistämisjaksolla. Työaikaa kertyi yhteensä 48 kk. 

Ympäristölupaan sisältyviä jätelupia käsiteltiin 15 kpl ja lausuntoja luvista annettiin 
14 kpl. Tarkastus- ja neuvontakäyntejä tehtiin noin 40 kiinteistölle. Roskaustarkas-
tuksia kertyi noin 200 kpl. Jäteneuvontaa kouluissa, päiväkodeissa ja muissa tilai-
suuksissa annettiin noin 60 ryhmälle. Syksyn kompostointinäytöksiin osallistui noin 
100 henkeä. 

1.6. Melu 
Turun kaupungin liikennemeluselvitys valmistui vuonna 1990. Vuonna 1993 valmistu-
neessa selvityksessä määriteltiin edellisessä tutkimuksessa ilmenneiden ongelmallis-
ten kohteiden osalta kiireellisimmin melusuojausta vaativat kohteet 

Kesän 1997 aikana kartoitettiin erilaisten huvi- ym. tilaisuuksien melutasoja. Ympäristö-
luvissa ja meluntorjuntalain mukaisissa melupäätöksissä annettiin melua koskevia 
määräyksiä. 

2. Ympäristön tilan seuranta 
2.1. Ilmanlaatu 
Turussa ilmanlaadun seuranta aloitettiin vuonna 1981 Kauppatorin rikkidioksidi- ja 
hiukkasmittauksilla. Vuonna 1988 perustettiin yhteistyössä Raision ja Naantalin kau-
punkien sekä suurimpien teollisuus- ja energiatuotantolaitosten kanssa ilmanlaadun 
mittausverkosto. Verkosto käsitti aluksi 7 rikkidioksidin mittauspistettä (3 Turussa) ja 
sääaseman. 

Vuoden 1997 lopussa mittausverkosto käsitti Turun alueella 3 rikkidioksidin, 3 typen 
oksidien, 1 hiilimonoksidin, 2 hengitettävien hiukkasten, 1 otsonin ja 1 kokonaisleiju-
man mittauspisteen sekä sääaseman. Kiinteät mittausasemat sijaitsivat Kauppatorilla, 
Aninkaistenkadulla ja Ruissalossa sekä sääasema Juhannuskukkulalla. Siirrettävä 
asema oli marraskuun loppuun Puistokadulla ja joulukuun alusta Aninkaistensillan vie-
ressä. 

Mittaustuloksia verrattiin Valtioneuvoston antamiin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. 
Ohjearvoilla ilmaistaan ilmansuojelun ja ilmanlaadun tavoitteita ja ne on tarkoitettu en-
sisijassa ohjeeksi viranomaisille. Raja-arvoin määrätään suurimmista hyväksyttävistä 
ilman epäpuhtauksien pitoisuuksista, joiden ylittyminen ilmansuojeluviranomaisten on 
käytettävissä olevin keinoin estettävä. Vuonna 1997 Turussa ylitettiin typpidioksidille, 
hiilimonoksidille ja hiukkasille asetetut ohjearvot sekä hiukkaspitoisuuksille annettu ra-
ja-arvo. 

Ilmanlaatu oli Turun keskustassa vuonna 1997 yleensä tyydyttävä. Välttäväksi tai huo-
noksi ilmanlaatu luokiteltiin 17 ja hyväksi 10 vuorokautena. Huonoimmillaan ilmanlaatu 
oli talvikaudella esiintyneiden inversiotilanteiden aikana. Maalis- ja huhtikuussa ilman-
laatua heikensi liikenteen ja tuulen kadun pinnasta nostattama, pääosin talven hiekoi-
tushiekasta koostuva pöly. 
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Talvikaudella keskustan ilmanlaadusta tiedotettiin ilmanlaatuindeksin avulla. Tiedote 
lähetettiin arkipäivisin paikallisille radioasemille. Vuoden 1997 alussa käynnistettiin in-
deksiin perustuva automaattinen ilmanlaatupuhelin. 
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Kuva 6. Typpidioksidipitoisuuden vuosi-
keskiarvot Turun kauppatorilla vuosina 
1991 - 1997.
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Kuva 7. Rikkidioksidipitoisuuksien vuosi-
keskiarvot Turun kauppatorilla vuosina 
1981 - 1997 (vuoden 1984 mittaustiedot 
puutteellisia).
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Kuva 8. Ilmanlaatuindeksin maksimiarvot vuosina 1995 - 1997. 

