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1 JOHDANTO

Ilmanlaadun seurannan järjestämiseksi Turun kaupunkiseudulle perustettiin vuonna 1988 ilman-
suojelun yhteistyöryhmä. Nykyään yhteistyöryhmän muodostavat Turun, Raision, Naantalin ja
Kaarinan kaupunkien sekä Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitoksen, Fortum Oil
and Gas Oy:n Naantalin jalostamon, Turku Energia Oy:n, Wärtsilä Finland Oy:n, Varissuon
Huolto Oy:n ja Fortum Lämpö Oy:n edustajat. Käytännön tarkkailutyön ja raportoinnin hoitaa
Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto.

Vuonna 2001 ilmanlaadun mittausverkosto käsitti yhteensä kahdeksan mittausasemaa sekä sää-
aseman. Mittausasemista viisi oli ns. monikomponenttiasemia. Yhdellä monikomponenttiase-
malla mitattiin rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NO ja NO2), hengitettävien hiukkasten
(PM10) ja hiilimonoksidin (CO) pitoisuuksia, toisella mitattiin rikkidioksidin, typen oksidien
sekä hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ja kolmannella seurattiin typen oksidien, rikkidioksi-
din sekä otsonin pitoisuuksia. Kahdella monikomponenttiasemalla mitattiin typen oksidien ja
hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia. Muut asemat ovat ns. yksikomponenttiasemia, joilla seu-
rattiin rikkidioksidipitoisuuksia, hiilimonoksidi- eli häkäpitoisuuksia tai kokonaisleijuman pitoi-
suuksia. Sääasemalla mitattiin tuulen suuntaa ja nopeutta sekä lämpötilaa.

Suurimmat epäpuhtauksien päästölähteet Turun seudulla ovat energiantuotanto ja liikenne sekä
öljynjalostus. Alhaisen päästökorkeutensa vuoksi liikenteen päästöillä on kuitenkin merkittävin
vaikutus kaupunki-ilmanlaatuun. Energiantuotannon päästöissä on viime vuosina havaittu aino-
astaan vuosittaisten tuotantomäärien vaihtelusta aiheutuneita muutoksia.

Häkä, rikkidioksidi, hiilivedyt, hiukkaset (noki, tuhka jne.) ja typen oksidit (NO ja NO2) ovat
niin sanotut viisi suurta ilmansaastetta. Riskiryhmille ilmansaasteet voivat aiheuttaa oireita jo
melko pieninäkin pitoisuuksina. Ilmansaasteet voivat ärsyttää ihoa, silmiä ja erityisesti hengi-
tysteitä.

Yhdyskuntailman epäpuhtauksien aiheuttamat laajamittaisimmat ja vakavimmat haitat (mm. li-
sääntynyt päivittäinen kuolleisuus; lisääntyneet hengitys- ja sydänsairaiden oireet, lääkkeiden-
käyttö ja sairaalaanotot sekä lyhentynyt elinikä) liittyvät erityisesti pienhiukkasiin. Näille vaiku-
tuksille herkimpiä väestöryhmiä ovat hengityselin- ja sydänsairaat sekä lapset.

2 PÄÄSTÖT

2.1 RIKKIDIOKSIDI

Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt olivat vuonna 2001
Turussa, Raisiossa ja Naantalissa yhteensä 4 374 tonnia. Laitosten sijaintikunnan mukaan koko-
naispäästö jakaantui siten, että Naantalista tuli 78, Turusta 20 ja Raisiosta 2 prosenttia päästöistä.

Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt ovat pääsääntöisesti
pienentyneet Turun seudulla vuoden 1986 jälkeen (kuva 1). Vuonna 2001 kokonaispäästöt kui-
tenkin nousivat noin 160 tonnilla vuoteen 2000 verrattuna.
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Kuva 1. Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt
Turun seudulla vuoden 1982 jälkeen.

2.2 TYPEN OKSIDIT

Vuonna 2001 Turussa, Raisiossa ja Naantalissa sijaitsevien ympäristönsuojelulain nojalla lupa-
velvollisten laitosten typen oksidien kokonaispäästö oli 3 884 tonnia. Kokonaispäästöt lisääntyi-
vät vuonna 2001 noin 208 tonnia vuoden 2000 päästöihin verrattuna. Laskennallisesti vuodelle
2001 selvitetyt liikenteestä aiheutuvat typen oksidien päästöt olivat Turun seudulla yhteensä  2
593 t (VTT: Liisa 2001). Liikenteestä aiheutuvat typen oksidien päästöt olivat Turussa 1 650 t/a,
Raisiossa 416 t/a, Naantalissa 140 t/a ja Kaarinassa 390 t/a. Matalan päästökorkeutensa vuoksi
liikenteen päästöjen merkitys ilmanlaatuun on kuitenkin suurempi.

Lupavelvollisten laitosten ja liikenteen typpidioksidipäästöjen kehitys vuodesta 1989 alkaen on
esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Lupavelvollisten laitosten typpidioksidipäästöt Turun seudulla. Liikenteen osuu-
dessa on mukana Kaarinan liikenteestä aiheutuneet päästöt 1999 alkaen.

2.3 HIUKKASET

Ulkoilman hiukkaspitoisuuksiin vaikuttavat eniten liikenteen ja tuulen maasta nostattama pöly.
Keväällä ja syksyllä pitoisuudet kasvavat kesään verrattuna moninkertaisiksi kaduille ja jalka-
käytäville levitetyn hiekoitushiekan pölytessä. Hiekoitushiekan lisäksi leijuva pöly sisältää tien
pinnasta, autojen renkaista ja jarruista irronneita sekä autojen pakokaasujen, energiantuotannon



6

ja teollisuuden päästöjen sisältämiä hiukkasia. Liikenteen sekä energiantuotanto- ja teollisuus-
laitosten päästöjen osuus ulkoilman hiukkaspitoisuuksissa on vähäinen. Pienen kokonsa vuoksi
pako- ja savukaasuhiukkasten terveydellinen merkitys on kuitenkin suuri. Vuonna 2001 ilman-
suojelulain mukaan lupavelvollisten laitosten hiukkaspäästöt olivat Turun seudulla yhteensä 510
tonnia. 

Liikenteen pakokaasuista aiheutuvat hiukkaspäästöt olivat vuonna 2001 yhteensä 159 tonnia
(VTT: Liisa 2001). Liikenteestä aiheutuvat hiukkaspäästöt olivat Turussa 103 t/a, Raisiossa 24
t/a, Kaarinassa 23 t/a ja Naantalissa 9 t/a. Liikenteen ja tuulen kadun pinnasta uudelleen nostat-
taman pölyn ns. re-emission määrää on vaikea arvioida. Lupavelvollisten laitosten hiukkaspääs-
töt olivat vuonna 2001 suunnilleen samansuuruiset kuin vuonna 2000 (kuva 3). 
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Kuva 3. Hiukkaspäästöjen kehitys Turun seudulla. Liikenteen päästöihin on laskettu mu-
kaan Kaarinan hiukkaspäästöt vuodesta 1999 alkaen.

3 ILMANLAADUN MITTAUSJÄRJESTELMÄ

Mittausjärjestelmä (ks. kansikuva) käsitti vuonna 2001 neljä rikkidioksidin (SO2), viisi typen
oksidien (NOX), neljä hengitettävien (PM10) hiukkasten, kaksi hiilimonoksidin (CO), yhden ko-
konaisleijuman (TSP) ja yhden otsonin (O3) mittauspisteen sekä sääaseman.

Turun keskustassa ilmanlaatua tarkkailtiin Kauppatorilla, jossa mitattiin typen oksidien ja hen-
gitettävien hiukkasten pitoisuuksia, sekä Aninkaistenkadulla, jossa mitattiin hiilimonoksidin pi-
toisuuksia. Ruissalon mittausasemalla mitattiin rikkidioksidin ja otsonin sekä typen oksidien
pitoisuuksia. Kokonaisleijumapitoisuutta seurattiin Aninkaistenkadulla.

Siirrettävällä mittausasemalla mitattiin rikkidioksidin, typen oksidien, hengitettävien hiukkasten
ja hiilimonoksidin pitoisuuksia. Siirrettävä asema sijaitsi Kaarinan keskustassa, Pyhän Katariinan
tien varrella.

Raisiossa ilmanlaatua tarkkailtiin kahdella mittausasemalla, keskustassa ja Kaanaanmaalla. Kes-
kustan mittausasemalla mitattiin typen oksidien ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia. Kaa-
naanmaalla mitattiin rikkidioksidipitoisuuksia. 

Naantalin mittausasema sijaitsi Asematorilla Naantalin keskustassa. Naantalissa mitattavia kom-
ponentteja olivat rikkidioksidi, typen oksidit sekä hengitettävät hiukkaset. 

Sääasema, jolla mitattiin tuulen suuntaa ja nopeutta sekä lämpötilaa, sijaitsi Juhannuskukkulalla. 
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Mittauspaikat on valittu lähinnä Ilmatieteen laitoksen tekemien leviämisselvitysten perusteella.
Sijoituksessa on lisäksi otettu huomioon väestön sijoittuminen, erilaisten laitosten (koulut, päi-
väkodit, sairaalat yms.) sijainti sekä luonnonsuojelullisesti merkittävät alueet.

Rikkidioksidin mittauspisteistä Ruissalossa, Raision Kanaanmaalla ja Naantalissa tarkkailtiin en-
sisijaisesti Fortum Oil and Gas Oy:n Naantalin jalostamon ja Fortum Power and Heat Oy:n
Naantalin voimalaitoksen päästöjen vaikutusta ilmanlaatuun.

Turun, Kaarinan ja Raision keskustoissa seurattiin ensisijaisesti liikenteestä aiheutuvia typen
oksidien päästöjä. Naantalin mittauspisteessä seurattiin sekä Fortum Power and Heat Oy:n
Naantalin voimalaitoksen päästöjä sekä Naantalin keskustan liikenteestä aiheutuvia päästöjä.

Hiukkaspitoisuuksien mittauksissa tarkkailtiin lähinnä liikenteen päästöjä sekä liikenteen ja tuu-
len kadun pinnasta nostattaman pölyn ns. re-emission vaikutuksia pitoisuuksiin.

