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1980-luvun puolivälin Turku poikkesi paljon nykyisestä. Raitiovau-
nuliikenne oli 10 vuotta aiemmin lopetettu, tai nykytiedoilla toi-
vottavasti vain keskeytetty, ja kaupunki autoistui kovaa vauhtia. 
Liikennepäästöt kasvoivat. Keskustan kerrostaloissa oli omat pan-
nuhuoneet ja monessa niissä oli myös kotitalousjätteiden polttoon 
tarkoitetut uunit. Ilmanlaatu oli huono ja Kauppatorilla mitattiin kor-
keita ilmansaastepitoisuuksia.

Ympäristöhallinto alkoi samaan aikaan Suomessa vahvistua ja Ym-
päristöministeriön perustamisen jälkeen 1983 myös lainsäädännön 
kehitys lähti vauhtiin. Vuonna 1984 toimintansa aloittaneen Turun 
kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan ja -toimiston ensimmäi-
siä tehtäviä olikin tuoreen ilmansuojelulain toimeenpano Turussa.

Luotettavien tietojen saaminen ilmanlaadusta oli tässä keskeistä. 
Turun kaupungin omien päästölähteiden lisäksi kaupunkiseudun il-
maan vaikuttivat merkittävästi kaksi naapurikaupungeissa sijainnutta 
toimijaa, silloiset Nesteen jalostamo ja IVO:n hiilivoimala. Ilmansuoje-
lulaki edellytti sekä kunnilta että ilmaa kuormittavalta teollisuudelta 
tietoisuutta omista päästöistään ja niiden vaikutuksista. Koska ilman-
laadun tarkkailu on teknisesti vaativaa työtä, joka edellyttää tehtä-
vään paneutuvaa asiantuntijatyövoimaa, ja koska ilmansaasteet ei-
vät tunnista kuntarajoja, kynnys yhteistyön luomiseen teollisuuden 
ja kuntien välillä oli lähtökohtaisesti matala. 

Silloisen lääninhallituksen myötävaikutuksella päästiinkin suhteelli-
sen helposti sopimukseen yhteisen ilmanlaadun tarkkailuverkoston 
luomisesta merkittävimpien teollisuuslaitosten ja niiden isäntäkun-
tien kesken. Perustettiin Ilmansuojelun yhteistyöryhmä ja sovittiin, 
että Turun kaupunki toimii tarkkailusta vastaavana isäntäkuntana. 

esipuhe
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Toiminta kattoi kaikkien osapuolten lakisääteiset ilmanlaadun tark-
kailuvelvoitteet.

Ilmanlaadun yhteistarkkailun käynnistyessä vastaava yhteistyö oli 
vielä harvinaista. Jonkinlaisena esikuvana toimintamallista voidaan 
kuitenkin pitää Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistystä, joka kun-
tien ja teollisuuden yhteistyöelimenä vastasi silloin jäsentensä vesien 
laadun tarkkailuvelvoitteista. Ympäristösektoria voidaankin syystä 
pitää yhtenä seudullisen yhteistyön pioneereista.

Ilmansuojelutyö Turun kaupunkiseudulla on ollut kiistatta menestyk-
sellistä. Ilmanlaatu on parantunut koko kaupunkialueella, ja keväisiä 
pölyepisodeja lukuun ottamatta ohjearvojen ylityksiä ei juurikaan 
esiinny. Haasteet ovatkin nykyisin siirtymässä ilmastonmuutosta no-
peuttavien päästöjen seurantaan ja niiden vähentämiseen.

Vaikka lähivuosina ilmanlaadun seurantatarpeet nykyisestä keve-
nevät, yhteistyötä kannattaa edelleen jatkaa. Kasvihuonekaasujen 
päästöjen seuranta ja sen seudullinen raportointi olisi luonteva jatko 
ja täydennys tähänastiselle työlle. 

Oma työni Ilmansuojelun yhteistyöryhmän pitkäaikaisena puheen-
johtajana päättyi keväällä. Haluankin vielä tässä yhteydessä kiittää 
kaikkia kumppaneita ja käytännön työn tekijöitä pitkästä ja rakenta-
vasta yhteistyöstä yhteisen ympäristömme parantamiseksi.

Laos 20.10.2014
      

Mikko Jokinen
Mikko Jokinen jäi eläkkeelle Turun kaupungin ympäristönsuojelujohtajan virasta 
2014.
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Turussa ilman epäpuhtauksia on mitattu vuodesta 1981. Vuonna 1988 
perustettiin lääninhallituksen aloitteesta kuntien ja teollisuuden yh-
teistyöryhmä, jonka toimesta aloitettiin vuonna 1989 rikkidioksidin 
mittaukset Turun kaupunkiseudulla seitsemällä mittausasemalla. 
Perustajajäsenet olivat Naantalin, Raision ja Turun kaupungit sekä 
Imatran Voima Oy:n Naantalin voimalaitos, Neste Oy:n Naantalin 
jalostamo ja Turun energialaitos. Turun seudun ilmansuojelun yh-
teistyöryhmän muodostavat tällä hetkellä Turun, Naantalin, Raision, 
Kaarinan ja Paraisten kaupungit, Turun Seudun Energiantuotanto 
Oy, Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamo, Turku Energia Oy, Varissuon 
Lämpö Oy, Meyer Turku Oy, Turun Satama Oy, Naantalin satama sekä 
Paraisten teollisuusryhmä (Finnsementti Oy, Nordkalk Oy, Paroc Oy, 
Rudus Oy ja Saint-Gobain Weber Oy). Mittausten käytännön toteu-
tuksesta, raportoinnista ja tiedotuksesta vastaa Turun kaupungin 
ympäristötoimiala.