2.2. Vedenlaatu 
Turun edustan merialueen, Aurajoen ja Kakskerranjärven vesien tilaa seurataan sään-
nöllisillä tarkkailututkimuksilla. Selvitysten mukaan merialue oli vuonna 1997 lievästi 
rehevää tai rehevää. 

Aurajoen vesi voitiin luokitella lievästi likaantuneeksi ja paikoin hygieeniseltä laadultaan 
huonoksi. Happipitoisuudet pysyttelivät kuitenkin Aurajoessa lohikalojen kannalta tyy-
dyttävällä tasolla. 
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Kakskerranjärven ilmastushoitoa järven sisäisen ravinnekuormituksen vähentämiseksi 
jatkettiin vuonna 1997. Kakskerranjärvi ei ilmeisesti talvenkaan aikana kärsinyt hapen 
loppumisesta syvänteissä. Myös kesällä happea oli pohjan lähellä eikä pohjasedimen-
tistä irronnut hapettomiin oloihin viittaavia määriä ravinteita. Rehevyystasoltaan järvi 
voitiin luokitella reheväksi tai lievästi reheväksi. Rehevyystasossa ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Järven vakaaseen tilaan 
vaikuttavat järven hoitotoimenpiteet. 

3. Elollinen luonto, luonnon monimuotoisuus 
3.1. Luontovalistus 
Tammenterhon opastuskeskus Ruissalossa oli yleisölle avoinna 1.4. - 30.9. Opastus-
keskukseen tutustui noin 14 400 koti- ja ulkomaista vierasta. Keskuksen tiloissa toimin-
tansa aloittaneen luontokoulun opetukseen osallistui noin 4 000 oppilasta. Opastus-
keskuksen tapahtumia olivat mm. kolme valokuvanäyttelyä ja yksi posterinäyttely. Pol-
kupyörävuokraamon toiminta oli edelleen vilkasta. Opastuskeskuksen toimintaan kuului 
myös 16 yleisöretkeä. Kohteina olivat Ruissalon lisäksi mm. Katariinanlaakso, Kurjen-
rahka, Kuhankuono sekä useat lähiluontovuoden teemakohteet. 

3.2. Luonnonsuojelualueiden hoitotoimenpiteet sekä kasvilli-
suuden ja eläimistön tutkimus ja seuranta 
Friskalanlahdella vuonna 1989 aloitettua rantaniittyjen kunnostusta jatkettiin niiden 
suojeluarvojen ylläpitämiseksi. Alueella laidunsi 30 hiehoa. 

Ketoprojektiin osallistuttiin hoitamalla edelleen Kakskerran Brinkhallin ja Ruissalon 
Marjaniemen ketoja yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Uhanalaisen uuttu-
kyyhkyn kantojen seurantaa jatkettiin. 

Ruissalon metsäsuunnitelman toteuttamista jatkettiin saaren länsi- ja keskiosissa. 
Ruissalossa, Muhkurissa ja Katariinanlaaksossa jatkettiin tammikääriäisen seuranta-
tutkimuksia. Suurin inventointityö koski luonnonsuojelulain ja metsälain mukaisia ar-
vokkaita elinympäristöjä. 

Ruissalossa toistettiin vuosittaiset talvilintulaskennat ja lintuluotojen pesimälinnustoa 
seurattiin. Harmaalokki- ja variskantoja rajoitettiin pyydystämällä niitä Topinojan kaato-
paikalla loukuilla ja ampumalla. Harmaalokkeja lopetettiin 2 500 ja variksia 650. Saaris-
tomerellä osallistuttiin merikotkien talviruokintaan. Itämeren hyljeprojektiin ja saariston 
villiminkkien poistopyyntiin osallistui ympäristöviraston henkilöstöä. 

Pomponrahkan ennallistaminen aloitettiin koealahakkuilla vuonna 1997 valmistuneen 
suunnitelman mukaisesti. Alueen pitkospuita kunnostettiin. 

3.3. Eläinhoitola 
Kaupungin eläinhoitola jatkoi loukkaantuneiden lemmikkieläinten ja luonnonvaraisten 
eläinten hoitoa vakiintuneeseen tapaan. Vuonna 1997 hoidettiin 337 koiraa ja 211 kis-
saa sekä 295 luonnonvaraista eläintä. 
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3.4. Maankäyttö 
Asemakaavanmuutoksia koskevia lausuntoja valmisteltiin 24:stä suunnittelualueesta. 

