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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 kasvihuoneilmiöön 
vaikuttavia yhdisteitä kuten halogeeniyhdisteitä. Suomessa energiantuotanto ja liikenne 
aiheuttavat 86 % kaikista maamme kasvihuonekaasupäästöistä.  

Ihmisen toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta maapallon 
ilmakehän lämmitysvaikutuksesta aiheuttaa hiilidioksidi  64 %, metaani 19 %, dityppi-
oksidi 6 % ja klooratut hiilivedyt noin 10 % ja muut kaasut 1 %. 

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, hiilivedyt sekä hiilimonoksidi, 
joka myös reagoidessaan hapen kanssa muuttuu hiilidioksidiksi. Näiden välillisten kas-
vihuonekaasujen vaikutuksen suuruusluokasta ei vielä vallitse riittävää tieteellistä yksi-
mielisyyttä. 

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 

Hiilidioksidi on ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista merkittävin. Sitä syntyy kai-
kessa palamisessa - esimerkiksi fossiilisia polttoaineita käyttävissä voimaloissa, auton 
moottorissa ja metsiä kaskettaessa. Suomessa energiantuotanto ja liikenne synnyttävät 
99 % maamme hiilidioksidipäästöistä.  

Ilmansuojelulain mukaan lupavelvollisten laitosten hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 
1999  171 461 tonnia. Kiinteistöjen erillislämmityksestä vapautui hiilidioksidia noin 100 
000 tonnia1. 

Tieliikenteen päästöt olivat 194 579 tonnia2 ja junaliikenteen noin 2 200 tonnia1  hiilidi-
oksidia. Laivaliikenteen päästöt Turun sataman ja Rajakarin välisellä merialueella ja sa-
tama-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 1999 päästöarviot perustuvat VTT:n LIISA 99 laskentajärjestelmään. 
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Dityppioksidi 

Dityppioksidi (typpioksiduuli) on voimakkain luonnollisista kasvihuonekaasuista. Suu-
rimmat päästöt aiheutuvat maanviljelyksestä 47 % ja energiantuotannosta 37 %. 
Maanviljelyksen dityppioksidipäästöt syntyvät typpilannoitteita käytettäessä ja jätelietet-
tä levitettäessä pelloille.  

Tieliikenteen päästöt Turussa olivat 19,4 tonnia2. Katalysaattorilla varustetun auton 
päästöt dityppioksidin osalta ovat noin kymmenkertaiset verrattuna autoon, jossa ei ole 
katalysaattoria. Tästä syystä autojen dityppioksidipäästöjen arvioidaan kaksinkertaistu-
van vuosituhannen alkuun mennessä. Turussa jätevedenkäsittelyn päästöarvio on noin 
neljä 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 polttoainei-
den epätäydellisen palamisen seurauksena. Lisäksi liuottimia vapautuu lääketeollisuu-
desta ja mm. painoprosesseista. Ilmansuojelulain mukaan lupavelvollisten liuottimia 
käyttävien laitosten (lääketehtaat, telakka, kirjapainotoiminta) ja bensiinin varastoinnis-
sa syntyvien haihtuvien hiilivetyjen päästöt olivat Turussa vuonna 1999 yhteensä 
244 tonnia, joka on 160 tonnia vähemmän kuin vuonna 1998. Tieliikenteen hiilivety-
päästöt olivat noin 877 tonnia2. 

Halogenoidut hiilivedyt 

Useat halogenoidut hiilivedyt ovat pitkäikäisiä ja huomattavan voimakkaita kasvihuone-
kaasuja. Niitä ei esiinnyt luonnostaan, vaan niiden pitoisuudet ovat täysin ihmisen aihe-
uttamia.  Hiilivedyt, jotka sisältävät klooria (CFC:t) tai bromia (halonit) kulkeutuvat yläil-
makehään, jossa ne hajottavat otsonia. CFC-yhdisteiden käytöstä luovuttiin Suomessa 
vuoden 1995 alkuun mennessä, poikkeuksena eräät lääkeaineet ja erikoisvalmisteet. 
Turussa toimivien lääketehtaiden tuotannosta ilmaan vapautui pieniä määriä CFC:tä 
vuonna 1999. Muiden halogeeniyhdisteiden päästömääristä ei ole olemassa arviota. 

Metaani 

Suomen metaanipäästöt aiheutuvat pääosin kaatopaikoilta ja jätevedenpuhdistamoilta 
sekä karjataloudesta. Merkittävin metaanilähde Turun seudulla on Topinojan kaato-
paikka. Kaatopaikalle vuonna 1997 kuljetettujen yhdyskuntajätteiden aiheuttama las-
kennallinen metaanipäästö on noin 900 tonnia. Yhdyskuntajätevesien ja lietteiden käsit-
telyn arvioitu metaanipäästö on 170 tonnia3. Yhdyskuntajätteiden ja jätevedenkäsittelyn 
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päästöarviot perustuvat Suomen yhdyskuntajätehuollon päästöjen keskiarvoihin ja si-
sältävät näin ollen suuria epävarmuuksia. 

Jätehuollon jälkeen maanlaajuisesti toiseksi merkittävimmän metaanin tuottajan, karja-
talouden, vaikutus jää Turussa vähäiseksi. Tieliikenteen metaanipäästöt vuonna 1999 
olivat 50,1 tonnia2. Autojen metaanipäästöt vähenevät tulevaisuudessa katalysaattorien 
yleistymisen 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. Liikenne tuotti rikkidioksidipäästö-
jä noin viisi tonnia vuoden 1999 aikana. 

Turun ilmalupavelvollisten laitosten ja liikenteen aiheuttamista yhteenlasketuista typen 
oksidien päästöistä  70 % eli 1821 tonnia vuonna 1999 on autoliikenteen aiheuttamaa. 
Katalysaattorien yleistyminen tulee vähentämään liikenteen päästöjä tulevaisuudessa. 

Kaupungin 27:n ilmansuojelulain mukaan lupavelvollisen energiantuotantolaitoksen rik-
kidioksidipäästöt olivat 947 tonnia ja typen oksidien päästöt 744 tonnia. 
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Kuva 1. Lupavelvollisten laitosten ja liikenteen typpioksidipäästöt Turun kaupunkiseu-
dulla 1989 - 1999. 

3) Jätevedenkäsittelyä koskevat päästötiedot perustuvat vuoden 1996 kuormitustietoihin. 
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Kuva 2. Lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt Turun kaupunkiseudulla 
1982 - 1999. 

Ilmanlaatututkimukset 

Kesäkuussa valmistui raportti ilman laadun mittauksista siirrettävällä asemalla Uuden-
maantiellä. Tutkimuksessa selvitettiin rikkidioksidin, typen oksidien sekä hengitettävien 
hiukkasten pitoisuuksia Uudenmaantiellä ajanjaksolla 11/98 – 11/99. Mittauspaikan va-
linnalla haluttiin selvittää liikenteen aiheuttamia päästöjä kyseisellä alueella. 

Merkittävin päästölähde alueella oli liikenne. Vuonna 1997 laskettu ajoneuvomäärä 
alueella vuorokaudessa oli 24 800.   

Tulokset osoittivat, että rikkidioksidipitoisuudet olivat mittausalueella matalia, korkeim-
millaan vain 23 % ohjearvosta. Sen sijaan typen oksidien pitoisuudet ylittivät ajoittain 
ohjearvot. Myös hengitettävät hiukkaset aiheuttivat keväällä huomattavia ohjearvon yli-
tyksiä alueella. Tämä johtuu talven aikana levitetyn hiekoitushiekan pölyämisestä ka-
duilla.  

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 1999 fosforin osalta 14,6 tonnia, typen 
osalta 533 tonnia ja kiintoaineen osalta 427 tonnia. Kuormitusarvot olivat edellisvuotta 
suurempia. 