Hiilimonoksidin mittauspisteissä seurattiin liikenteen päästöjä. Otsonin mittauspisteessä pyrittiin
seuraamaan otsonin pitoisuuksia keskusta-alueen ulkopuolella, sillä typen oksidit ovat mukana
otsonin muodostumis- ja häviämisreaktioissa.

4 SÄÄOLOSUHTEET

Tiedot lämpötilasta, tuulen suunnasta ja nopeudesta sekä sademäärästä ja ilman suhteellisesta
kosteudesta saatiin Ilmatieteen laitoksen Turun lentoaseman säähavaintoasemalta. Lisäksi il-
manlaadun tarkkailujärjestelmän omalla sääasemalla Juhannuskukkulalla mitattiin tuulen suun-
taa, tuulen nopeutta ja lämpötilaa. Lämpötilaa seurattiin myös Kauppatorin mittausasemalla. 

4.1 TUULI

Vuoden 2001 keskimääräiseksi tuulen nopeudeksi mitattiin Juhannuskukkulalla 4,0 m/s ja Turun
lentoasemalla 3,2 m/s. Tuulen nopeus oli lähellä vuosikeskiarvoa kaikkina kuukausina lukuun
ottamatta marraskuuta, jolloin nopeus oli selvästi yli keskiarvon. Hiljaisin tuulen nopeus oli
tammikuussa. Tyyntä (alle 1 m/s) oli 2 % mittausajasta. Vuonna 2001 vallitsevat tuulensuunnat
olivat Turun lentoasemalla lounas ja länsi. 

4.2 LÄMPÖTILA

Vuoden 2001 keskilämpötila oli Turun Kauppatorilla +7 °C ja lentoasemalla +5,6 °C. Ilmatie-
teen laitoksen Turun lentoasemalla normaalikautena 1961 - 1990 mittaama lämpötilan pitkäai-
kainen keskiarvo on ollut +4,8 °C. Vuositasolla keskilämpötila oli siten normaalia korkeampi.

4.3 SADEMÄÄRÄ JA ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS

Vuoden 2001 sademäärä oli normaalia korkeampi. Kokonaissademäärä oli Turussa 785,8 mm.
Pitkäaikaiskeskiarvo vuosilta 1961 - 1990 on 662 mm. Heinä- ja syyskuussa 2001 sademäärä oli
pitkäaikaiseen sademäärään verrattuna huomattavasti korkeampi. Touko- ja joulukuussa sade-
määrä oli pitkäaikaista sademäärää huomattavasti pienempi.
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Turun lentoasemalla mitattu ilman suhteellinen kosteus oli vuonna 2001 keskimäärin 77,1 %.
Pitkäaikainen keskiarvo vuosilta 1961 - 1980 on 80 %. Suhteellinen kosteus eri kuukausina
vuonna 2001 vastaa melko hyvin pitkäaikaista keskiarvoa, ollen kuitenkin pääsääntöisesti hie-
man keskiarvoa pienempi.

5 OHJE- JA RAJA-ARVOT

Mittaustulosten käsittelyssä ja tarkastelussa on käytetty perustana valtioneuvoston syyskuussa
1996 voimaan astuneita ilmanlaadun ohjearvoja (VNp 480/96 ilmanlaadun ohjearvoista ja rikki-
laskeuman tavoitearvoista). Taulukossa 1 on esitetty valtioneuvoston antamat ohjearvot hiili-
monoksidin, typpidioksidin ja hiukkasten pitoisuuksille.

Taulukko 1. Valtioneuvoston antamat 1.9.1996 voimaan astuneet ilmanlaadun ohjearvot (VNp
480/96).

Aine Ohjearvo
(20 °C, 1 atm) Tilastollinen määrittely

Hiilimonoksidi (CO) 20 mg/m3 Tuntiarvo
8 mg/m3 Tuntiarvojen liukuva 8 tunnin keskiarvo

Typpidioksidi (NO2) 150 µg/m3 Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
70 µg/m3 Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

Rikkidioksidi (SO2) 250 µg/m3 Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
80 µg/m3 Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

Hiukkaset:
Kokonaisleijuma (TSP) 120 µg/m3 Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste

50 µg/m3 Vuosikeskiarvo
Hengitettävät hiukkaset (PM10) 70 µg/m3 Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

Mittaustuloksia on myös verrattu valtioneuvoston päätökseen ilmanlaadun raja- ja kynnysar-
voista (VNp 481/96), mikäli pitoisuudet ovat ylittäneet raja-arvot. Raja- ja kynnysarvot on esi-
tetty taulukoissa 2 ja 3 niiden komponenttien osalta, joita tarkkaillaan Turun kaupunkiseudulla.

Taulukko 2. Valtioneuvoston vuonna 1996 antamat ilmanlaadun raja-arvot (VNp 481/96).
Aine Raja-arvo 

(20 °C, 1 atm) Tilastollinen määrittely

Typpidioksidi (NO2) 200 µg/m3 Vuoden tuntiarvojen 98. prosenttipiste
Rikkidioksidi (SO2) 80 µg/m3 Vuoden vuorokausiarvojen mediaani

250 µg/m3 Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste
Hiukkaset:
Kokonaisleijuma 300 µg/m3 Vuoden vuorokausiarvojen 95. prosenttipiste
(TSP) 150 µg/m3 Vuosikeskiarvo

Taulukko 3. Valtioneuvoston antamat kynnysarvot otsonin pitoisuuksille (VNp 481/96).
Peruste Kynnysarvo

(20 °C, 1 atm) Tilastollinen määrittely

Terveyden suojeleminen 110 µg/m3 Tuntiarvojen liukuva 8 tunnin keskiarvo (1
Kasvillisuuden 200 µg/m3 Tuntiarvo
Suojeleminen 65 µg/m3 Vuorokausiarvo
Väestölle tiedottaminen 180 µg/m3 Tuntiarvo
Väestön varoittaminen 360 µg/m3 Tuntiarvo
1) lasketaan neljä kertaa vuorokaudessa kello 0–8, 8–16, 16–24 ja 12–20
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Euroopan neuvosto on antanut huhtikuussa 1999 direktiivin (1999/30/EY) ilmassa olevien rikki-
dioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista. Di-
rektiivin edellyttämät lait ja asetukset on saatettava jäsenmaissa voimaan viimeistään 19.7.2001.

OTSONIN KYNNYSARVO

Otsonipitoisuuksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (VNp 481/96) otsonipitoisuuksille on
annettuun kynnysarvoon 110 µg/m3 kahdeksan tunnin keskiarvona (0 – 8, 8 –16, 16 – 24 ja 12 –
20) terveyden suojelemiseksi.

Uusi, 15.8.2001 voimaan tullut, Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta

Valtioneuvosto on antanut 9.8.2001 uuden asetuksen ilmanlaadusta (711/2001), jolla pannaan
täytäntöön EY:n direktiivi 1999/30/EY ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin, typen ok-
sidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista sekä eräitä ilmanlaadun arvioinnista ja
hallinnasta annetun direktiivin 96/62/EY säännöksiä. Uusi asetus kumoaa valtioneuvoston vuon-
na 1996 antaman päätöksen raja-arvojen osalta. Uuteen ilmanlaatuasetukseen liittyy kuitenkin
siirtymäsäännös, jonka perusteella vanhat raja-arvot ovat voimassa komponentista riippuen vuo-
teen 2005-2010 saakka. Taulukossa 4 on esitetty valtioneuvoston antamat uudet raja-arvot.

Taulukko 4. Valtioneuvoston 15.8.2001 antamat raja-arvot (711/2001).
Aine Keskiarvon

laskenta-aika
Raja-arvo �g/m3

(293 K, 101,3 kPa)
Sallittujen ylitys-
ten määrä kalen-
terivuodessa

Ajankohta, jolloin viimeis-
tään pitoisuuksien tulee olla
raja-arvoa pienemmät

1 tunti 350 24 1.1.2005Rikkidioksidi
(SO2) 24 tuntia 125 3 1.1.2005

1 tunti 200 18 1.1.2010Typpidioksidi
(NO2) Kalenterivuosi 40 - 1.1.2010

24 tuntia 50 1) 35 1.1.2005Hiukkaset
(PM10) 1 kalenterivuosi 40 1) - 1.1.2005
Lyijy (Pb) Kalenterivuosi 0,5 1) - 19.7.2001
Hiilimonoksidi
(CO)

8 tuntia 2) 10 000 - 1.1.2005

Bentseeni
(C6H6)

kalenterivuosi 5 - 1.1.2010

1) Tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa
2) Vuorokauden korkein 8 tunnin keskiarvo, joka valitaan tarkastelemalla 8 tunnin liukuvia keskiarvoja.

Kukin kahdeksan tunnin jakso osoitetaan sille päivälle, jona jakso päättyy

6 ILMANLAATUINDEKSI

6.1 INDEKSIN LASKEMINEN

Vuoden 2001 aikana ilmanlaatua kuvaava indeksi laskettiin Turun ja Naantalin keskustan sekä
Raision, Ruissalon ja siirrettävän aseman mittaustuloksista. Indeksiä laskettaessa mitattuja ilman
epäpuhtauspitoisuuksia verrataan ilmanlaadun ohjearvoihin. Turun keskustan indeksi koostui
Kauppatorin sekä Aninkaistenkadun mittausasemien tuloksista. Turun keskustan indeksissä oli-
vat epäpuhtauksista mukana typpidioksidi (NO2), hengitettävä pöly (PM10) ja hiilimonoksidi
(CO). Ruissalon indeksin laskennassa olivat mukana otsonin sekä rikki- ja  typpidioksidin mitta-
ustulokset. Naantalin mittausasemalla indeksi koostui rikki- ja typpidioksidin sekä hengitettävien
hiukkasten pitoisuuksista. Raision indeksi koostui keskustan mittausaseman typpidioksidi- ja
hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista sekä Kaanaan rikkidioksidipitoisuuksista. Siirrettävän
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mittausaseman indeksi koostui rikki- ja typpidioksidin sekä hengitettävien hiukkasten ja hiili-
monoksidin pitoisuuksista.

Mitatuista epäpuhtauspitoisuuksista lasketaan tunneittain ns. alaindeksit, joista korkein tulos va-
litaan ilmanlaatuindeksiksi. Ohjearvoa vastaava epäpuhtauspitoisuus saa indeksin arvon 100.
Indeksin sanallisessa luonnehdinnassa on otettu huomioon sekä terveys- että materiaali- ja luon-
tovaikutukset. Indeksin määrittely on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Indeksin määrittely (YTV).