3.5. Vesistöt 
Aurajokeen istutettiin vuonna 1997 vaellusikäisiä meritaimenia 30 239 kpl, merilohia 
13 774 kpl ja kirjolohia 14 410 kappaletta. Lisäksi istutettiin yksivuotiaita vaellussiikoja 
11 800 kpl, yksivuotiaita harjuksia 4 498 kpl ja kirjolohia 3 754 kappaletta. Osa lohi- ja 
taimenistukkaista oli merkittyjä. Merkintöjen avulla seurataan yhteistyössä Riista- ja Ka-
latalouden tutkimuslaitoksen kanssa istutusten tuloksellisuutta. 

4. Ympäristön lupa- ja valvonta-asiat 
4.1. Ympäristöluvat 
Ympäristömenettelylaki tuli voimaan vuoden 1992 syyskuussa. Seuraavassa taulukos-
sa on eritelty lautakunnan käsittelemien ympäristölupien kohteet lain tähänastisen voi-
massaolon aikana. 

 Kivenmurskaamo Polttonesteiden 
jakeluasema 

Asfalttiasema Muut ympäristölupaa 
edellyttävät laitokset 

1992 1 - - - 
1993 4 11 1 3 
1994 2 3 - 9 
1995 1 - 1 4 
1996 1 3 1 2 
1997 - 7 - 9 

Taulukko 1. Ympäristöluvat vuosina 1992-1997. 

Vuoden 1997 osalta ryhmä “muut ympäristölupaa edellyttävät laitokset” koostuu seu-
raavasti: 

− romuliikkeiden jätelupia 5 kpl 
− lääketehtaan jätelupa  1 kpl 
− kemikaalivaraston jätelupa 1 kpl 
− lämpökeskus   1 kpl 
− jätteen keräily   1 kpl 

Ympäristönsuojelulautakunta valmisteli ja antoi vuoden 1997 aikana 9 ympäristölupa-
lausuntoa Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Näissä ympäristöluvissa luvan rat-
kaisijana oli ympäristökeskus. 

4.2. Meluilmoitukset 
Vuoden 1997 aikana käsiteltiin ja tehtiin päätös 104 meluilmoitukseen. Tämä on 33 
päätöstä enemmän kuin vuonna 1996 ja 48 enemmän kuin 1995. Vuoden 1997 melu-
päätökset jakaantuivat seuraavasti: 
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− työ tai rakentaminen 18 päätöstä 
− huvitilaisuudet 73 päätöstä 
− urheilutapahtumat 9 päätöstä 
− moottoriurheilu 4 päätöstä 

4.3. Jätevesiluvat 
Vuoden 1997 aikana myönnettiin yhteensä 34 vesilain mukaista tonttiviemärilupaa 
kaupungin haja-asutusalueille. Näiden lupa-asioiden sekä 4 jätevesipäätöksen käsitte-
lystä vastasi johtava hygieenikko Pentti Janatuinen, jolle päätöksenteko on lautakun-
nan päätöksellä delegoitu. 

4.4. Jätevapautukset 
Vuonna 1997 myönnetiin poikkeuksia Turun kaupungin jätehuoltomääräyksistä yh-
teensä 261 kpl. Vapautukset koskivat pientalokiinteistöjen jäteastian tyhjennysvälin pi-
dennystä (69 kpl) ja vapautusta järjestetystä jätteenkuljetuksesta (192 kpl). Kielteinen 
päätös tehtiin 61 hakemuksen osalta. 

4.5. Kalastusluvat 
Lupatyyppi Kpl 
Aurajokilupa 615 
Turun kaup. kalastuslupa 746 
Nuorisolupa 150 
Verkkolupa 668 
Muut 78 
Yhteensä 2257 

Taulukko 2. Turun kaupungin vesialueille myydyt kalastusluvat vuonna 1997. 
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Kuva 9. Myydyt Aurajokiluvat vuosina 1990-1997. 
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4.6. Metsästysluvat 
Aiemmin myönnettyjä metsästyslupia oli voimassa 20 kpl. Lisäksi Ruissalon supikoiria 
ja keskustan hyökkäileviä variksia vähennettiin. 