Merialuetta kuormittavat jätevesien lisäksi Aurajoen valuma-alueelta tuleva hajakuormi-
tus sekä Turun sataman ruoppaus- ja läjitystoiminta. Aurajoen mukana tullut kuormitus 
oli vuonna 1999 arviolta n. 55 tonnia fosforia ja 680 tonnia typpeä sekä 21 300 tonnia 
kiintoainetta. Sataman väylien kunnossapidosta syntyi ruoppausmassoja 76 710 m3, 
jotka pääosin läjitettiin Pohjois-Airistolle. Määrä oli vain noin 7 % edellisen vuoden 
ruoppausmäärästä. 

 4



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

1.3 Melu 
Turun kaupungin liikennemeluselvitys valmistui vuonna 1990. Vuonna 1993 valmistu-
neessa selvityksessä määriteltiin edellisessä tutkimuksessa ilmenneiden ongelmallisten 
kohteiden osalta kiireellisimmin melusuojausta vaativat kohteet. Niiden toteuttaminen 
on jatkunut Katurakennusosaston toimesta. 

Vuoden 1999 aikana käynnistyi Varsinais-Suomen Liitossa PSSD -projekti, jossa kartoi-
tetaan Turun seudun hiljaiset alueet. Selvityksessä lasketaan mm. liikennemelualueet 
ja arvioidaan liikenteen aiheuttamille meluhaitoille altistuvien asukkaiden lukumäärä. 
Selvitystä käytetään meluntorjuntaohjelman pohjana. 

 
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 käsittää nykyään kahdeksan ilmanlaadun mittausasemaa ja 
sääaseman.  

Vuonna 1999  mittausverkosto käsitti Turun alueella 3 rikkidioksidin, 2 typen oksidien, 1 
hiilimonoksidin, 2 hengitettävien hiukkasten, 1 otsonin ja 1 kokonaisleijuman mittauspis-
teen sekä sääaseman. Kiinteät mittausasemat sijaitsivat Kauppatorilla, Aninkaistenka-
dulla ja Ruissalossa sekä sääasema Juhannuskukkulalla. Siirrettävä mittausasema si-
jaitsi Uudenmaantiellä, Kaskentien ja Peltolantien välissä. 

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. Vuoden 1999 aikana Turussa ylitettiin typpidiok-
sidille, hiilimonoksidille, hengitettäville hiukkasille asetetut ohjearvot, kokonaisleijumalle 
asetetut ohje- ja raja-arvot sekä otsonille annettu kynnysarvon.  

Ilmanlaatu oli Turun keskustassa vuonna 1999 yleensä tyydyttävä. Välttäväksi tai huo-
noksi ilmanlaatu luokiteltiin keskustassa kolmena ja Uudenmaantiellä 45 vuorokautena. 
Hyvää ilmanlaatu oli keskustassa 25 ja Uudenmaantiellä  36 vuorokautena. Huonoim-
millaan ilmanlaatu oli talvikaudella esiintyneiden inversiotilanteiden aikana. Maalis- ja 
huhtikuussa ilmanlaatua heikensi liikenteen ja tuulen kadun pinnasta nostattama, pää-
osin talven hiekoitushiekasta koostuva pöly. 

Ilmanlaadusta tiedotettiin ilmanlaatuindeksin avulla arkipäivinä, jolloin ilmanlatuindeksi 
oli välttävä tai huono. Tiedote lähetettiin arkipäivisin paikallisille radioasemille. Auto-
maattiseen ilmanlaatupuhelimeen soittamalla sai tiedon vallitsevasta ilmanlaadusta Tu-
run keskustassa. Vuoden 1998 aikana käynnistettiin suurimpien kaupunkien kanssa 
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yhteistyöprojekti ilmanlaatutiedon julkaisemiseksi valtakunnallisessa TV-lähetyksessä. 
Vuoden 1999 alusta on tietoa ilmanlaadusta Turussa saanut internetistä ympäristövi-
raston kotisivujen kautta osoitteesta www.turku.fi/ympto klikkaamalla ilmanlaatu tänään 
–painiketta.
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Kuva 3. Typpidioksidipitoisuuden vuosi-
keskiarvot Turun kauppatorilla vuosina 
1991 - 1999.

 

Kuva 4. Rikkidioksidipitoisuuksien vuosi-
keskiarvot Turun kauppatorilla vuosina 
1989 – 1999.
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Kuva 5. Ilmanlaatuindeksin maksimiarvot vuosina 1997 - 1999. 
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2.2 Vedenlaatu. 
Turun edustan merialueen, Aurajoen ja Kakskerranjärven veden laatua kuvataan yleis-
indeksin avulla. Indeksilukujen luokat ovat seuraavat: erinomainen (5), hyvä (4), tyydyt-
tävä (3), välttävä (2) ja huono (1). 

Turun edustan merialue
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Kuva 6. Veden laadun indeksit Turussa vuosina 1995 - 1999. 

 
3 Jätehuolto 
3.1 Jätteiden käsittely ja loppusijoitus 
Turussa v. 1999 syntyneiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä oli 105 575 tonnia. 
Luku sisältää polttolaitoksella ja kaatopaikalla käsitellyt ja hyötykäyttöön toimitetut jät-
teet sekä arvion omatoimisesti käsitellyistä jätteistä. Asukasta kohti laskettuna koko-
naismäärä oli 618 kg, lähes 30 kg enemmän kuin edellisenä vuonna 4 .  

 

Polttolaitoksella ja kaatopaikalla käsiteltyjen yhdyskuntajätteiden määrä oli 74 980 
tonnia eli noin 440 kg/asukas. Jätteenpolttolaitoksella käsiteltiin 41 050 tonnia, mää- 

4) Jätetilastoinnin epätarkkuudet, erityisesti hyötykäyttöön toimitettujen jätteiden osalta, saattavat vääris-
tää arvioita ja vaikeuttavat näin myös valtakunnallista vertailua. 
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rä oli pienentynyt edellisestä vuodesta noin 4 400 tonnia. Polttolaitoksella vastaanotet-
tiin myös Turun sopimuskuntien yhdyskuntajätteitä yhteensä 6 090 tonnia. Polttolaitok-
sen savukaasujen puhdistusjätettä ja arinakuonaa toimitettiin Topinojan kaatopaikalle 
12 290 tonnia. 

 

Topinojan kaatopaikalle loppusijoitettiin  yhdyskuntajätteitä 33 930 tonnia. Määrä 
oli kasvanut edellisestä vuodesta yli 6 000 tonnia. Sopimuskuntien yhdyskuntajätteitä 
sijoitettiin Topinojalle 7 825 tonnia. 

 

Yhdyskuntajätteet 1994 - 1999
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Kuva 7. Yhdyskuntajätteiden käsittely ja hyödyntäminen vuosina 1994 - 1999. 

 

Topinojan kaatopaikalla vastaanotettiin tuotantotoiminnan jätteitä 21 800 tonnia, 
josta rakennusjätteitä oli 13 770 tonnia, lietteitä 4 510 tonnia ja erityisjätteitä noin 1 330 
tonnia. Rakennusjätteiden sijoitus oli pienentynyt edelleen, vuodesta 1998 noin 1 300 
tonnia. Muut jäte-erät olivat lähes ennallaan. Erillissijoitukseen kaatopaikalla vastaan-
otettiin asbestia 200 tonnia, voimalaitostuhkaa 2 390 tonnia ja lievästi saastunutta maa-
ainesta 8 990 tonnia.  Sopimuskunnista tuotuja tuotantotoiminnan jätteitä loppusijoitet-
tiin 4 510 tonnia. 
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Topinojan kaatopaikalla kompostoitiin jätevedenpuhdistamon lietettä noin 23 800 
tonnia. Erilliskerättyä biojätettä vastaanotettiin 1 170 tonnia.  