Indeksistä tiedotettiin arkipäivisin mikäli ilmanlaatu heikkeni välttäväksi tai huonoksi.

6.2 TURUN SEUDUN ILMANLAATU INDEKSILLÄ KUVATTUNA

Ilmanlaatu luokiteltiin Turun keskustassa, Raisiossa ja Ruissalossa yleensä tyydyttäväksi ja
Naantalissa ja Kaarinassa yleensä hyväksi (taulukko 6.) 

Taulukko 6. Ilmanlaatu indeksin jakautuminen eri luokkiin vuonna 2001.
Turun
keskusta

Raisio Naantalin
keskusta

Kaarinan
keskusta

Ruissalo

HUONO - - - - -
VÄLTTÄVÄ 3 7 11 4 1
TYYDYTTÄVÄ 315 289 159 159 186
HYVÄ 47 69 164 201 178

Heikoimmillaan ilmanlaatu oli Kaarinassa maaliskuun 26. päivä, jolloin indeksin arvoksi saatiin
140. Naantalissa ilmanlaatu oli heikoimmillaan maaliskuun 21. ja joulukuun 28. päivä arvolla
134. Raisiossa ilmanlaatu oli heikoimmillaan helmikuun 19. päivä arvolla 131. Ruissalossa il-
manlaatu oli heikoimmillaan elokuun 30. päivä arvolla 124 ja Turun keskustassa lokakuun 24.
päivä arvolla 118.

Parhaimmillaan ilmanlaatu oli Ruissalossa tammikuun 3. ja Naantalissa toukokuun 20. päivä
indeksin arvolla 12. Kaarinassa, Raisiossa ja Turun keskustassa ilmanlaatu oli parhaimmillaan
23. päivä kesäkuuta indeksin arvoilla 16, 18 ja 23. Kuvissa 4 - 8 on esitetty Turun, Kaarinan ja
Naantalin keskustojen sekä Raision ja Ruissalon vuorokauden korkeimmat ilmanlaatuindeksin
arvot vuonna 2001. 
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Kuva 4. Turun keskustan ilmanlaatuindeksin vuorokauden maksimiarvot vuonna 2001.
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Kuva 5. Kaarinan ilmanlaatuindeksin vuorokauden maksimiarvot vuonna 2001.

0

50

100

150

200

1.1. 1.3. 1.5. 1.7. 1.9. 1.11.

päivä

in
de

ks
in

 m
ak

si
m

ia
rv

o

Kuva 6. Raision ilmanlaatuindeksin vuorokauden maksimiarvot vuonna 2001.
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Kuva 7. Naantalin ilmanlaatuindeksin vuorokauden maksimiarvot vuonna 2001.
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Kuva 8. Ruissalon ilmanlaatuindeksin vuorokauden maksimiarvot vuonna 2001

Korkeimmat indeksin arvot aiheutuivat yleensä kohonneista typpidioksidin pitoisuuksista, mutta
varsinkin keväällä hiekoitushiekan pölytessä myös hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista.
Ruissalossa korkeimmat arvot aiheutuivat yleensä otsonipitoisuuksista, mutta myös typpidioksi-
din pitoisuuksista.

7 TAUSTAPITOISUUDET

Turun seudun rikkidioksidi-, typpidioksidi- ja otsonipitoisuuden taustapitoisuutta kuvaamaan
valittiin Ilmatieteen laitoksen Utön mittauspisteestä Korppoosta saadut mittaustulokset. 

Suurin rikkidioksidin kuukausikeskiarvo mitattiin Utön tausta-asemalla helmikuussa, jolloin pi-
toisuudeksi mitattiin 2,7 µg/m³. Alhaisimmat kuukausikeskiarvot mitattiin loka- ja marraskuussa
(0,5 µg/m3). 

Typpidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan helmikuussa (4,2 µg/m3). Alhaisin kuukausikes-
kiarvo mitattiin huhtikuussa, jolloin pitoisuus oli 2,4 µg/m³. 

Korkeimmat otsonipitoisuudet mitattiin Utössä heinäkuussa, jolloin kuukausikeskiarvo oli 83
µg/m3. Alhaisimmat otsonipitoisuudet mitattiin tammikuussa (55 µg/m3).
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8 MITTAUSTULOKSET

Seuraavissa kappaleissa on esitetty ilmanlaatujärjestelmän tuottamat rikkidioksidin, typpidi-
oksidin, hiukkasten, hiilimonoksidin ja otsonin mittaustulokset vuodelta 2001. Tulokset on las-
kettu 20 °C lämpötilaan.

8.1 ILMANLAATU TURUSSA

8.1.1 TURUN RIKKIDIOKSIDIPITOISUUDET

Turussa rikkidioksidipitoisuuksien alenemiseen on 1980-luvulta lähtien vaikuttanut pienten
lämmitysyksiköiden siirtyminen kaukolämpöön. 1990-luvun alussa pitoisuuksia laski vähärikki-
sen polttoöljyn käyttöönotto. Lisäksi rikinpoistolaitosten rakentaminen sekä liikenteen rikki-
päästöjen vähentäminen ovat alentaneet pitoisuuksia. Viime vuosien leudot talvet ovat vaikutta-
neet pitoisuuksiin pienentämällä lämmöntuotannon tarvetta

VUOSIKESKIARVOT

Rikkidioksidin vuosikeskiarvojen kehitys Turun Kauppatorilla, Ruissalossa sekä Utön tausta-
asemalla vuosina 1989 - 2001 on esitetty kuvassa 9. Vuonna 2001 vuosikeskiarvo oli Ruissalossa
2 µg/m³, Kauppatorilla rikkidioksidin mittaus lopetettiin vuodenvaihteessa 1999 - 2000. Utössä
vuosikeskiarvoksi mitattiin 1,1 µg/m³. Laajoilla maa- ja metsätalousalueilla sekä luonnonsuoje-
lun kannalta merkityksellisillä alueilla (VNp 480/96) rikkidioksidin vuosikeskiarvon ohjearvoksi
on määritelty 20 µg/m³.
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Kuva 9. Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvojen kehitys Turun Kauppatorilla, Ruis-
salossa ja Utössä vuosina 1989 - 2001. 

OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Käsitteestä ohjearvoon verrattava vuorokausikeskiarvo käytetään jatkossa nimitystä vuorokau-
siarvo. 

Ruissalossa kuukausien toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot vaihtelivat välillä 4-10 µg/m³
vuorokausiohjearvon ollessa 80 µg/m³. Korkein vuorokausiarvo mitattiin maaliskuussa, jolloin
pitoisuus oli 13 % ohjearvosta. 
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OHJEARVOON VERRATTAVAT TUNTIKESKIARVOT

Käsitteestä ohjearvoon verrattava tuntikeskiarvo käytetään jatkossa nimitystä tuntiarvo. Ruissa-
lossa kuukausien suurimmat tuntiarvot vaihtelivat välillä 7-36 µg/m³. Tuntiohjearvo on 250
µg/m³.

8.1.2 TURUN TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDET

Turun keskustassa merkittävin typpidioksidin lähde on liikenne. Kauppatorin mittausaseman
viereisen Kauppiaskadun liikennemäärä on noin 6 050 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaiden
ajoneuvojen (linja-autojen) osuus on 5,3 %. Muiden katujen liikennemäärät torin ympäristössä
ovat seuraavat: Eerikinkatu 2 400 (67 %), Aurakatu 2 100 (56 %) ja Yliopistonkatu 8 500 
(2,9 %).

Korkein ohjearvoon verrattava kuukausikeskiarvo mitattiin maaliskuussa, jolloin pitoisuus oli 
63 µg/m3.

VUOSIKESKIARVOT

Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Kauppatorin ja Utön mittausasemilla vuosina 1990 -
1999 on esitetty kuvassa 10. Vuonna 2001 typpidioksidin vuosikeskiarvo oli Kauppatorilla 
33 µg/m³, Tausta-asemalla Utössä vuosikeskiarvoksi mitattiin 3,3 µg/m³. Vuosikeskiarvolle ei
ole annettu ohjearvoa.
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Kuva 10. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Turun Kauppatorilla ja Utössä vuosi-
na 1990 - 2001. Utön mittausmenetelmä on muuttunut vuonna 1996.

OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Kuvaan 11 on koottu kuukausittaiset typpidioksidin ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot
Kauppatorilla ja Ruissalossa. Vuorokausiohjearvo on 70 µg/m³. Turun Kauppatorilla ja Ruissa-
lossa suurimman vuorokausiarvot mitattiin maaliskuussa, jolloin pitoisuudet olivat 63 µg/m³ ( 90
% ohjearvosta) ja 36 µg/m³ (51 % ohjearvosta). Ruissalon osalta alhaisimmat pitoisuudet mitat-
tiin kesäkuussa, jolloin korkein pitoisuus oli 14 µg/m3 (20 % ohjearvosta).
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Kuva 11. Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat vuorokausi-keskiarvot Turun
kauppatorilla ja Ruissalossa vuonna 2001.

OHJEARVOON VERRATTAVAT TUNTIKESKIARVOT

Kuvassa 12 on esitetty ohjearvoon verrattavat typpidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvot kuukau-
sittain Kauppatorilla ja Ruissalossa. Tuntiohjearvo on 150 µg/m³. Kauppatorin korkeimmat arvot
91 µg/m3 (61 % ohjearvosta) mitattiin maaliskuussa. Ruissalon pienin arvo 30 µg/m3 (20 % oh-
jearvosta) mitattiin kesäkuussa.
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Kuva 12. Typpidioksidin ohjearvoon verrattavat tuntikeskiarvot kuukausittain Turussa ja
Ruissalossa vuonna 2001.

PITOISUUSJAKAUMA VIIKONPÄIVITTÄIN JA KELLONAJOITTAIN

Kuvassa 13 on esitetty Kauppatorin typpidioksidipitoisuuden vuorokausikeskiarvot viikonpäi-
vittäin. Sunnuntaisin pitoisuus ovat merkittävästi pienempi kuin arkipäivisin, johtuen pienem-
mistä liikennemääristä.
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Kuva 13. Kauppatorin typpidioksidipitoisuuden jakautuminen viikonpäivittäin.