4.7. Maa-aineslain 7 §:n mukaiset luvat 
Vuonna 1997 myönnettiin yksi maa-aineslain 7 §:n mukainen kallionlouhintalupa ja yksi 
mullanottolupa. 

4.8. Puunkaatoluvat 
Rakennuslain 124 a §:n mukaisia toimenpidelupia puiden kaatamiseen myönnettiin yh-
teensä 87. Luvat koskivat 324 puuta. Ympäristönsuojelulautakunnan käsittelemiä, ei 
vähäisiä toimenpiteitä oli 28, ja ne koskivat 205 puuta. 

4.9. Leirintäalueilmoitukset 
Leirintäalueilmoituksia käsiteltiin ja päätettiin viisi, joista kaksi päätöstä koski tilapäisiä 
leirintäalueita. 

5. Hallinto 
5.1. Ympäristönsuojelulautakunta 
Vuosi 1997 oli ympäristönsuojelulautakunnan neljästoista toimintavuosi. Turun kau-
pungin ympäristönsuojelulautakunnan johtosäännön mukaan ympäristönsuojelulauta-
kunnan tehtävänä on edistää ympäristönsuojelua kaupungissa sekä huolehtia sille 
laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnossa (64/86) säädetyistä tehtävistä. Lauta-
kunnassa on kolmetoista valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi valittua jäsentä ja 
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää näiden keskuudesta pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi. 

Vuonna 1997 ympäristönsuojelulautakunta kokoontui 18 kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 
402 pykälää. 

Lautakunnan kokoonpano vuonna 1997 oli seuraava: 

Tehtävä Nimi Ammatti Läsnä 
puheenjohtaja Laitinen Marjukka toimittaja 18 
varapuheenjohtaja Aaltonen Erkki toimistopäällikkö 14 
jäsen Kemppainen Irma koordinaattori 13 
jäsen Ketola Jari levyseppä 15 
jäsen Kirstilä Juha opiskelija 16 
jäsen Lehtonen Pertti fil.yo 17 
jäsen Luojola Ilari putkiasentaja 15 
jäsen Eskola Minna oik.kand. 8 
jäsen Pomrén Jan-Peter kauppat.maist. 16 
jäsen Puhakka Matti kauppias 7 
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jäsen Sarlund Katri laatuvastaava 17 
jäsen Suvitie Anna opiskelija 15 
jäsen Vallinen Sanna opiskelija 14 
varajäsen Aaltonen Jorma vapaa toimittaja 1 
varajäsen Heinonen Katariina taksinkuljettaja 8 
varajäsen Laine Juha  2 
varajäsen Laula Kimmo toimistoinsinööri 7 
varajäsen Leino Jere opiskelija 1 
varajäsen Mutta Jarmo toimipisteen esimies 0 
varajäsen Oksanen Riikka valt.maist. 1 
varajäsen Pettersson Auli luokanopettaja 0 
varajäsen Söderlund Kauko käyttöpäivystäjä 3 
varajäsen Uusitalo Hilkka laatanvalmistaja 1 
varajäsen Viherkoski Marjo opiskelija 2 
varajäsen Wigelius Miikka opiskelija 1 
varajäsen Winter Marko nuoriso-ohjaaja 2 
 
Lisäksi lautakunnan kokouksiin osallistuivat seuraavat henkilöt: 
 
Tehtävä nimi Läsnä 
apulaiskaupunginjohtaja Juhani Määttä 1 
akj:n avustaja Markku Monnonen 1 
kh:n puheenjohtaja Petri Lahesmaa 1 
kh:n edustaja Mika Helva 8 
kh:n varaedustaja Katriina Mäkinen 7 
esittelijä Mikko Jokinen 14 
sihteeri Ahti Karttunen 17 
asiantuntija Jaana Itälä 1 
asiantuntija Pentti Janatuinen 9 
asiantuntija Kari Karhu 1 
asiantuntija Martti Komulainen 1 
asiantuntija Juha Kääriä 8 
asiantuntija Jarmo Laine 2 
asiantuntija Nina Myllykoski 1 
asiantuntija Pekka Paananen 6 
asiantuntija / esittelijä Helena Pakkala 10 
asiantuntija Rauli Saarela 1 
asiantuntija Virpi Vuojärvi-Torhamo 2 
asiantuntija Kirsti Wiik 1 