 

Rakennustoiminnasta tulleita jätteitä toimitettiin hyötykäyttöön 2 250 tonnia sekä hyöty-
jätteiden pieneriä,  metallia, lasia, paperia sekä elektroniikkaa noin 1000 tonnia.  

 

Kotitalouksien ongelmajätteitä otettiin vastaan kaupungin vastaanottopisteissä 
170 tonnia. Kokonaismäärä sisältää Ympäristöauto Yrjöön, apteekkeihin, Topinojan 
Ongelmajätekeskukseen sekä syksyllä avattuun Turun Ekotorin ongelmajätekonttiin 
tuodut ongelmajätteet. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta takaisin aiemmalle tasolleen. 
Kertymä oli noin 1 kg / asukas. 

3.2 Jätteiden hyötykäyttö ja kierrätys 
Turun yhdyskuntajätteen laskennallinen hyötykäyttöaste oli 57 %. 5 Kierrätyksen 
osuus oli 26 %, energiakäytön osuus 29 % ja omatoimisen käsittelyn osuus 1 %. Hyö-
tykäyttöaste oli laskenut edellisestä vuodesta 2 %,  johtuen yhdyskuntajätteen polttolai-
toskäsittelyn vähentymisestä. Kierrätyksen osuus oli lisääntynyt 2 %. 

 

Turussa syntyneitä kierrätyskelpoisia yhdyskuntajätteitä saatiin talteen yhteensä 
noin 27 870 tonnia. Kotikeräyspaperia toimitettiin käsiteltäväksi 14 660 tonnia, pahvia 6 
050 tonnia, metallia 3 500 tonnia ja lasia 2 660 tonnia. Konttorikeräyspaperin, neste-
pakkausten ja tekstiilien kierrätysmäärät olivat edelleen noin 100 tonnista vajaaseen 
600 tonniin. Kotikeräyspaperin ja metallin kertymät olivat nousseet eniten edellisestä 
vuodesta. 

 

Tuotantotoiminnassa syntyneitä metalliromuja kierrätettiin noin 15 400 tonnia, paino-
talojen ja vastaavien  papereita 9 000 tonnia sekä taso- ja sairaalalasia 45 tonnia. Uu-
siomuoviyrittäjille toimitettiin kiristekalvoja hyödynnettäväksi 55 tonnia. Kiviperäisiä ai-
neksia käsiteltiin uuteen käyttöön sopivaksi noin 20 800 tonnia. Tuotantotoiminnan jät-
teiden kierrätystiedot perustuvat Paperinkeräys Oy:ltä, Suomen Uusioaines Oy:ltä (la-
si), romuliikkeiltä, kiviperäisten ainesten käsittelijöiltä sekä uusiomuoviyrittäjiltä saatui-
hin tietoihin. Ne eivät välttämättä kuvaa tuotantotoiminnan jätteiden kokonaishyödyn-
tämistä. 

 

5)  Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on arvioitu Efektia Oy:n Tekpa-kehittämisyhteisön Jätehuollon 
Vertti -projektissa määritellyllä tavalla. Esim. materiaalikierrätyksessä ei ole huomioitu tuotantotoimin-
nasta syntyneitä hyödynnettyjä metalleja, paperijätteitä jne. 
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Kuva 8. Paperin, metallin ja lasin talteenotettuja määriä vuosina 1991 - 1999. 

3.3 Valvonta ja kehittäminen 
Ympäristöviraston jätehuoltotehtävissä työskentelee vakituisesti kaksi viran- ja yksi toi-
menhaltija. Vuonna 1999 jäteneuvojan tointa hoiti kaksi henkilöä, kumpikin 55 %:n työ-
ajalla. Erillisissä jätehuoltoprojekteissa työskenteli lisäksi kuusi henkilöä kuuden kuu-
kauden työllistämisjaksoilla ja kolme henkilöä 2-3 kk:n harjoittelujaksoilla.  

 

Jätelupia käsiteltiin 4 kpl, lausuntoja jätehuoltoasioista annettiin 8 kpl, roskaantumi-
seen liittyviä tarkastuksia tehtiin 55 kpl ja muita jätehuoltotarkastuksia 22 kpl.  

 

Ympäristövirasto järjesti huhtikuussa 1999  yhteistyössä naapurikuntien kanssa Ympä-
ristötalkoot- nimisen tapahtumapäivän. Turussa talkoopäivän järjestelyihin osallistui 
aktiivisesti useita kylä- ja omakotiyhdistyksiä. Ympäristötalkoissa kerättiin metalliromuja 
ja ongelmajätteitä. Metallikeräyslavoja oli käytössä 16 kappaletta eri puolilla kaupunkia 
ja metallia saatiin kierrätykseen yhteensä 130 tonnia. Ympäristöauto Yrjö keräsi päivän 
aikana ongelmajätteitä talteen peräti 11 tonnia. 

 

Syyskuussa järjestetyn valtakunnallisen ongelmajätekampanjan päätapahtuma Turussa 
oli uuden ongelmajätevastaanoton avaaminen Turun Ekotorille. Uusi ongelmajäte-
kontti täydentää kaupungin järjestämää kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotto-
palvelua. Ongelmajätteitä vastaanotettiin konttiin loppuvuoden aikana yhteensä 10 ton-
nia.     
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Alueellista hyötyjätehuoltoa kehitettiin yhteistyössä Paperinkeräys Oy:n kanssa. Lo-
kakuussa aloitettiin Puutorilla ja Turun lähiöissä, yhteensä 11 pisteessä, keräyskarton-
gin ja kotikeräyspaperin kiertolaarikeräys. Uudistus paransi tuntuvasti kotitalouksissa 
syntyvän pahvin ja nestepakkausten vastaanottopalvelua ja mahdollisti myös kotelo-
pakkausten toimittamisen hyötykäyttöön. 

 

Hyötyjätepisteiden kehittämisprojekti käynnistettiin loppuvuodesta. Pisteiden ros-
kaantumisongelman hillitsemiseen ja ulkoasun parantamiseen tähtäävän projektin käy-
tännön toimet viedään loppuun vuonna 2000.  Projekti toteutetaan yhteistyössä kau-
pungin eri hallintokuntien, hyötyjätehuoltoon osallistuvien yritysten sekä asukkaiden 
yhdistysten kanssa.  

3.4 Jäteneuvonta 
Jäteneuvontatilaisuuksissa tavoitettiin vuoden aikana kasvotusten noin 1100 henkeä. 
Kohderyhminä olivat kaupunkilaiset ja erilaiset yhteisöt.  Puhelinneuvontaa annettiin 
vuoden mittaan noin 500 turkulaiselle. Suurin osa kysymyksistä koski kodinkoneiden ja 
atk-laitteiden jätehuoltoa. Kysymyksiä tuli jonkin verran myös viraston kotisivujen palau-
tekyselyn kautta.  

 

Ympäristövirasto osallistui Pidä Saaristo Siistinä ry:n Turun saariin kohdistettuun ro-
mun- ja ongelmajätteiden keräystempaukseen. Rakennustyömailla käytiin lähes 40 ker-
taa neuvomassa lajittelua. Jäteneuvojat osallistuivat myös mm. Turun Pientalojen Kes-
kusjärjestö ry:n avoimien ovien päivään sekä Topinojan kaatopaikan uuden lajittelu-
aseman julkistamiseen.  

 

Koulujen ympäristövalistustyön avuksi suunniteltujen  ympäristövalistuspakettien ko-
koaminen aloitettiin kesällä. Siira -nimistä ala-asteille suunnattua ”ympäristöarkkua”  
esiteltiin ensimmäisen kerran marraskuussa Lasten ja nuorten ympäristöviikon avajai-
sissa.  