Kauppatorin typpidioksidipitoisuuden kellonaikajakaumaa tarkasteltaessa voidaan pitoisuuksien
todeta vaihtelevan liikennemäärien mukaan (kuva 14). Pitoisuudet ovat siten korkeimmillaan
työmatkaliikenteen aikaan aamulla kello 7-9 ja alhaisimmillaan yöllä.
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Kuva 14. Typpidioksidipitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Kauppatorilla vuonna 2001.

8.1.3 TURUN HIUKKASPITOISUUDET

8.1.3.1 Hengitettävät hiukkaset

Kevään korkeat hiukkaspitoisuudet laskivat Kauppatorilla, kun hiekoitushiekka oli poistettu ka-
duilta ja kadut oli pesty. Kauppatori kuluu Turussa ruutukaava-alueella suoritettavan tehopuh-
distuksen piiriin. Kauppatorilla hiukkaspitoisuuksiin vaikuttivat myös torialueella arkipäivisin
suoritetut pesut.

OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Vuorokausiarvon ohjearvo on 70 µg/m3. Kauppatorilla korkein pitoisuus mitattiin syyskuussa,
jolloin vuorokausiarvo oli 52 µg/m³ (74 % ohjearvosta). Kohonneet pitoisuudet aiheutuivat kau-
kokulkeumasta, jonka epäillään tulleen osittain Venäjän eteläosasta ja osittain Virosta. Kuvassa
15 on esitetty ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot kuukausittain Turun keskustassa.
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Kuva 15. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausi-keskiarvot Kaup-
patorilla 2001.

TUNTIKESKIARVOT

Korkein tuntikeskiarvo (217 µg/m³) mitattiin Kauppatorilla elokuun 25. päivä kello 04 – 05. Pi-
toisuuden aiheuttajaa ei tiedetä. Kevään korkein hiukkaspitoisuuden tuntiarvo (133 µg/m³) mi-
tattiin maaliskuun 19. päivä. 

PITOISUUSJAKAUMA KELLONAJOITTAIN

Pitoisuuksien vaihtelut eri vuorokaudenaikoina on esitetty kuvassa 16. Kauppatorilla pitoisuudet
olivat keskimäärin korkeimmillaan illalla kello 17 - 20.
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Kuva 16. Hiukkaspitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Kauppatorilla vuonna 2001.

8.1.3.2 Kokonaisleijuma

Kevään korkeiden pölypitoisuuksien takia Aninkaistenkadulla ylitettiin kokonaisleijumalle an-
netut vuosi- ja vuorokausiohjearvot sekä vuorokausiarvolle annettu raja-arvo. Kuukausikeskiar-
vot olivat korkeimmillaan huhtikuussa, jolloin keskiarvo kohosi 239 µg/m³.

Aninkaistenkatu kuuluu Turussa suoritettavan tehostetun kevätpesun alueeseen. Nykyisellään
toimenpiteet eivät kuitenkaan ole riittäviä ongelman ratkaisemiseksi, koska ympäristönsuojelu-
lain mukaan toimenpiteitä edellyttävä raja-arvo ylittyy Aninkaistenkadulla. Vuonna 2001 koko
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naisleijumaa mitattiin Aninkaistenkadulla standardin SFS 3862 mukaisella tehokeräimellä. Näyte
kerättiin keskimäärin joka kolmas vuorokausi. 

Kokonaisleijuman vuosikeskiarvo oli Aninkaistenkadulla 97 µg/m³ (194 % ohjearvosta). Vuosi-
keskiarvolle annettua raja-arvoa 150 µg/m³ ei ylitetty. Kuvassa 17 on esitetty kokonaisleijuman
vuosikeskiarvon kehitys Aninkaistenkadulla vuosina 1988 - 2001. Standardin mukaisen mene-
telmän tulosten rinnalla on esitetty hiukkaset eri kokoluokkiin (alle 2,5 µm, 2,5 – 10 µm ja yli 10
µm halkaisijaltaan) jakavalla fraktioivalla keräimellä mitattuja tuloksia. Vuosina 1988 – 1992
suoritetuissa rinnakkaismittauksissa impaktorin todettiin antavan selvästi standardimenetelmää
pienempiä tuloksia.
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Kuva 17. Kokonaisleijuman vuosikeskiarvot Aninkaistenkadulla tehokeräysmenetelmällä
mitattuna vuosina 1988 – 1992 ja 1997 - 2001 sekä fraktioivalla keräimellä (im-
paktori) vuosina 1988 - 1997. 

Kokonaisleijuman ohje- ja raja-arvot ylitettiin Turussa vuonna 2001. Ohjearvoon verrattava koko
vuoden mittausaineistosta laskettu vuorokausiarvo oli 420 µg/m³ (350 % ohjearvosta). Raja-
arvoon 300 µg/m³ verrattava tunnusluku oli 350 µg/m³ (117 % raja-arvosta).

8.1.4 TURUN HIILIMONOKSIDIPITOISUUDET

Kuvassa 18 on esitetty häkäpitoisuuden vuosikeskiarvojen kehitys vuosilta 1992 - 2001. Häkä-
pitoisuudet ovat hitaasti laskeneet vuoden 1992 tasosta. Aninkaistenkadun häkäpitoisuuksiin
vaikuttavat lähinnä autoliikenteen päästöt, joten pitoisuustason lasku johtunee autokannan uu-
distumisesta, katalysaattoreilla varustettujen henkilöautojen määrän lisääntymisestä, polttoainei-
den laadun parantumisesta sekä mahdollisesti uusien liikennejärjestelyjen aiheuttamasta liiken-
nemäärien laskusta. Mittauspiste jouduttiin vuoden 1998 alusta siirtämään noin 50 m Aurajoelle
päin Aninkaistenkadun ja Eerikinkadun risteykseen. Koska uusi mittauspiste on risteysalueella ja
se on avoin itään Aurajoelle, ei tuloksia voida rinnastaa vanhan heikommin tuulettuneen mitta-
uspisteen tuloksiin.

VUOSIKESKIARVOT

Hiilimonoksidin vuosikeskiarvo oli vuonna 2001 Aninkaistenkadulla 0,9 mg/m³. Vuosikeskiar-
volle ei ole annettu ohjearvoa. Vuonna 2000 Aninkaistenkadulla tulosten saatavuus oli vain 67 %
laitevian vuoksi.
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Kuva 18. Hiilimonoksidin vuosikeskiarvot Aninkaistenkadulla vuosina 1992 – 2001. 

KAHDEKSAN TUNNIN LIUKUVAT KESKIARVOT

Korkeimmat kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot mitattiin tammikuussa (kuva 19), jolloin pi-
toisuus oli 4,4 mg/m3 (55 % ohjearvosta). 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kuukausi

pi
to

is
uu

s 
(m

g/
m

3 )

Kuva 19. Korkeimmat hiilimonoksidin ohjearvoon verrattavat kahdeksan tunnin liukuvat
keskiarvot Aninkaistenkadulla vuonna 2001 (ohjearvo 8 mg/m3).

Taulukossa 8 on esitetty vuosittain todetut hiilimonoksidipitoisuuden maksimiarvot, voimassa
olleet ohjearvot ja ohjearvoylitysten lukumäärät.

Taulukko 8. Vuosittain todetut hiilimonoksidipitoisuuden maksimiarvot (mg/m3), voimassa ol-
leet ohjearvot (mg/m3) ja ohjearvoylitysten lukumäärät Aninkaistenkadulla.

Vuosi 8 tunnin maksimi Ohjearvo 1 tunnin maksimi Ohjearvo Ylitykset / kpl
1992 12,8 10 19,0 30 27
1993 12,2 10 19,8 30 18
1994 9,7 10 13,9 30 0
1995 15,9 10 20,9 30 26
1996 9,3 8 13,6 20 28
1997 8,7 8 11,2 20 8
1998 *) 6,3 8 8,5 20 0
1999 7,9 8 33,3 20 1
2000 4,6 8 7,0 20 0
2001 4,4 8 6,8 20 0

*) mittauspistettä siirretty 40 m Aurajoelle päin
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TUNTIKESKIARVOT

Hiilimonoksidin korkeimmat ohjearvoon verrattavat tuntiarvot olivat välillä 1,9 – 6,8 mg/m³
(ohjearvo 20 mg/m3).

PITOISUUSJAKAUMA KELLONAJOITTAIN JA VIIKONPÄIVITTÄIN

Aninkaistenkadun häkäpitoisuudet kohosivat yleensä liikennemäärien kasvaessa. Vuonna 2001
pitoisuudet olivat suurimmillaan kello 15 - 17 ruuhkassa (kuva 20). Korkeimmat arvot mitattiin
tyynellä pakkasilmalla ja inversiotilanteissa, jolloin huonojen sekoittumisolosuhteiden takia
päästöjen laimeneminen oli heikkoa.
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Kuva 20. Hiilimonoksidipitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Aninkaistenkadulla.

Kuvassa 21 on esitetty Aninkaistenkadun hiilimonoksidipitoisuuden vuorokausikeskiarvot vii-
konpäivittäin. Lauantaisin ja sunnuntaisin pitoisuudet ovat merkittävästi pienempi kuin arkipäi-
visin, johtuen pienemmistä liikennemääristä.
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Kuva 21. Aninkaistenkadun hiilimonoksidipitoisuuden jakautuminen viikonpäivittäin.

8.1.5 TURUN OTSONIPITOISUUDET

Otsonia muodostuu alailmakehässä typen oksidien, hiilivetyjen ja auringon UV-säteilyn vaiku-
tuksesta. Kaupunkialueet toimivat ns. otsoninieluina, kun muut ilman epäpuhtaudet, lähinnä typ-
pimonoksidi, reagoivat otsonin kanssa kuluttaen sitä.
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Otsonipitoisuuden mittaus aloitettiin Ruissalon Saaronniemessä tammikuussa 1999. Otsonille on
annettu kynnysarvo 110 µg/m3 kahdeksan tunnin keskiarvolle klo 0 – 8, 8 – 16, 16 – 24 ja 12 –
20. Otsonin kynnysarvoa 110 µg/m3 ei ylitetty Ruissalossa vuonna 2001 (kuva 22). Korkein
kahdeksan tunnin keskiarvo 104 µg/m3 (95 % kynnysarvosta) mitattiin elokuun 17. päivä kello
11 - 19.
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Kuva 22. Otsonipitoisuuksien korkeimmat 8 tunnin keskiarvot vuonna 2001.