5.2. Henkilökunta 
Ympäristöviraston henkilöstö vuonna 1997 oli seuraava: 

Viranhaltijat: Virkanimike Nimi 
 Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen 
 Jätehuoltoinsinööri Pekka Paananen 
 Luonnonsuojelutarkastaja Jukka Nummelin 
 Ympäristönsuojelusuunnittelija Kari Karhu 
 -maankäyttö, atk 



 16 

 Ympäristönsuojelusuunnittelija Juha Kääriä 
 -vesiensuojelu, kalastus  
 Terveysinsinööri Helena Pakkala 
 Kanslisti Jaana Järvinen 
 Ympäristötarkastaja Satu Lindgren 
 Jätehuoltotarkastaja Päivi Mikkola 
Työsopimussuhteessa: 
 Eläinsuojeluvalvoja Anja Eerikäinen 
 Luonnonsuojelutyöntekijä Jarmo Laine 
 Kenttämestari Timo Seppälä 
 Toimistovirkailija Tiina Miettinen  
 Huoltomestari Markku Kivivirta 

Lisäksi ympäristövirastossa oli vuoden 1997 aikana 7 harjoittelijaa ja yksi oppisopimus-
koulutuksessa oleva. 

Työllistettyjen jakaantuminen eri tehtäviin käy ilmi oheisesta yhteenvedosta. Työllistet-
tyjen määrä väheni vuoden 1997 aikana ympäristöpajan siirryttyä nuorisoasiainkeskuk-
sen alaisuuteen. 

TEHTÄVÄ TYÖSUHTEET 
Eläinhoitola 1 
jätehuolto 8 
kala/vesi 3 
Tammenterho 1 
muu luonnonsuoj. 1 
toimisto 1 
Muu 22 
YHTEENSÄ 37 

Taulukko 3. Työllistämistuella palkatut työntekijät ympäristövirastossa vuonna 1997. 

6. Julkaisut ja esitteet 
Ympäristöviraston julkaisusarjassa ilmestyi vuonna 1997 kuusi julkaisua: 

1/97 Turun jätehuoltotilasto vuodelta 1996 

2/97 Friskalanlahden laidunnuksen vaikutus linnustoon ja kasvillisuuteen 1987 - 96 

3/97 Rauvolanlahden rantaluhdan hoitotoimenpiteiden vaikutus linnustoon ja kasvilli-
suuteen 1988 - 96 

4/97 Ympäristövuosi 1996 Turussa 

5/97 Jätehuolto-opas isännöitsijöille ja kiinteistönhoitoyrityksille 

6/97 Pomponrahkan ennallistaminen - koealaseurannan aloittaminen 1996 
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7. Kansainvälinen toiminta 
Ympäristönsuojelulautakunnan ja -toimiston aktiivinen osallistuminen Itämeren alueen 
ympäristöyhteistyöhön jatkui. 

Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen edusti Turun kaupunkia Itämeren kaupunkien 
liiton (UBC) hallituksessa toimien samalla järjestön ympäristökomission toisena pu-
heenjohtajana. Hallituksella oli vuonna 1997 kolme kokousta ja ympäristökomissiolla 
kaksi. Ympäristötoimenjohtaja edusti UBC:tä myös Itämeren Agenda 21:n valmistelus-
sa. 

Ympäristöviraston yhteydessä toimi edelleen Turun kaupunginhallituksen päätöksellä 
Itämeren kaupunkien liiton ympäristökomission sihteeristö, jonka koordinaattorina työs-
kenteli Esko Sorakunnas. Sihteeristö toimittaa UBC:n ympäristöasioihin keskittyvää 
tiedotuslehteä ja koordinoi UBC:n ympäristökomission toimintaa sekä avustaa Gdans-
kin pääsihteeristöä. Vuoden 1997 merkittävin hanke oli EU-LIFE -ohjelman rahoittaman 
Itämeren kaupunkien ympäristöauditoinnin loppuunsaattaminen. Turun, Maarianhami-
nan ja Tukholman välinen satamien ympäristöprojekti käynnistyi. 

Toimistossa vieraili vuoden aikana yli 30 ulkomaista ympäristöalan vierasta/ryhmää. 
Kaukaisimmat vieraat olivat Kiinasta. 

8. Muu toiminta 
18 Turun seudun kunnan yhteistyönä käynnistyi Varsinais-Suomen Agenda 21:n laa-
dinta. Hankkeen sihteeristö työskenteli ympäristöviraston yhteydessä. 
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