 

Turussa ongelmajätekampanjaa uutisoitiin eri tiedotusvälineissä näkyvästi. Jäteneuvoja 
oli vastaamassa yleisön kysymyksiin Turun radion  "Jutellaan ja soitellaan ”-
ohjelmassa.  Valtakunnan  TV-verkkoon päästiin Kotimaan katsaus-ohjelmassa, joka 
käsitteli Turun ongelmajätehuolto ja Ekotorin uutta ongelmajätekonttia näyttävästi 
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4 Elollinen luonto, luonnon monimuotoisuus 
4.1 Luontovalistus 
Tammenterhon opastuskeskus Ruissalossa oli yleisölle avoinna 1.4. - 30.9 joka päivä 
ja muun ajan vuodesta viikonloppuisin. Opastuskeskukseen tutustui noin 16 000 koti- ja 
ulkomaista vierasta. Keskuksen tiloissa toimivan luontokoulun opetukseen osallistui 
noin 3 000 oppilasta. Opastuskeskuksen tapahtumia olivat mm. kaksi valokuvanäytte-
lyä ja luentosarja. Polkupyörävuokraamon toiminta oli edelleen vilkasta. Opastuskes-
kuksen toimintaan kuului myös 24 yleisöretkeä. Kohteina olivat Ruissalon lisäksi mm. 
Katariinanlaakso, Kurjenrahka, Kuhankuono sekä useat lähiluontokohteet. 

4.2 Luonnonsuojelualueiden hoitotoimenpiteet sekä kasvilli-
suuden ja eläimistön tutkimus ja seuranta 
Ruissalon opastuskeskuksen pihapiiriä kunnostettiin ja alueelle rakennettiin myyräter-
raario sekä grillikatos. Luontokoulun tarpeisiin kaivettiin rantatien varrelle makeanve-
denallas ja rakennettiin sinne johtava pitkospuureitti. Pukinsalmen rannalle rakennettiin 
lintujentarkkailulava, jossa huomioitiin liikuntarajoitteisten tarpeet. Ruissalon luontopol-
kureittiä peruskorjattiin. Friskalanlahdelle rakennettiin pitkospuista ruovikkopolku Kais-
tarniementieltä lintutornille. 

Friskalanlahdella vuonna 1989 aloitettua rantaniittyjen kunnostusta jatkettiin niiden suo-
jeluarvojen ylläpitämiseksi. Alueella laidunsi 30 hiehoa. 

Ketoprojektiin osallistuttiin hoitamalla edelleen Kakskerran Brinkhallin ja Ruissalon Mar-
janiemen ketoja yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Luonnonsuojelulain ja 
metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen kartoitusta jatkettiin. Katariinanlaak-
son luonnonsuojelualueelle tehtiin hoitosuunnitelma ja toteutettiin osittain.   

Uhanalaisen uuttukyyhkyn kantojen seurantaa jatkettiin. Rymättylän Pähkinäisten pik-
kuapollopopulaation koko selvitettiin perustiedoksi Ruissaloon tehtäville siirtoistutuksil-
le. Pomponrahkan hoitosuunnitelmaan liittyvää kasvillisuus- ja hyönteisseurantaa jat-
kettiin.  

Ruissalossa toistettiin vuosittaiset talvilintulaskennat ja lintuluotojen pesimälinnustoa 
seurattiin. Harmaalokki- ja variskantoja rajoitettiin pyydystämällä niitä Topinojan kaato-
paikalla loukuilla ja ampumalla. Harmaalokkeja lopetettiin 4 000 ja variksia 1 000. Saa-
ristomerellä osallistuttiin merikotkien talviruokintaan. Itämeren hyljeprojektiin ja saaris-
ton villiminkkien poistopyyntiin osallistui ympäristöviraston henkilöstöä. 

4.3 Eläinhoitola 
Kaupungin eläinhoitola jatkoi loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten ja hylättyjen 
lemmikkieläinten hoitoa vakiintuneeseen tapaan. Eläinhoitolalla on löytöeläimiä koske-
va palvelusopimus 16 ympäristökunnan kanssa. Vuonna 1999 hoidettiin 312 koiraa, 
260 kissaa ja 53 muuta lemmikkiä sekä 306 luonnonvaraista eläintä. 
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4.4 Maankäyttö 
Kaavanmuutoksia koskevia lausuntoja valmisteltiin 35:stä asemakaava-alueesta sekä 
Hirvensalon osayleiskaava 2020- ehdotuksesta. Ympäristövirastolla oli edustus maan-
käyttö- ja rakennuslakityöryhmässä, joka valmisteli ehdotuksen MRL:n edellyttämistä 
muutoksista kaupungin hallintokuntien johtosääntöihin. 

4.5 Vesistöt 
Turun kaupungin vesialueille istutettiin vuonna 1999 vaellusikäisiä meritaimenia 25 863 
kpl Aurajokeen, merialueelle 11 187 kpl,  merilohia 9 986 kpl ja yksivuotiaita vaellussii-
koja 12 644 kpl ja merikutuista siikaa 10 280 kpl.  Osa lohi- ja taimenistukkaista oli 
merkittyjä. Merkintöjen avulla seurataan yhteistyössä Riista- ja Kalatalouden tutkimus-
laitoksen kanssa istutusten tuloksellisuutta. 

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

Taulukko 1. Ympäristöluvat vuosina 1992-1999. 

 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 
1998 1 3 1 1 
1999 - 2 - 5 

 

Vuoden 1999 osalta ryhmä “muut ympäristölupaa edellyttävät laitokset” käsitti lemmik-
kieläinruokatehtaan, kemikaalivarastointi ja -jakelutoiminnan, rakennusjätteen lajittelu-
toiminnan, öljy- ja junalauttatoiminnan ja jätteen käsittelylaitoksen ympäristöluvat. 

Ympäristönsuojelulautakunta valmisteli ja antoi vuoden 1999 aikana seitsemän ympä-
ristölupalausuntoa Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Näissä ympäristöluvissa 
luvan ratkaisijana oli ympäristökeskus. 
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5.2 Meluilmoitukset 
Vuoden 1999 aikana käsiteltiin ja tehtiin päätös 100 meluilmoituksesta, jotka jakaantui-
vat eri toimintojen osalta seuraavasti: 

− työ tai rakentaminen 25 päätöstä 
− huvitilaisuudet 68 päätöstä 
− urheilutapahtumat 3 päätöstä 
− moottoriurheilu 4 päätöstä 

5.3 Jätevesiluvat 
Vuoden 1999 aikana myönnettiin yhteensä 46 vesilain mukaista tonttiviemärilupaa kau-
pungin haja-asutusalueille. Näiden lupa-asioiden sekä 6 jätevesipäätöksen käsittelystä 
vastasi johtava hygieenikko Pentti Janatuinen, jolle päätöksenteko on lautakunnan pää-
töksellä delegoitu. 

5.4 Jätevapautukset 
Vuonna 1999 myönnettiin poikkeuksia Turun kaupungin jätehuoltomääräyksistä yh-
teensä 197 kpl. Vapautukset koskivat pientalokiinteistöjen jäteastian tyhjennysvälin pi-
dennystä (49 kpl) ja vapautusta järjestetystä jätteenkuljetuksesta (73 kpl). Kielteinen 
päätös tehtiin 35 hakemuksen osalta. Lisäksi yhteismäärään sisältyy päätökset asumat-
tomien kiinteistöjen jätevapautuksista ja yhteiseen jäteastiaan jätteensä toimittavista 
kiinteistöistä. 

5.5 Kalastusluvat 
Taulukko 2. Turun kaupungin vesialueille myydyt kalastusluvat vuonna 1999. 

 

Lupatyyppi Kpl 

Aurajokilupa 364 
Turun kaup. kalastuslupa 276 
Nuorisolupa 6 
Verkkolupa 433 
Muut 80 
Yhteensä 1159 
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Kuva 9. Myydyt Aurajokiluvat vuosina 1990-1999. 

5.6 Metsästysluvat 
Turun kaupungin omistamilla metsästykseen soveltuvilla mailla paikallisilla metsästys-
seuroilla oli pienriistan- ja hirvenmetsästykseen voimassa yhteensä 20 lupaa. Lisäksi 
Ruissalon supikoiria ja keskustan hyökkäileviä variksia vähennettiin. 