Vuonna 2001 korkein otsonin kuukausikeskiarvo (70 µg/m3) Ruissalossa mitattiin toukokuussa
(kuva 23). Kuukausikeskiarvoille ei ole asetettu raja-arvoja.
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Kuva 23. Otsonipitoisuuksien kuukausikeskiarvot Ruissalossa ja Utössä vuonna 2001.

Kuvassa 24 on esitetty otsonipitoisuuksien maksimituntiarvot. Tuntiarvolle annettua kynnysar-
voa 180 µg/m3 väestölle tiedottamiseksi ei ylitetty.
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Kuva 24. Otsonipitoisuuksien maksimituntiarvot Ruissalossa vuonna 2001.

8.2 ILMANLAATU RAISIOSSA

8.2.1 RAISION RIKKIDIOKSIDIPITOISUUDET

Raisiossa ei sijaitse merkittäviä rikkidioksidin päästölähteitä. Merkittävimmät Raision ulkoilman
rikkidioksidipitoisuuksiin vaikuttavat päästölähteet ovat Fortum Oil and Gas Oy:n Naantalin
jalostamo ja Fortum Power and Heat Oy:n voimalaitos sekä Turun länsi- ja pohjoispuolella si-
jaitsevat laitokset. Raision rikkidioksidipitoisuuksien aleneminen 1990-luvulla onkin seurausta
näiden laitosten päästöjen pienenemisestä. Vuoden 2000 alussa rikkidioksidin mittaus Raision
keskustan mittausasemalla lopetettiin.

VUOSIKESKIARVOT

Rikkidioksidin vuosikeskiarvojen kehitys Raision mittausasemilla sekä Utön tausta-asemalla
vuosina 1989 - 2001 on esitetty kuvassa 25. Vuonna 2001 vuosikeskiarvo oli Kaanaalla 2 µg/m³.
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Kuva 25. Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvojen kehitys Raision keskustassa, Kaa-
naalla ja Utössä vuosina 1989 - 2001. 
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OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Kaanaan kuukausien toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot vaihtelivat välillä 2-11 µg/m³
vuorokausiohjearvon ollessa 80 µg/m³. Korkein vuorokausiarvo 11 µg/m3 (14 % ohjearvosta)
mitattiin helmikuussa. 

OHJEARVOON VERRATTAVAT TUNTIKESKIARVOT

Vuoden 2001 korkein ohjearvoon verrattava tuntiarvo mitattiin helmikuussa, jolloin pitoisuus oli
46 µg/m3 (18 % ohjearvosta). Kuukausien suurimmat tuntiarvot vaihtelivat välillä 9-46 µg/m³.

8.2.2 RAISION TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDET

Raision mittauspisteen lähiympäristön merkittävin typen oksidien päästölähde on liikenne. Alu-
een ilmanlaatuun vaikuttavat lähinnä Nesteentien (etäisyys noin 50 m mittauspisteestä), Raision-
tien (150 m) sekä Rauman valtatien (200 m) liikenne. Liikennelaskelmien mukaan ajoneuvomää-
rät väylillä ovat seuraavat: Nesteentie 4 500 ajoneuvoa/vrk, Raisiontie 8 000 ajoneuvoa/vrk ja
Rauman valtatie 13 000 – 18 000 ajoneuvoa/vrk. Lisäksi pitoisuuksiin vaikuttaa mittauspisteen
vieressä sijaitsevan pysäköintialueen liikenne.

VUOSIKESKIARVOT

Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Raision ja Utön mittausasemilla vuosina 1990 - 1999
on esitetty kuvassa 26. Vuonna 2001 typpidioksidin vuosikeskiarvo oli Raision keskustassa 20
µg/m³.
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Utö Raisio

Kuva 26. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Raisiossa ja Utössä vuosina 1990 -
2001. Utön mittausmenetelmä on muuttunut vuonna 1996.

OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Kuvaan 27 on koottu kuukausittaiset typpidioksidin ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot
Raision mittauspisteessä. Ohjearvon ylittäviä typpidioksidipitoisuuksia mitattiin yksi vuonna
2001. Ylitys tapahtui helmikuussa arvon ollessa 74 µg/m³ (106 % ohjearvosta). 
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Kuva 27. Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat vuorokausi-keskiarvot Raisios-
sa vuonna 2001.

OHJEARVOON VERRATTAVAT TUNTIKESKIARVOT

Kuvassa 28 on esitetty ohjearvoon verrattavat typpidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvot Raisiossa
kuukausittain. Vuonna 2001 typpidioksidin tuntiarvot eivät ylittäneet ohjearvoa. Raisiossa kor-
kein tuntiarvo 115 µg/m3 (77 % ohjearvosta) mitattiin helmikuussa.
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Kuva 28. Typpidioksidin ohjearvoon verrattavat tuntikeskiarvot Raisiossa kuukausittain
vuonna 2001.

PITOISUUSJAKAUMA VIIKONPÄIVITTÄIN JA KELLONAJOITTAIN

Kuvassa 29 on esitetty Raision typpidioksidipitoisuuden keskiarvot viikonpäivittäin. Lauantai  ja
sunnuntai erottuvat selvästi arkipäivistä, johtuen vähäisemmästä liikenteestä.
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Kuva 29. Raision typpidioksidipitoisuuden jakautuminen viikonpäivittäin.

Pitoisuuksien vaihtelu eri vuorokaudenaikoina noudatti Raisiossa normaaleja liikenteen ruuhka-
huippuja (kuva 30). Korkeimmat pitoisuudet mitattiin aamulla kello 06 - 08. Iltapäivällä pitoi-
suudet alkoivat kohota uudelleen kello 14 jälkeen. Pitoisuudet tasaantuivat kello 17 ja saavuttivat
illan huippunsa kauppojen sulkemisaikaan kello 19 - 21.
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Kuva 30. Typpidioksidipitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Raisiossa vuonna 2001.

8.2.3 RAISION HIUKKASPITOISUUDET

Raision keskustassa hengitettäviä hiukkasia (PM10) on mitattu tehokeräysmenetelmällä vuodesta
1990 vuoden 1995 kesäkuuhun. Jatkuvatoiminen PM10-esierottimella varustettu hiukkasanaly-
saattori otettiin käyttöön helmikuun 1995 lopulla. 

VUOSIKESKIARVOT

Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo oli vuonna 2001 Raisiossa 13 µg/m³. 
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OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Muilla mittausasemilla hengitettävien hiukkasten pitoisuudet eivät ylittäneet ohjearvoa.  Suu-
rimmat arvot mitattiin maaliskuussa ja syyskuussa ollen 49 µg/m³ (70 % ohjearvosta). Pienim-
mät vuorokausiarvot, 14 µg/m³, mitattiin Raisiossa kesä- ja marraskuussa.

Kuvassa 31 on esitetty hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattava vuorokausikeskiarvo
Raision keskustassa kuukausittain.
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Kuva 31. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Raisios-
sa 2001.

PITOISUUSJAKAUMA KELLONAJOITTAIN

Raisiossa keskimääräiset hiukkaspitoisuudet vaihtelivat eri vuorokaudenaikoina siten, että kor-
keimmat pitoisuudet mitattiin aamulla kello 07 - 09 ja alhaisimmat kello 02 – 05 (kuva 32). Päi-
vällä erot pitoisuuksissa olivat melko pieniä. Tämä johtunee suurien väylien tasaisista liikenne-
määristä myös päivällä.
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Kuva 32. Hiukkaspitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Raisiossa vuonna 2001.
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8.3 ILMANLAATU NAANTALISSA

8.3.1 NAANTALIN RIKKIDIOKSIDIPITOISUUDET

Naantalissa suurimmat rikkidioksidin päästölähteet ovat Fortum Oil and Gas Oy:n Naantalin
jalostamo ja Fortum Power and Heat Oy:n voimalaitos, joiden osuus Turun seudun rikkidioksi-
dipäästöistä oli vuonna 2001 noin 78 %. Naantalissa rikkidioksidipitoisuuksien alenemiseen on
vaikuttanut lähinnä jalostamon ja voimalaitoksen päästöjen pienentyminen. Viimeisten kymme-
nen vuoden aikana laitosten yhteispäästöt ovat laskeneet 9 200 tonnista 3 400 tonniin. Molem-
milla laitoksilla on käytössä rikinpoistojärjestelmä.

VUOSIKESKIARVOT

Rikkidioksidin vuosikeskiarvojen kehitys Naantalissa sekä Utön tausta-asemalla vuosina 1989 -
2001 on esitetty kuvassa 33. Vuonna 2001 vuosikeskiarvo oli Naantalissa 3 µg/m³.
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Utö Naantali

Kuva 33. Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvojen kehitys Naantalissa ja Utössä.

OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Naantalissa kuukausien toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot vaihtelivat välillä 3-16 µg/m³
vuorokausiohjearvon ollessa 80 µg/m³. Vuoden suurin ohjearvoon verrattava vuorokausiarvo
mitattiin tammikuussa, jolloin pitoisuus oli 16 µg/m3 (20 % ohjearvosta). 

OHJEARVOON VERRATTAVAT TUNTIKESKIARVOT

Kuukausien suurimmat tuntiarvot vaihtelivat välillä 8 - 42 µg/m³.

8.3.2 NAANTALIN TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDET

Naantalin keskustan typen oksidien mittauspiste on perustettu lähinnä keskustan ilmanlaadun
sekä Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitoksen päästöjen seurantaan. Viime vuosi-
na tehtyjen mittavien ilmansuojelutoimenpiteiden seurauksena voimalaitoksen päästöjen vaiku-
tus Naantalin ilmanlaatuun on pienentynyt.

VUOSIKESKIARVOT

Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Naantalin ja Utön mittausasemilla vuosina 1990 -
2001 on esitetty kuvassa 34. Vuonna 2001 typpidioksidin vuosikeskiarvo oli Naantalissa 17
µg/m³.
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Utö Naantali

Kuva 34. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot Naantalissa ja Utössä. Utön mittaus-
menetelmä on muuttunut vuonna 1996.

OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Kuvaan 35 on koottu kuukausittaiset typpidioksidin ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot
Naantalin mittauspisteessä. 

Naantalissa korkeimmat typpidioksidin vuorokausiarvot mitattiin joulukuussa, jolloin pitoisuudet
olivat 62 µg/m3 (89 % ohjearvosta) ja 51 µg/m3 (73 % ohjearvosta). Alhaisimmat typpidioksidi-
pitoisuudet mitattiin kesäkuussa pitoisuuden ollessa 20 µg/m3 (29 % ohjearvosta). 
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Kuva 35. Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat vuorokausi-keskiarvot Naanta-
lissa vuonna 2001.

OHJEARVOON VERRATTAVAT TUNTIKESKIARVOT

Kuvassa 36 on esitetty ohjearvoon verrattavat typpidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvot Naanta-
lissa kuukausittain vuonna 2001. 

Vuonna 2001 typpidioksidin tuntiarvot eivät ylittäneet ohjearvoa. Korkein tuntiarvo mitattiin
joulukuussa, jolloin pitoisuus oli 132 µg/m3 (88 % ohjearvosta). Alhaisimmat tuntiarvot mitattiin
kesäkuussa, jolloin pitoisuus oli 37 µg/m3 ( 25 % ohjearvosta). 
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Kuva 36. Typpidioksidin ohjearvoon verrattavat tuntikeskiarvot  Naantalissa kuukausittain.

PITOISUUSJAKAUMA VIIKONPÄIVITTÄIN JA KELLONAJOITTAIN

Kuvassa 37 on esitetty Naantalin typpidioksidipitoisuuden keskiarvot viikonpäivittäin. Pitoi-
suuksissa eri viikonpäivien välillä ei ole suuria eroja, koska mittauspiste ei ole keskustan kaup-
pojen vieressä. 
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Kuva 37. Naantalin typpidioksidipitoisuuden jakautuminen viikonpäivittäin vuonna 2001.

Vuorokausijakauman korkeimmat pitoisuudet ajoittuvat Naantalissa aamulla kello 06 - 09 ja il-
lalla kello 19 - 21 välille (kuva 38). Tämä johtunee töistä kotiin palaavan liikenteen jakaantumi-
sesta pidemmälle aikavälille kuin aamulla. Pienimmillään pitoisuudet olivat aamuyöllä kello 02 -
05.
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Kuva 38. Typpidioksidipitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Naantalissa vuonna 2001.

8.3.3 NAANTALIN HIUKKASPITOISUUDET

Naantalin keskustassa on ilman hiukkaspitoisuuksia mitattu keräysmenetelmin muutamia lyhyitä
jaksoja. Jatkuvatoimiset hengitettävien hiukkasten mittaukset aloitettiin Karvetissa joulukuussa
1996. 

VUOSIKESKIARVOT

Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo oli Naantalissa oli vuonna 2001 14 µg/m³ . 

OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Naantalissa ohjearvon ylittävä hengitettävien hiukkasten pitoisuus mitattiin maaliskuussa, jolloin
vuorokausiarvo oli 72 µg/m3 (103 % ohjearvosta). Kuvassa 39 on esitetty hengitettävien hiuk-
kasten ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot Naantalissa kuukausittain.
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Kuva 39. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausi-keskiarvot Naan-
talissa 2001.
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PITOISUUSJAKAUMA KELLONAJOITTAIN

Hiukkaspitoisuuksien kellonaikajakaumaa tarkasteltaessa voidaan pitoisuuksien todeta vaihtele-
van liikennemäärien mukaan (kuva 40). Pitoisuudet ovat siten korkeimmillaan työmatkaliiken-
teen aikaan aamulla kello 07 - 09 ja alhaisimmillaan kello 03 - 05.
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Kuva 40. Hiukkaspitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Naantalissa vuonna 2001.

8.4 ILMANLAATU KAARINASSA

8.4.1 KAARINAN RIKKIDIOKSIDIPITOISUUDET

Kaarinassa rikkidioksidipitoisuudet olivat alhaisia. Rikkidioksidin kuukausikeskiarvot olivat
korkeimmillaan joulukuussa ja helmikuussa. Talvikauden korkeammat pitoisuudet johtuvat
lisääntyneestä lämmöntuotannosta.

VUOSIKESKIARVOT

Vuonna 2001 vuosikeskiarvot olivat Kaarinassa 1 µg/m³. 

OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Kaarinassa kuukausien toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot vaihtelivat välillä 2-8 µg/m³
vuorokausiohjearvon ollessa 80 µg/m³. Korkein vuorokausiarvo mitattiin joulukuussa pitoisuu-
den ollessa 10 % ohjearvosta. 

OHJEARVOON VERRATTAVAT TUNTIKESKIARVOT

Kaarinassa kuukausien suurimmat tuntiarvot vaihtelivat välillä 5-19 µg/m³

8.4.2 KAARINAN TYPPIDIOKSIDIPITOISUUDET

VUOSIKESKIARVOT

Vuonna 2001 typpidioksidin vuosikeskiarvo oli Kaarinassa 15 µg/m³.
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OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Kuvaan 41 on koottu kuukausittaiset typpidioksidin ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot
Kaarinan mittauspisteessä. Korkeimmat typpidioksidin vuorokausiarvot mitattiin joulukuussa,
jolloin pitoisuudet olivat 62 µg/m3 (89 % ohjearvosta) ja 51 µg/m3 (73 % ohjearvosta).
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Kuva 41. Typpidioksidipitoisuuden ohjearvoon verrattavat vuorokausi-keskiarvot Kaari-
nassa kuukausittain vuonna 2001.

OHJEARVOON VERRATTAVAT TUNTIKESKIARVOT

Kuvassa 42 on esitetty ohjearvoon verrattavat typpidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvot Kaarinas-
sa kuukausittain vuonna 2001. Korkeimmat arvot 91 µg/m3 (61 % ohjearvosta) mitattiin joulu-
kuussa.
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Kuva 42. Typpidioksidin ohjearvoon verrattavat tuntikeskiarvot Kaarinassa kuukausittain.

PITOISUUSJAKAUMA VIIKONPÄIVITTÄIN JA KELLONAJOITTAIN

Kuvassa 43 on esitetty typpidioksidin vuorokausikeskiarvojen jakautuminen viikonpäivittäin.
Lauantaisin ja sunnuntaisin pitoisuudet ovat pienempiä kuin muina päivinä vähäisemmästä lii-
kenteestä johtuen.
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Kuva 43. Kaarinan typpidioksidipitoisuuden jakautuminen viikonpäivittäin vuonna 2001.

Pitoisuuksien vaihtelu eri vuorokaudenaikoina noudatti Kaarinassa normaaleja liikenteen ruuh-
kahuippuja (kuva 44). Korkeimmat pitoisuudet mitattiin aamulla kello 07 - 09. Iltapäivällä pitoi-
suudet alkoivat kohota uudelleen kello 14 jälkeen ja saavuttivat illan huippunsa kello 20.
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Kuva 44. Typpidioksidipitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Kaarinassa vuonna 2001.

8.4.3 KAARINAN HIUKKASPITOISUUDET

VUOSIKESKIARVOT

Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo oli vuonna 2001 Kaarinassa 16 µg/m³. Vuosikeskiar-
volle ei ole annettu ohjearvoa.

OHJEARVOON VERRATTAVAT VUOROKAUSIKESKIARVOT

Vuorokausiarvon ohjearvo on 70 µg/m3. Kaarinassa suurimmat arvot mitattiin maaliskuussa ja
syyskuussa. Arvot olivat molempina kuukausina 57 µg/m³ (81 % ohjearvosta). Kuvassa 45 on
esitetty hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot kuukausittain
Kaarinan keskustassa.
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Kuva 45. Hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausi-keskiarvot Kaari-
nassa 2001.

PITOISUUSJAKAUMA KELLONAJOITTAIN

Hiukkaspitoisuuksia tarkasteltaessa vuorokaudenaikojen mukaan, voidaan myös Kaarinassa to-
deta pitoisuuksien vaihtelevan liikennemäärien mukaan (kuva 46). Pitoisuudet olivat alhaisem-
millaan kello 03 – 04  ja korkeimmillaan kello 07 – 09 sekä 15 - 17.
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Kuva 46. Hiukkaspitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Kaarinassa vuonna 2001

8.4.4 KAARINAN HIILIMONOKSIDIPITOISUUDET

Vuoden korkeimmat hiilimonoksidipitoisuudet mitattiin Kaarinassa helmikuussa, jolloin korkein
tuntiarvo oli 7,0 mg/m3 (35 % ohjearvosta). Korkeimmat kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot
mitattiin tammikuussa, jolloin pitoisuus oli 4,4 mg/m3 (55 % ohjearvosta). 

VUOSIKESKIARVOT

Hiilimonoksidin vuosikeskiarvo oli vuonna 2001 Kaarinassa 0,4 mg/m³. 

KAHDEKSAN TUNNIN LIUKUVAT KESKIARVOT

Kaarinassa suurimmaksi kahdeksan tunnin keskiarvoksi mitattiin joulukuussa 4,4 mg/m³ (kuva
47). 
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Kuva 47. Korkeimmat hiilimonoksidin ohjearvoon verrattavat kahdeksan tunnin liukuvat
keskiarvot Kaarinassa vuonna 2001 (ohjearvo 8 mg/m3).

TUNTIKESKIARVOT

Korkein hiilimonoksidin tuntiarvo vuonna 2001 mitattiin Kaarinassa helmikuussa tuloksella 7,0
mg/m3, joka on 35 % ohjearvosta.  Tuntiarvot vaihtelivat välillä 0,7 – 7,0 mg/m3 (ohjearvo 20
mg/m3). Kaarinassa liikenteen vaikutukset eivät ole kovin merkittäviä ja sekoittumisolosuhteet
ovat paremmat kuin Aninkaistenkadun mittauspisteessä. 

PITOISUUSJAKAUMA KELLONAJOITTAIN JA VIIKONPÄIVITTÄIN

Hiilimonoksidipitoisuuksien kellonaikajakaumaa tarkasteltaessa voidaan pitoisuuksien todeta
vaihtelevan liikennemäärien mukaan (kuva 48). Pitoisuudet ovat siten korkeimmillaan työmat-
kaliikenteen aikaan aamulla kello 07 - 08 ja alhaisimmillaan kello 03 - 05.
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Kuva 48. Hiilimonoksidipitoisuudet eri vuorokaudenaikoina Kaarinassa vuonna 2001.