5.7 Maa-aineslain 7 §:n mukaiset luvat 
Voimassa oli kaksi mullanottolupaa ja yksi louhintalupa. Vuonna 1999 ei myönnetty uu-
sia maa-aineslain 7 §:n mukaisia lupia. 

5.8 Puunkaatoluvat 
Rakennuslain 124 a §:n mukaisia toimenpidelupia haettiin yhteensä 213 ja ne koskivat 
1088 puuta. Näistä ympäristönsuojelulautakunnan käsittelemiä, ei vähäisiä toimenpitei-
tä oli 31 ja ne koskivat 521 puuta. Lupa myönnettiin 27 tapauksessa, neljässä ei.  

5.9 Leirintäalueilmoitukset 
Tilapäisiä leirintäalueita koskevista ilmoituksista tehtiin kaksi päätöstä. 

 

6 Hallinto 
6.1 Ympäristönsuojelulautakunta 
Vuosi 1999 oli ympäristönsuojelulautakunnan 16. toimintavuosi. Turun kaupungin ym-
päristönsuojelulautakunnan johtosäännön mukaan ympäristönsuojelulautakunnan teh-
tävänä on edistää ympäristönsuojelua kaupungissa sekä huolehtia sille laissa kuntien 
ympäristönsuojelun hallinnossa (64/86) säädetyistä tehtävistä. Lautakunnassa on kol-
metoista valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi valittua jäsentä ja yhtä monta henki-
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lökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää näiden keskuudesta puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi. 

Vuonna 1999 ympäristönsuojelulautakunta kokoontui 17 kertaa ja pöytäkirjaan merkit-
tiin 323 pykälää. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: 

Tehtävä Nimi Ammatti Läsnä 
puheenjohtaja Laitinen Marjukka toimittaja 17 
varapuheenjohtaja Aaltonen Erkki toimistopäällikkö 16 
jäsen Kemppainen Irma koordinaattori 11 
jäsen Ketola Jari levyseppä 15 
jäsen Kirstilä Juha opiskelija 10 
jäsen Lehtonen Pertti fil.yo - 
jäsen Luojola Ilari putkiasentaja 15 
jäsen Niva Minna oik.kand. - 
jäsen Pomrén Jan-Peter kauppat.maist. 15 
jäsen Puhakka Matti kauppias 11 
jäsen Sarlund Katri opettaja 16 
jäsen Suvitie Anna opiskelija 13 
jäsen Vallinen Sanna opiskelija 14 
jäsen Vihervaara Erja lehtori 13 
varajäsen / jäsen Aaltonen Jorma vapaa toimittaja 10 
varajäsen Heinonen Katariina taksinkuljettaja 11 
varajäsen Laula Kimmo toimistoinsinööri 1 
varajäsen Leino Jere opiskelija 1 
varajäsen Mutta Jarmo toimipisteen esimies 1 
varajäsen Nummisto Ilkka  4 
varajäsen Oksanen Riikka valt.maist. 2 
varajäsen Pettersson Auli luokanopettaja 1 
varajäsen Söderlund Kauko käyttöpäivystäjä 1 
varajäsen Uusitalo Hilkka laatanvalmistaja - 
varajäsen Viherkoski Marjo opiskelija 1 
varajäsen Wigelius Miikka opiskelija 7 
varajäsen Winter Marko nuoriso-ohjaaja 1 
varajäsen Perälä Loviisa fil.yo 2 
 
Lisäksi lautakunnan kokouksiin osallistuivat seuraavat henkilöt: 
 
Tehtävä Nimi Läsnä 
akj:n erit. avustaja Monnonen Markku 2 
akj:n edustaja Karttunen Ahti 12 
akj:n edustaja Virtanen Jarkko 1 
kh:n edustaja Helva Mika 6 
kh:n edustaja Mäkinen Katriina 6 
esittelijä / sihteeri Jokinen Mikko 14 
esittelijä / sihteeri Kääriä Juha 10 
esittelijä / sihteeri Pakkala Helena  4 
sihteeri Karhu Kari 9 
asiantuntija Itälä Jaana 1 
asiantuntija Nieminen Heikki 1 
asiantuntija Veivo Risto 1 
asiantuntija Savonen Kimmo 3 
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asiantuntija Janatuinen Pentti 2 
asiantuntija Laine Jarmo 1 
asiantuntija Koski Teppo 1 
asiantuntija Lemmetyinen Liisa 1 
asiantuntija Saarinen Risto  1 
asiantuntija Mikkola Päivi  1 
asiantuntija Paananen Pekka  4 
 Männistö Petri 1 
 

6.2 Henkilökunta 
Ympäristöviraston henkilöstö vuonna 1999 oli seuraava: 

Viranhaltijat: Virkanimike Nimi 
 Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen 
 Jätehuoltoinsinööri Pekka Paananen 
 Luonnonsuojelutarkastaja Jukka Nummelin 

*eläk.1.11. alk., viransij. Jarmo Laine 
 Ympäristönsuojelusuunnittelija Kari Karhu                    
 - maankäyttö, atk 
 *virkavapaalla 16.9.alk., viransij.  Kimmo Savonen 
 Ympäristönsuojelusuunnittelija Juha Kääriä 
 -vesiensuojelu, kalastus  
 Terveysinsinööri Helena Pakkala 
 Kanslisti Jaana Järvinen 
 * virkavapaalla, viransij.1.1.-30.5. Johanna Lipponen 
 * viransij. 1.6. alk. Eija Narvanmaa 
 Ympäristötarkastaja Satu Lindgren 
 * virkavapaalla, viransij. 15.11. alk. Tiina Hartman 
 Jätehuoltotarkastaja Päivi Mikkola 
 * virkavapaalla 10.4. asti, viransij. Kimmo Savonen 
 Luonnonsuojelutyöntekijä Jarmo Laine 
 * toisen vakanssin hoito, viransij. Jyrki Matikainen 
  
 
Työsopimussuhteessa: 
 Eläinsuojeluvalvoja Heidi Leyser 
 Kenttämestari Timo Seppälä 
 Toimistovirkailija Tiina Miettinen 
 Toimistosihteeri 1.5. alk. Maija Mattila Huol-
tomestari Markku Kivivirta 
 Ammattimies Jyrki Lehtinen 
 Ympäristökouluttaja 1.5.alk. Juha Järvi  
 *virkavapaalla 1.8.alk, viransij. Vesa Koivunen 

Lisäksi ympäristövirastossa oli vuoden 1999 aikana 12 harjoittelijaa ja kolme oppisopi-
muskoulutuksessa olevaa. 

Työllistettyjen jakaantuminen eri tehtäviin käy ilmi oheisesta yhteenvedosta. 
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Taulukko 3. Työllistämistuella palkatut työntekijät ympäristövirastossa vuonna 1999. 

TEHTÄVÄ TYÖSUHTEET 
Eläinhoitola 4 
jätehuolto 5 
kala/vesi 1 
Myllärintalo 2 
Tammenterho 3 
toimisto 5 
Muu 2 
YHTEENSÄ 22 

 
7 Julkaisut 
Ympäristöviraston julkaisusarjassa ilmestyi vuonna 1999 kolme julkaisua: 

- Ympäristövuosi 1998 Turussa 
 

- Ilmanlaadun mittauksia siirrettävällä mittausasemalla Turussa 11/98 - 11/99 

- Jätteen välttäjä - opas kotitalouksille 
 

Lisäksi projekteista syntyi niiden omia julkaisuja. 

8 Kansainvälinen toiminta 
Ympäristönsuojelulautakunnan ja -toimiston aktiivinen osallistuminen Itämeren alueen 
ympäristöyhteistyöhön jatkui. 

Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen toimi edelleen Itämeren kaupunkien liiton (UBC) 
ympäristökomission toisena puheenjohtajana ja osallistui siinä ominaisuudessa myös 
järjestön hallituksen kokouksiin. Ympäristökomissiolla oli  kaksi kokousta. Ympäristö-
toimenjohtaja edusti UBC:tä myös Itämeren Agenda 21:n  toteutumista ohjaavan asian-
tuntijaryhmän (Senior Officials Group) jäsenenä. 

Ympäristöviraston yhteydessä jatkoi edelleen toimintaansa Itämeren kaupunkien liiton 
ympäristökomission sihteeristö, jonka koordinaattorina toimi Risto Veivo. Sihteeristön 
toiminnasta on oma erillinen yhteenveto. 

Ympäristönsuojelusuunnittelija Juha Kääriä edusti Itämeren alueen paikallishallintoa 
Itämeren alueen suojeluohjelman (HELCOM) toimeenpanon seurantatyöryhmässä. 
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Ympäristövirastossa vieraili vuoden aikana jälleen monia ulkomaisia ympäristöalan 
ryhmiä tutustumassa suomalaiseen ja turkulaiseen paikallistason ympäristönsuojeluun. 
Pääosin vierailijat olivat Balttian maista mutta kaukaisimmat tulivat Etelä-Afrikasta ja 
Namibiasta (Waldis Bayn pormestari ja hallintopäälikkö). 

 
9 Muu toiminta 
9.1 Tiedotus 

Edellisvuoden syksyllä aloitettu ympäristöviraston Internet-kotisivujen valmistus saatiin 
päätökseen helmikuun lopulla. Kotisivuilla esitellään viraston toimintaa sektoreittain, 
uutisoidaan erilaisista tapahtumista sekä annetaan käytännön opastusta ja neuvontaa 
ympäristöasioissa. Internetin käyttäjillä on myös mahdollisuus lähettää sivujen kautta 
palautetta ja kysymyksiä ympäristövirastolle. Sivuja päivitetään vähintään kerran kuus-
sa. 
 

Kotisivujen avautumisesta tiedotettiin maaliskuun alussa paikallislehtien ja -radioiden 
välityksellä. Kaupunkilaisten palaute sivujen sisällöstä ja ulkoasusta oli voittopuolisesti 
myönteistä. 

Ympäristövirasto tiedotti entiseen tapaan järjestämällä tiedotustilaisuuksia ja lähettä-
mällä mediatiedotteita. Tiedotustoiminta oli erityisen vilkasta huhtikuussa vietetyn ym-
päristötalkoopäivän tiimoilta. Toinen isohko tiedotuskampanja oli elo-syyskuussa, kun 
valtakunnallista ongelmajätekampanjaa tehtiin  tunnetuksi. Turussa kampanja huipentui 
kiinteän ongelmajätteiden vastaanottopisteen avaamiseen Ekotorilla syyskuun 29. päi-
vänä. 

Kaikkiin turkulaisissa sanomalehdissä olleisiin ympäristöviraston toimintaa koskeneisiin 
yleisönosastokirjoituksiin vastattiin niin pian kuin suinkin. Tällä tavoin saatiin levitetyksi 
tietoa mm. jätteiden lajittelusta, hyötypisteistä ja saastuneista maa-alueista. 

Vuoden 1999 elokuussa alettiin suunnitella ja toteuttaa Uuden turkulaisen ympäristö-
opasta. Oppaan erityiskohderyhmäksi määriteltiin maahanmuuttajat. 

Sisäistä tiedotusta toteutettiin myös  virastopalaverien välityksellä. 

 

9.1.1. Aurajoen opastuskeskus (Myllärintalo) 
 

Aurajoen opastuskeskus ”Myllärintalon” yleisötoiminta käynnistyi kesäkuussa Turun 
Halistenkoskella sijaitsevassa vanhassa myllykiinteistössä. Turun kaupungin kunnos-
tamaa opastuskeskusta hallinnoi Turun kaupungin ympäristövirasto. Käytännön toimin-
nasta vastasivat viraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ympäristöviraston yh-
teistyökumppanit, Aurajokisäätiö sekä Lounais-Suomen ja Airiston kalastusalueet. Kes-
kuksen toimintoihin kuuluivat v. 1999 kahviotoiminta, näyttelyt, koulutoiminta, ryhmien 
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opastukset, kanoottivuokraus, kalastuslupien myynti sekä yleinen Aurajokeen ja virkis-
tyskalastukseen liittyvä neuvonta. Vastuutahojen henkilöstön lisäksi opastuskeskuk-
sessa työskenteli ympäristöviraston osoittamaa aputyövoimaa ajankohdasta riippuen 1-
3 henkeä. 

 

Keskuksessa vieraili kesän ja syksyn aikana n. 6000 henkeä, josta koululaisia n. 1000. 
Kouluryhmät olivat etupäässä Turusta, mutta jonkin verran myös lähikunnista. Kouluille 
tarjottiin opastuksia kalastuksesta, melonnasta ja jokiluonnosta. Lisäksi kokoustiloja 
vuokrattiin yhdistyksille ja yrityksille. 

 

Marraskuussa aloitettiin opastuskeskuksen yläkerrassa vaihtuvien näyttelyiden galleria-
toiminta. Ensimmäisenä näyttelynä oli loppuvuoden esillä Päivi Kerrolan vesiaiheisia 
akvarelleja. Alakerran pysyvässä näyttelyssä esitellään Halistenkosken historiaa sekä 
Aurajoen kulttuurimaisemaa, luontoa ja kalastusta. 

 

9.2. Laatujärjestelmän laadinta 
 Toimintavuoden aikana ympäristövirastolle rakennettiin laatujärjestelmä. Sen teossa 
virastoa avusti Jaakko Rintanen, joka työskenteli virastossa määrä-aikaisena suunnitte-
lijana yhteensä 6 kuukautta. 

Järjestelmä valmistui syksyllä ja sen käyttöönotto käynnistyi välittömästi. 

9.3. Ympäristöauditointi Pori-Turku 
 

Ympäristövirasto käynnisti yhteistyössä Porin kaupungin ympäristöviraston kanssa ko-
keiluhankkeen, jonka tarkoituksena oli suorittaa virastojen keskeinen toimintojen arvi-
ointi. Menetelmänä käytettiin Itämeren kaupunkien liiton kehittämää kaupunkien ympä-
ristöarviointijärjestelmää. Työ tehtiin pääosin toimintavuoden aikana, ja sen raportointi 
tapahtuu vuonna 2000. 

9.4 Varsinais-Suomen Agenda 21 
Kuntien yhteiseen kestävän kehityksen hankkeeseen, Varsinais-Suomen Agenda 
21:een, liittyi vuonna 1999 lisää kaksi kuntaa, jolloin kokonaismäärä nousi 21 kuntaan. 
Laajapohjaisten teemaryhmien  laatima Varsinais-Suomen Agenda 21 -ohjelma valmis-
tui keväällä ja sen toteuttamista varten perustettiin viisi uutta työryhmää. Lisäksi kuntien 
ympäristöviranhaltijoista koottiin työvaliokunta, jonka tehtäväksi tuli auttaa toiminnan 
suunnittelussa ja tukea V-S Agendatoimiston työtä. 
 
Varsinais-Suomen Agendatoimisto sijaitsi edelleen Turun ympäristöviraston yhteydes-
sä. Toimiston henkilökunta toimi työryhmien sihteereinä ja järjesti koulutustilaisuuksia, 
seminaareja, kilpailuja, tapahtumia ja tiedotustilaisuuksia. 
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Projektit 
 
Elokuussa  Haja-asutusalueiden vesihuoltoryhmä käynnisti uuden projektin AHA 21, 
jonka tavoitteena on tehostaa haja-asutusalueilla sijaitsevien vanhojen kiinteistöjen jä-
tevedenkäsittelyä. Vesistökunnostusryhmä kokosi järvienkunnostuspaketin ja järjesti 
kaksi aiheeseen liittyvää koulutus- ja keskustelutilaisuutta.  
 
Yhteistyössä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa aloitettiin Kestävän kehi-
tyksen infopistehanke. Terho-pisteiksi kutsuttuja infopisteitä perustettiin maaliskuussa 
35 kpl pääasiassa maakunnan kirjastoihin (näistä Turkuun tuli 7 kpl), mutta myös kunti-
en yhteispalvelupisteisiin ja oppilaitoksiin. Huhtikuussa aloitettiin Ekovinkkikampanja 
yhteistyössä paikallisten sanomalehtien ja radioiden kanssa. 
  
V-S Agenda 21 liittyi mukaan Efektia Oy:n Hymonet hankkeeseen. Hankkeen tavoittee-
na on luoda sähköinen tietämysjärjestelmä, joka auttaa kuntien hankkijoita ottamaan 
huomioon ympäristöasiat hankintoja tehdessään. Hymonet hankkeen hyödyntämiseksi 
perustettiin kuntien hankkijoista Hankintatyöryhmä. 
 
Ympäristökasvatuksessa jatkettiin Koulu-Agenda –projektia järjestämällä koulutustilai-
suuksia päivähoidon henkilökunnalle ja ala-asteen opettajille. Marraskuussa järjestettiin 
perinteinen Lasten ja nuorten ympäristöviikko Läänin virastotalolla. 
 
 
Seminaarit ja koulutukset 
 
Vuoden aikana järjestettiin ympäristökasvatuksesta 3 koulutuspäivää ala-asteen opet-
tajille ja päiväkotien henkilökunnalle ja lisäksi Koulu-Agendaa esiteltiin kahdessa kun-
nassa opettajille. Turun yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen opiskelijoille järjestet-
tiin koulutuspäivä Agenda 21:stä. Lisäksi tietoa V-S Agenda 21 hankkeesta ja kestä-
västä kehityksestä jaettiin useissa muissa tilaisuuksissa. 
 
Vesityöryhmät järjestivät Turun Seudun jätevesien puhdistushankkeista avoimen kes-
kustelutilaisuuden maaliskuussa. Paineviemäröinnistä järjestettiin oma koulutus- ja esit-
telytilaisuutensa Ruissalossa marraskuussa. 
 
V-S Agenda 21 -hankkeeseen kuuluvissa kunnissa järjestettiin vuoden aikana lisäksi 
yhteensä 10 erilaista koulutus- tai esitelmätilaisuutta. 
 
Kilpailut  
 
• Pk-yrityksille järjestettiin maalis-huhtikuussa Ympäristöteko-kilpailu aiheena kotita-

loudessa käytettävä ekotuote. 
• Kuntien ja yritysten työntekijöille järjestettiin toukokuussa Pyörällä töihin kilpailu. 
 
 
Julkaisut ja tiedottaminen 
 
• Varsinais-Suomen tie kestävään kehitykseen. Varsinais-Suomen Agenda 21 -

ohjelma 1999-2001 
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• Varsinais-Suomen Agenda 21 –ohjelman 1999-2001 seurantaraportti 1999 
• Varsinais-Suomen Agenda 21 - Toimintasuunnitelma vuodelle 2000 
 
• PuuhaPäiviä ja RetkiHetkiä. Ympäristötehtäviä alle kouluikäisille (V-S Agenda 21 ja 

MLL) 
• Järvien kunnostuspaketti: Kalvosarja ja oppaita (V-S Agenda 21 ja Lounais-Suomen 

ympäristökeskus) 
 
• Koulu-Agenda. Kestävän kehityksen opas kouluille ja päiväkodeille,  II painos 
 
• Kotisivuja täydennettiin ja päivitettiin säännöllisesti. 
 
• Vuoden aikana järjestettiin tiedotusvälineille yhteensä kahdeksan tiedotustilaisuutta. 
 
 
Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa 
 
Vuonna 1998 V-S Agenda 21 teki yhteistyötä mm. Varsinais-Suomen Energiatoimiston 
ja Turun AMK:n Kestävän kehityksen koulutusohjelman kanssa. Lisäksi käynnistettiin 
yhteistyö erilaisten projektien kanssa, kuten vuoden alussa toimintansa aloittanut Luon-
to-hanke, elokuussa käynnistetty Pro Saaristomeri yhteistyöhanke sekä joulukuussa 
käynnistynyt Pro Healthy Life –ympäristöterveysprojekti. 
 
 
Henkilökunta 
 
Jaana Itälä 
Helena Nikkanen 
Nina Myllykoski 1.9.1999 alkaen 
Minna Mäkinen 1.9.1999 alkaen 
 
Lisäksi toimistossa työskenteli vuoden aikana 3 työharjoittelijaa. 
 
 

9.5 Kansainväliset yhteistyöprojektit 

E.V.D. Post –projekti 

EU-rahoittoisen sähköautoprojektin toinen vuosi toteutui suunnitelman mukaan. Kau-
pungin hallintokuntien käytössä oli yhteensä 5 sähköautoa. Ympäristövirasto huolehti 
kaupunkia koskevan osuuden koordinoinnista. Hanke jatkuu vielä vuonna 2000. 

ICTULA 

EU:n tietoyhteiskunta hankkeen, jonka tavoitteena on kokeilla ja löytää uusia keinoja ja 
lähestymistapoja tietotekniikan hyödyntämiseksi kestävän kehityksen saavuttamisessa, 
toteutus jatkui. Hankkeen muita kaupunkiosapuolia ovat Liverpool, Amsterdam, Darm-
stadt ja Hannover. 
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Turun osahankkeessa tavoitteena oli visualisoida jokin maankäyttösuunnitelma siten, 
että sitä pystyy tarkastelemaan Internetin välityksellä. Tavoitteena oli myös tutkia sitä, 
miten eri käyttäjäryhmät kokevat tällaisen uuden työvälineen ja lähestymistavan. 

Kohteeksi valittiin Hirvensalon osayleiskaava, jonka kolme osa-aluetta visualisointiin. 
Toteutus tehtiin yhdessä Turun yliopiston ja kaupungin kaavaosaston kanssa. Projekti-
tutkijana toimi Petri Männistö. Hanke valmistuu lopullisesti vuonna 2000.  

Green Know-How Turku 

Tämän EU-rahoitteisen hankkeen toteuttaminen jatkui pääosin suunnitelmien mukai-
sesti. Ympäristöalan yritysten ja muiden toimijoiden verkostossa oli yhteensä 56 jäsen-
tä , joiden yhteistyötä pyrittiin lisäämän.   

Merkittävimmät toteutetut hankkeet olivat Suomen jätehuoltoa ja sen toimivuutta kos-
keva Ympäristöministeriön rahoittama selvitystyö ja KTM:n tilaama selvitys “Suomen 
ympäristöklusterin liiketoiminnan kehittämisedellytykset".  Näistä jälkimmäinen valmistui 
toimintavuonna ja ensimmäinen jatkuu vuoteen 2000.  

Kiinalaisten ympäristö- ja energia-alan asiantuntijoiden kanssa yhteistyö oli aktiivia ja 
Turussa vieraili kaksi merkittävää asiantuntijaryhmää.   

Green Know How Turun toiminnan vetäjänä toimi lokakuun loppuun saakka  DI Teppo 
Koski. Yhdistyksen toimitilat sijaitsivat  Turun World Trade Centerin yhteydessä.  

Hankkeen EU-rahoitus päättyi vuoden 1999 lopussa ja toiminnan järjestäminen rahoi-
tuksen päättymisen jälkeen oli vuoden lopussa vielä ratkaisematta. 

Superps 

Kestävän kehityksen malleja Itämeren kaupungeissa koskeva Interreg II C hanke käyn-
nistyi. Turku toimii hankkeen hallinnollisena koordinaattorina yhdessä Baltic University 
Networkin kanssa, joka on Itämeren yliopistojen verkosto ja jonka sihteeristötyön jaka-
vat Åbo Akademi ja Uppsalan yliopisto. 