Kuvassa 49 on esitetty Kaarinan hiilimonoksidipitoisuuksien jakautuminen viikonpäivittäin. Eri
viikonpäivien häkäpitoisuuksilla ei ole suuria eroja.
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Kuva 49. Hiilimonoksidipitoisuuksien jakautumien Kaarinassa viikonpäivittäin.

9 ILMANSAASTEIDEN VAIKUTUKSET IHMISTEN
TERVEYTEEN

9.1 YLEISTÄ VAIKUTUKSISTA

Häkä, rikkidioksidi, hiilivedyt, hiukkaset (noki, tuhka jne.) ja typen oksidit ovat niin sanotut viisi
suurta ilmansaastetta. Näistä ulkoilmassa esiintyvä häkä on terveydelle vaarallinen ainoastaan
poikkeuksellisissa olosuhteissa (syvissä katukuiluissa, liikennetunneleissa). Rikkidioksidin mer-
kitys on vähentynyt pitoisuuksien pienenemisen myötä, mutta typen oksidien ja hiukkasten suh-
teellista terveysmerkitystä pidetään huomattavana. Merkittävin ilmanlaatu heikentävä kompo-
nentti saattaa olla erittäin pienet hiukkaset, jotka ovat läpimitaltaan vain muutamia kymmeniä
nanometrejä. Niitä syntyy etenkin liikenteen pakokaasuista. (Tuomisto Jouko)

Kansallisessa ympäristöterveysohjelmassa (Ympäristöterveystoimikunta 1997) on arvioitu, että
yhdyskuntailman epäpuhtaudet (erityisesti hiukkaset), aiheuttavat Suomessa vuosittain 200–400
ennenaikaista kuolemaa, 30000 astma-oireiden pahentumista ja 30000–40000 lasten hengitys-
tieinfektiota. (Jokiniemi Jorma , Ohlström Mikael, Kulmala Markku ja Hämeri Kaarle. 2000)

Pienten hiukkasten lisäksi myös otsonin on pystytty osoittamaan aiheuttavan epidemiologisesti
mitattavan kuolleisuuden lisääntymisen. WHO on arvioinut 100 000 – 400 000 ihmisen kuolevan
vuodessa Euroopassa ilmansaasteiden takia vähintään vuoden ennenaikaisesti. Kyse on paitsi
hengitystiesairauksista, myös verenkiertoelimistön sairauksista. Keuhkoahtaumataudin ja keuh-
koemfyseeman (pienentää diffuusiokapasiteettia, mikä johtuu keuhkorakkuloiden väliseinämien
osittaisesta tuhoutumisesta ja diffuusiopinnan pienentymisestä sekä keuhkojen veritilavuuden
vähentymisestä) kiistaton osoittaminen ilman saastumisesta johtuvaksi on vaikeaa, mutta yhteys
on todennäköinen. Näiden tautien oireet pahenevat selvästi ilman laadun huonontuessa. Ilman
laadulla on varsin selvä yhteys astman oireisiin. (Tuomisto Jouko)

On käynyt ilmeiseksi että ilman saastuminen lisää, mitattavissa määrin myös Suomessa, lasten
infektioita ja infektio-oireita (esim. yskä). Todennäköisimmän infektioiden aiheuttajat ovat hiuk-
kaset, typen oksidit ja otsoni. Keuhkosyöpäsairastuvuuden yhteyttä ilman laatuun on vaikea
osoittaa, koska sekoittavia tekijöitä on useita (mm. tupakointi). Kuitenkin esimerkiksi amerikka-
laisissa tilastoissa keuhkosyöpäkuolleisuudella ja väestön odotettavissa olevalla eliniällä on yh-
teys kaupungin ilman pitkäaikaiseen laatuun. (Tuomisto Jouko)
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Vaikka ilmansaasteiden merkitys allergia synnyssä ei olekaan niin suuri kun on oletettu, saattaa
pitkäaikainen altistuminen vaikuttaa allergian ja astman kehittymiseen. Jo sairastuneille  oireet
ilmaantuvat ja pahenevat pienimmissä pitoisuuksissa ja lyhyemmässä ajassa kuin terveillä. Il-
mansaasteet ärsyttävät ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Hengityselinsairaat ovat herkempiä saastei-
den vaikutuksille kuin terveet. Allergiasta, astmasta ja yliherkkyyksistä kärsivät ovat erityinen
riskiryhmä, koska valmiiksi herkistynyt puolustusjärjestelmä reagoi ympäristön altisteisiin taval-
lista voimakkaammin. Allergia on voimakkaasti sidottu perinnöllisiin tekijöihin, mutta ympäris-
tön altisteilla on merkittävä vaikutus herkistymiseen ja oireiluun. Itse allergioiden yleistymiseen
ilmansaasteilla on toissijainen merkitys. (Ilmansaasteet uhkana terveydelle)

Ilmansaasteiden seurauksena voi olla toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia hengitysteiden
limakalvoilla. Saasteet lisäävät hengityselinten kuormaa ja heikentävät elimistön suojautumis-
keinoja. Ilmansaasteet voivat vapauttaa tulehduksen välittäjäaineita tai heikentää värekarvojen
toimintaa. Ilmansaasteet mahdollisesti lisäävät herkistymistä ja allergian kehittymistä sitoutu-
malla siitepölyihin tai muihin hiukkasiin ja muuttamalla niiden proteiinirakennetta. (Ilmansaas-
teet uhkana terveydelle)

Ilmasaasteille on hyvin vaikea esittää tarkkoja kynnysarvoja, joita alhaisemmat pitoisuudet olisi-
vat turvallisia herkille väestöryhmille kuten allergisille ja astmaa sairastaville tai lapsille ja van-
huksille. Ihminen altistuu hengittäessään kaikille ilmassa oleville aineille samanaikaisesti ja sen
vuoksi olisi löydettävä ohjearvot, jotka huomioisivat aineiden yhteisvaikutukset. (Ilmansaasteet
uhkana terveydelle)

9.2 RIKKIDIOKSIDIN VAIKUTUKSET

Rikkidioksidin ja rikkihappo vaikuttavat hengitysteissä ärsyttävästi, aiheuttavat tulehdusreakti-
oita ilman infektiotakin sekä keuhkoputkien supistumista. Astmaattiset henkilöt ovat erityisen
herkkiä. Koska rikkidioksidi on varsin vesi-liukoista, suuri osa siitä jää ylähengitysteiden kostei-
siin limakalvoihin. Kuitenkin osa pääsee keuhkorakkuloihin saakka ja aiheuttaa kudosvaurioita.
Hiukkaset voimistavat rikkidioksidin vaikutuksia voimakkaasti, koska ne katalysoivat paljon
voimakkaammin ärsyttävän rikkihapon syntyä. (Tuomisto Jouko)

Allergiaa ja astmaa sairastavilla rikkidioksidi aiheuttaa vaikutuksia arviolta kolme kertaa pie-
nemmissä pitoisuuksissa kuin terveillä. Haitallinen pitoisuus astmaatikolle lyhytaikaisessa altis-
tuksessa on 700 µg/m3, kun se terveille on yli 2000 µg/m3. Pitkäaikaisessa altistuksessa vastaava
arvo astmaatikoille on 30 µg/m3. Ilmassa oleva rikkidioksidi heikentää lievästi keuhkojen toi-
mintaa ja pahentaa sairauden oireita. Astmakohtaukset lisääntyvät joko välittömästi tai yhden-
kahden vuorokauden viiveellä. Koska lasten hengitysteiden puolustusjärjestelmä on vasta kehit-
tymässä, reagoivat he aikuisia herkemmin. (Ilmansaasteet uhkana terveydelle)

9.3 TYPEN OKSIDIEN VAIKUTUKSET

Typen oksidit ovat ns. “syviä” ärsyttäjiä. Ne eivät ole niin vesiliukoisia kuin rikkidioksidi ja jää-
vät siksi ne eivät jää nenän ja ylähengitysteiden limakalvoihin, vaan kulkeutuvat keuhkojen al-
veoleihin saakka aiheutaen turpoamista ja pienimpien keuhkoputken haarojen vaurioitumista. Ne
vaurioittavat myös keuhkojen fagosytoivia soluja ja syöttösoluja, mikä edelleen pahentaa seinä-
mävauriota. Typpidioksidi herkistää hengitysteitä bakteeri- ja virusinfektioille sekä allergeenien
vaikutuksille. Typpidioksidi on myös yhteydessä välittömään hengitystiesairastuvuuteen. (Tuo-
misto Jouko)

Tavallisissa yhdyskuntailman pitoisuuksissa typpioksidin ei ole todettu aiheuttavan astmaatikolla
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terveitä enempää oireita. Astmaatikkojen oirekynnys on kuitenkin matalampi kuin terveillä. Ty-
pen oksidit lisäävät esim. yskää ja hengitysteiden infektioriskiä. (Ilmansaasteet uhkana tervey-
delle. 1996).

9.4 HIUKKASTEN VAIKUTUKSET

Yhdyskuntailman epäpuhtauksien aiheuttamat laajamittaisimmat ja vakavimmat haitat (mm. li-
sääntynyt päivittäinen kuolleisuus; lisääntyneet hengitys- ja sydänsairaiden oireet, lääkkeiden-
käyttö ja sairaalaanotot; lyhentynyt elinikä) liittyvät nimenomaan pienhiukkasiin. Näille vaiku-
tuksille herkimpiä väestöryhmiä ovat hengityselin- ja sydänsairaat sekä lapset. Edellä kuvatuille
terveyshaitoille ei ole nykyisen tutkimustiedon perusteella määritettävissä mitään turvallista
kynnysarvoa, jota pienemmissä hiukkaspitoisuuksissa haittoja ei esiinny. (Jokiniemi Jorma. ym.
2000)

Pienhiukkasten merkittävin kokoluokka, 0.1 - 1 mikrometrin kertymähiukkaset, ei laskeudu il-
massa juuri lainkaan painovoiman vaikutuksesta, mistä johtuen niiden poisto ilmasta on lähes
kaikissa oloissa hidasta. Seurauksena on kulkeutuminen heikkojenkin ilmavirtausten mukana ja
leijuminen pitkään hengitysalueella. Taajamissa nämä pienhiukkaset kulkeutuvat helposti sisälle.
Ne läpäisevät tavanomaiset suodattimet ja tyypillistä on, että lyhytaikainenkin ikkunatuuletus
siirtää katukuilun pienhiukkasmäärän lähes samansuuruisena sisälle. Kokonaisaltistuksesta voi-
daan saada merkittävä osa juuri sisätiloissa. (Raunemaa Taisto. 1998)