Turun osahankkeen tavoitteena on tarkastella malliesimerkkinä kaupunkien ympäristö-
arviointia, seudullista kestävän kehityksen työtä ja ravinteiden kierrätystä kaupungeista 
maatalouteen ja muuhun hyötykäyttöön.  

Hanke jatkuu vuoteen 2001 saakka.  

. 

Itämeren kaupunkien liiton ympäristösihteeristön toiminta v. 1999 
Turun kaupungin ympäristöviraston yhteydessä on vuodesta 1996 alkaen toiminut Itä-
meren kaupunkien liiton (Union of the Baltic Cities, UBC) ympäristökomission sihteeris-
tö. Itämeren kaupunkien liitto on sadan Itämeren alueen maissa sijaitsevan kaupungin 
verkosto. Liitto on kaupunkien edustaja Itämeren alueen yhteistyössä. Käytännön yh-
teistyötä liiton piirissä hoitaa kymmenen komissiota. 

Sihteeristön tehtävänä on eri tavoin luoda edellytyksiä ja pyörittää liiton jäsenkaupunki-
en välistä ympäristöalan ja kestävän kehityksen yhteistyötä, sekä edustaa liittoa kan-
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sainvälisessä ympäristökysymyksiin ja kestävään kehitykseen liittyvässä yhteistyössä. 
Käytännössä sihteeristö toteuttaa tehtäväänsä järjestämällä kokouksia ja koulutusta, 
suunnittelemalla ja koordinoimalla kehittämisohjelmia ja -hankkeita, tiedotustoiminnalla, 
sekä työskentelyllä kansainvälisissä työryhmissä. 

Seuraavassa aihe/vastuualueittain ympäristösihteeristön hoitamat tehtävät vuonna 
1999: 

UBC:n kestävän kehityksen ohjelma (Agenda 21) 2000-2002 
• Yksi liiton strategisista ohjelmista, yleiskokouksen hyväksymä (1999). 

• Ympäristösihteeristö hoiti ohjelman valmistelutyön, järjesti ennen yleiskokousta kaksi 
valmistelevaa kokousta (Lübeck 1/99 ja Sillamäe 6/99), sekä esitteli asiaa liiton halli-
tuksen kokouksissa. 

• Ohjelma sisältää 15 suunniteltua projektia, joista useita käynnissä jo v. 1999. 

• Sihteeristö hoitaa ohjelman koordinaation sekä vetää osan projekteista. 

Itämeren suojelukomission (HELCOM) työ 
• Liiton edustus Itämeren suojeluohjelman toteutusta koordinoivassa työryhmässä 

(HELCOM Program Implementation Task Force, PITF). 

• Useat ympäristösihteeristön koordinoimat hankkeet toteuttavat Itämeren suojeluoh-
jelmaa. 

Itämeren alueen kestävän kehityksen ohjelma (Baltic 21) 
• Liitolla on vetovastuu ohjelman toteuttamisesta kaupunkitasolla, koordinaatio ja val-

mistelutyö delegoitu ympäristösihteeristölle - ympäristösihteeristö käynnisti työn jär-
jestämällä Baltic 21 kaupunkityöryhmän ensimmäisen kokouksen Pietarissa (10/99), 
jossa mukana useita eri järjestöjä sekä Baltic 21:n sektoreita ja Itämeren maiden mi-
nisteriöitä. 

• Lisäksi liiton edustajien tukeminen valmistelutyöllä koko Baltic 21 ohjelmaa koor-
dinoivassa työryhmässä (Baltic 21 Senior Officials Group, SOG) 

Kestävän kehityksen yhteistyö Euroopan tasolla 
• aktiivinen yhteistyö Euroopan kestävien kaupunkien kampanjan, sekä useiden mui-

den kansainvälisten järjestöjen kanssa 

• edustuksia useissa euroopalaisissa työryhmissä - v. 1999 erityisesti Kolmannen pan-
eurooppalaisen kestävien kaupunkien konferenssin (Hannover 2000) ohjausryhmäs-
sä 

• osallistuminen useilla esityksillä Hannoverin konferenssiin 

• yhteydenpito ja hankeyhteistyö Euroopan Komission ympäristöpääosaston kanssa. 
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Järjestötyö liiton piirissä 
• yleiskokouksen (Tukholma 9/99) valmistelutyöt ympäristöasiain osalta 

• ympäristökomission ja liiton Agenda 21 työryhmän kokoukset (Lübeck 1/99, Sillamäe 
6/99 ja Tukholma 9/99) 

• ympäristöasioiden valmistelu liiton hallitukselle 

• liiton ympäristölehden toimittaminen ja julkaiseminen, 2-3 kertaa vuodessa 

• internet-sivujen sisällön tuottaminen 

• tietokannan sekä e-mail-listojen ylläpito 

• osallistuminen liiton viestinnän kehittämiseen ja liiton omiin työryhmiin. 

Ympäristöpalkinto 
• Sihteeristö hoiti liiton ensimmäisen ympäristöpalkinnon valmistelun ja toteutuksen. 

• 15 hakijakaupunkia, voittaja Tarton paikallisagenda 21 

• Palkinto keräsi paljon positiivista huomiota yleiskokouksen yhteydessä ja osaltaan 
vahvisti ympäristöasiain vahvaa asemaa liiton piirissä. 

• Hakemusten arvioinnissa painotettiin esitettyjen hankkeiden ja toimintojen toimivuut-
ta niiden omassa ympäristössä, vaikuttavuutta kaupungin asukkaisiin ja kehitettyjen 
ratkaisujen innovatiivisuutta. 

Projektit (1999) 
Ympäristösihteeristön koordinoimat ja valmistelemat: 

• Kaupunkien ympäristöauditointi (MEA): Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoitta-
mana v. 1999 auditointeja suoritettiin Liettuassa Panevezyksessä ja Klaipedassa. 
Suomessa Turun ja Porin ympäristövirastot suorittivat MEA:n toisilleen. 

• Euroopan yhteisöjen ympäöristöoikeuden seminaarisarja: sihteeristö järjesti yhteis-
työssä paikallisten partnerien kanssa ja EU:n TAIEX-toimiston (Technical Assistance 
and Information Exchange) osittaisella rahoituksella kolmen seminaarin sarjan EU:n 
ympäristöoikeudesta Liettuan, Latvian ja Viron paikallishallintojen edustajille. 

• Paikallistason ympäristöpolitiikan menestystekijät (Success factors in local environ-
mental policy for local Agenda 21 and EU enlargement in the Baltic Sea Region): 
tutkimusta, koulutusta ja tiedotusta suunnattuna lähinnä EU:a lähentyviin maihin, 
EU:n ja Suomen ympäristöministeriön rahoittama (budj. 2000-2001 n. FIM 900.000), 
hanke valmisteltiin v. 1999 aikana, positiivinen rahoituspäätös saatiin joulukuun lo-
pussa. 

• Best City Practices, kunnallisen ympäristöhallinnon hyvien toimintamallien ja hank-
keiden levitysprojekti (Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama (budj. 2000-
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2001 n. FIM 350.000). Hanke valmisteltiin alkusyksystä ja positiivinen rahoituspäätös 
saatiin lokakuun alussa. 

Ympäristösihteeristö partnerina: 

• SAIL-projekti (1999-2000), projekti tuotti paikallisagenda 21 tiedotusmateriaalipaketin 
kaikilla Baltian maiden kielillä, venäjäksi ja puolaksi, sekä järjesti yhteensä 10 koko-
usta ja workshoppia kohdemaissa (EU Phare ja Tacis, sihteeristön budj.osuus n. 
FIM 50.000), hankkeen toiminnot painottuivat vuoteen 1999. 
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