Terveydelliseltä kannalta merkityksellisimpiä ovat pakokaasujen ja savukaasujen sisältämät
hiukkaset, jotka voivat sisältää mm. karsinogeeneja ja raskasmetalleja, ja jotka pienen kokonsa
vuoksi pääsevät tunkeutumaan hengitysteihin ja jopa keuhkoihin asti. Pienikokoiseen leijuvaan
pölyyn sitoutuu muita vaarallisia hiukkasia. Jo 30-150 µg/m3 vuorokausipitoisuudet ovat haitalli-
sia. Pitkäaikainen altistuminen yli 100 µg/m3 pitoisuudelle heikentää erityisesti astmaattisten
lasten ja nuorten keuhkojen toimintaa. (Ilmansaasteet uhkana terveydelle. 1996). WHO:n asian-
tuntija-ryhmä on todennut, että kaupunki-ilman hengitettävien hiukkasten (PM 10) vuorokausi-
pitoisuudella on yhteys päivittäiseen kuolleisuuteen ja väestössä päivittäin ilmeneviin oireisiin,
sairastavuuteen ja keuhkofunktioihin. Jo suhteellisen pieninä pidettyjen PM10-
vuorokausipitoisuuksien (50-100 µg/m3) on arvioitu lisäävän päivittäistä kuolleisuutta 5-10 pro-
sentilla, hengityselinsairauksista johtuvia sairaalaanottoja 10-20 prosentilla, astmaatikkojen
kohtauksia 25-50 prosentilla ja astmaatikkojen kohtauslääkkeiden käyttöä 35-70 prosentilla.
(Salonen Raimo O. 1996) Hiukkasmäärän nousu aiheuttaa sekä äkillisiä että ilmeisesti myös
kroonisia haittoja. Äkillisiin kuuluvat hengitystieinfektioiden sekä keuhkosairauksia ja sydänsai-
rauksia sairastavien oireiden paheneminen. (Ihminen terveellisessä ympäristössä –opas).

Hiukkasten tiedetään aiheuttavan myös pitkäaikaissairauksien kuten keuhkosyövän, kroonisen
obstruktiivisen keuhkoputkentulehduksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien lisääntymistä (Ih-
minen terveellisessä ympäristössä –opas). Lukuisissa epidemiologisissa tutkimuksissa on ha-
vaittu ilmansaasteiden, erityisesti hengitettävien hiukkasten, olevan yhteydessä sekä hengi-
tyselinten että sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin ja näistä aiheutuneisiin kuolemiin.
(Pekkanen Juha)

9.5 OTSONIN VAIKUTUKSET

Otsoni on ns. “syvä” ärsyttäjä. Se ei ole niin vesiliukoinen kuin rikkidioksidi, jonka vuoksi se ei
jää nenän ja ylähengitysteiden limakalvoihin, vaan menee keuhkojen alveoleihin saakka ja 
aiheuttavat turpoamista ja pienimpien keuhkoputken haarojen vaurioitumista. Ne vaurioittavat
myös keuhkojen fagosytoivia soluja ja syöttösoluja, mikä edelleen pahentaa seinämävauriota.
Otsoni herkistää hengitysteitä bakteeri- ja virusinfektioille sekä allergeenien vaikutuksille. Otso
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ni on yhteydessä myös välittömään hengitystiesairastuvuuteen, ja sitä pidetään nykyään hiuk-
kasten ja typen oksidien ohella tärkeimpänä yhdyskuntailman terveysriskinä. (Tuomisto Jouko)

Otsoni aiheuttaa mm. astmaa, pahentaa sairauden oireita sekä herkistää elimistöä muille aller-
geeneille. Astmaatikolla esiintyy oireita, kun otsonin pitoisuus nousee 200 ug/m3 (Ilmansaasteet
uhkana terveydelle. 1996).

10 YHTEENVETO

Turun kaupunkiseudulla ilmanlaatua tarkkailtiin vuonna 2001 kahdeksalla mittausasemalla, jotka
sijaisivat Turun keskustassa (Kauppatorilla ja Aninkaistenkadulla 2 kpl), Ruissalossa, Raision
keskustassa ja Kaanaalla sekä Naantalin keskustassa ja Kaarinassa. Lämpötilaa, tuulen suuntaa ja
nopeutta mitattiin sääasemalla Juhannuskukkulalla.

MITTAUSJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS

Vuonna 2001 mittausjärjestelmä toimi kokonaisuutena erittäin hyvin. Juhannuskukkulan lämpö-
tilan mittauksessa esiintyi ongelmia, jonka vuoksi Juhannuskukkulan lämpötiloja ei ole esitetty
raportissa.

PÄÄSTÖT

Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt olivat vuonna 2001
Turussa, Raisiossa ja Naantalissa yhteensä noin 4 400 tonnia. Suurimmat yksittäiset päästöläh-
teet olivat Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitos (n. 2 100 t) sekä Fortum Oil and
Gas Oy:n Naantalin jalostamo (n. 1 400 t). Liikenteestä aiheutuvat rikkidioksidipäästöt olivat
Turun kaupunkiseudulla yhteensä noin 6 tonnia.

Turussa, Raisiossa ja Naantalissa sijaitsevien ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten lai-
tosten typen oksidien kokonaispäästö oli vuonna 2001 noin 3 900 tonnia. Liikenteestä aiheutuvat
typen oksidien päästöt olivat Turun seudulla yhteensä noin 2 600 t. Suurin yksittäinen päästöläh-
de oli Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitos (n. 2 600 t).

Liikenteen pakokaasuista aiheutuvat hiukkaspäästöt olivat vuonna 2001 yhteensä noin 160 ton-
nia. Liikenteen ja tuulen kadun pinnasta uudelleen nostattaman pölyn ns. re-emission määrää on
vaikea arvioida. Suurin yksittäinen päästölähde oli Fortum Oil and Gas Oy:n Naantalin jalostamo
(n. 320 t), jonka hiukkaspäästö on kuitenkin karkeaa aluminioksidikatalyyttiä, joka ei leviä pal-
joakaan jalostamoalueen ulkopuolelle, eikä myöskään sisällä PM10 kokoa.

ILMANLAATU TURUSSA

Ilmanlaatuindeksillä tarkasteltuna ilmanlaatu vuonna 2001 Turun keskustassa oli yleensä tyy-
dyttävä. Välttäväksi ilmanlaatu heikkeni kolmena päivänä. Kauppatorilla typpidioksidipitoisuu-
det olivat korkeimmillaan maaliskuussa, jolloin ohjearvoon verrattava vuorokausikeskiarvo oli
63 µg/m3 (90 % ohjearvosta). Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Kauppatorilla olivat kor-
keimmillaan syyskuussa, jolloin ohjearvoon verrattava vuorokausikeskiarvo oli 74 % ohjearvos-
ta.

Rikkidioksidipitoisuudet Ruissalossa olivat alhaiset. Rikkidioksidin ohje-arvoihin verrattuna
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pitoisuudet olivat korkeimmillaan 13 % ohjearvosta. Ruissalon otsonipitoisuudet olivat kor-
keimmillaan elokuussa, jolloin korkein kahdeksan tunnin keskiarvo oli 104 µg/m3 (95 % ohjear-
vosta). Häkäpitoisuudet Aninkaistenkadulla olivat korkeimmillaan tammikuussa (55 % ohjear-
vosta). Kokonaisleijuman vuorokausipitoisuudet ylittivät annetun raja-arvon 300 µg/m3. Vuoro-
kausiraja-arvoon verrattava pitoisuus oli 362 µg/m3 (121 % raja-arvosta).

ILMANLAATU RAISIOSSA

Ilmanlaatu Raisiossa oli yleensä tyydyttävä. Välttävää ilmanlaatu oli seitsemänä päivänä. Typpi-
dioksidipitoisuudet Raision keskustassa olivat korkeimmillaan helmikuussa, jolloin mitattu pitoi-
suus oli 106 % ohjearvosta. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Raision keskustassa olivat
korkeimmillaan maalis- ja syyskuussa ollen 70 % ohjearvosta. Kaanaalla mitatut rikkidioksidi-
pitoisuudet olivat alhaiset, ollen korkeimmillaan helmikuussa (14 % ohjearvosta).

ILMANLAATU NAANTALISSA

Ilmanlaatu luokiteltiin Naantalissa yleensä hyväksi. Välttäväksi ilmanlaatu luokiteltiin 11 päivä-
nä. Typpidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan joulukuussa, jolloin ohjearvoon verrattava
vuorokausikeskiarvo oli 89 % ohjearvosta. Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ylitti ohjearvon
70 µg/m3 maaliskuussa, jolloin pitoisuus oli 103 % ohjearvosta. Rikkidioksidipitoisuudet Naan-
talissa olivat alhaiset. Korkeimmillaan rikkidioksidipitoisuudet olivat tammikuussa (20 % oh-
jearvosta).

ILMANLAATU KAARINASSA

Ilmanlaatu luokiteltiin Kaarinassa yleensä hyväksi. Välttävää ilmanlaatu oli neljänä  päivänä.
Typpidioksidipitoisuudet olivat korkeimmillaan joulukuussa, jolloin ohjearvoon verrattava vuo-
rokausikeskiarvo oli 73 % ohjearvosta. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat Kaarinassa
korkeimmillaan maalis- ja syyskuussa, jolloin ohjearvoon verrattavat vuorokausiarvot olivat 57
�g/m3 (81 % ohjearvosta). Kaarinassa rikkidioksidipitoisuudet olivat alhaiset. Korkeimmillaan
pitoisuudet olivat 10 % ohjearvosta.

TERVEYSVAIKUTUKSET

Turun kaupunkiseudulla merkittävimmät mahdollisesti haitallisia terveysvaikutuksia aiheuttavat
ilmansaastekomponentit ovat typen oksidit ja erityisesti pienhiukkaset. Terveysvaikutuksia niillä
voi olla erityisesti ilman huonojen sekoittumisolosuhteiden aikana. Ilman saasteiden terveysvai-
kutuksista ja erityisesti eri ilmansaasteiden yhteisvaikutuksista on kuitenkin liian vähän tutki-
mustuloksia, että pitkälle vietyjä johtopäätöksiä voitaisiin tehdä.
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