Ilmanlaadun mittauspisteet on valittu siten, että tietoa ilmanlaadusta 
saadaan sekä kaupunkien keskustoista että alueilta, joilla asutuksen 
lisäksi sijaitsee kouluja, päiväkoteja, sairaaloita tai muita ilmanlaadun 
heikkenemiselle herkkiä alueita tai laitoksia. Yksi mittauspisteistä 
on sijoitettu luonnonsuojelullisesti arvokkaalle alueelle. Mittauspis-
teet pyritään pitämään samoina vuodesta toiseen, jotta mahdolliset 
muutokset ilmanlaadussa voidaan havaita. Mittausten tueksi ilman-
suojelun yhteistyöryhmä teettää ajoittain myös ilman epäpuhtauk-
sien leviämismallinnuksia, joista saadaan alueellisesti kattavaa tietoa 
eri päästölähteiden vaikutuksista epäpuhtauspitoisuuksiin.

25 vuotta yhteistyötä 
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Tarkkailun avulla voidaan seurata niin päästöjen leviämistä kuin 
erilaisten teollisuudessa esiintyvien häiriötilanteiden ja liikenteen 
vaikutusta ilmanlaatuun. Pitkällä tähtäimellä pystytään arvioimaan 
ilmansuojelutoimien tarvetta sekä toteamaan jo toteutettujen toi-
mien vaikutuksia ilmanlaatuun. Ilmanlaatutietoja voidaan hyödyntää 
myös kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa.

Ilman epäpuhtaudet vaikuttavat haitallisesti niin luontoon kuin ih-
misten terveyteen. Terveyshaittojen ilmeneminen on yksilöllistä; eri-
tyisen herkkiä ilman epäpuhtauksille ovat lapset, vanhukset, allergi-
set sekä sydän- ja keuhkosairauksia potevat. Luontovaikutuksia on 
seurattu Turun seudulla bioindikaattoriselvitysten avulla. Seurannas-
sa on tutkittu mm. havupuiden harsuuntumista, jäkälien esiintymistä 
sekä maaperän kemiallisia ominaisuuksia.

kuva: Suomen Ilmakuva Oy
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Turun kaupunkiseudulla ilman pilaantumista aiheuttavat sekä 
alueen omat lähteet (energiantuotanto, teollisuus, liikenne ja erillis-
lämmitys) että kauempaa kulkeutuvat päästöt. Alueen päästöt ovat 
vähentyneet energiantuotannon keskittymisen, polttoaineiden rik-
kipitoisuuden alenemisen sekä suurimpien laitosten ilmansuojeluin-
vestointien seurauksena.

Lämpöenergia tuotetaan nykyisin pääosin Naantalissa TSE:n voima-
laitoksella, jonka päästöt puhdistetaan mm. rikinpoistolaitoksella. 
Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa kaukolämpöä yli 20 000 Tu-
run seudun asukkaalle päästöttömästi. Uusiutuvien polttoaineiden 
osuus Turku Energian kaukolämmönhankinnassa oli vuonna 2013 
noin 25 %. Paraisten Kaukolämpö Oy:n energiasta tuotettiin vuonna 
2013 biolämpölaitoksessa 47,5 % ja prosessilämmöllä (Nordkalk Oy 
ja Finnsementti Oy) 47,4 %.

Turun kaupunkiseudun päästölähteistä merkittävimpiä ovat suurim-
mat energiantuotanto- ja teollisuuslaitokset (TSE:n Naantalin voima-
laitos ja Neste Oil Oyj:n Naantalin jalostamo) sekä liikenne.

Päästöjen kehitys

kuva: Eppu Vahtola
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Määrällisesti energiantuotannon 
päästöt ovat Turun seudulla edel-
leen liikenteen päästöjä suurem-
mat, mutta matalan päästökor-
keutensa vuoksi liikennepäästöjen 
vaikutus ilmanlaatuun hengitys-
korkeudella on selvästi suurempi. 
Myös puun pienpoltto voi hei-
kentää ilmanlaatua asutusalueilla 
lämmityskaudella.

Päästöjen tarkastelu rajoittuu 
seuraavassa teollisuuden ja ener-
giantuotannon luvanvaraisiin ja 
rekisteröitäviin (> 5 MW kattilalai-
tokset) laitoksiin sekä tieliikentee-
seen. Päästöjen (t) lisäksi kaaviois-
sa on esitetty esimerkkejä alueella 
mitatuista pitoisuuksista (µg/m3).

Rikkidioksidipitoisuudet ovat las-
keneet merkittävästi viimeisen 
25 vuoden aikana. Kaaviossa 1 
on esitetty rikkidioksidipäästöjen 
kehitys sekä Naantalissa mitatut 
rikkidioksidipitoisuuden vuosikes-
kiarvot. Kuvasta nähdään selvästi 
kuinka päästöjen väheneminen 
on vaikuttanut mittaustuloksiin. 

kuva: Eppu Vahtola
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Suuri pudotus rikkidioksidipäästöissä tapahtui 1980-luvun lopulla 
ja 1990-luvun alussa, mikä johtui nestemäisten polttoaineiden rikki-
pitoisuuden pienenemisestä sekä Naantalin kivihiilivoimalaitoksen 
rikinpoistolaitoksen käyttöönotosta. Viime vuosina mitatut rikkidiok-
sidipitoisuudet ovat pysyneet hyvin alhaisina.

Kaaviossa 2 on esitetty typpidioksidipäästöjen kehitys sekä Turun 
Kauppatorilla mitatut typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot. Typ-
pidioksidipitoisuuksissa ei ole samanlaista pudotusta kuin rikkidiok-
sidissa. Typen oksidien päästöt eivät ole tekniikan kehityksestä huo-
limatta laskeneet paljoakaan. Liikenne on merkittävä typen oksidien 
päästölähde. Tieliikenteen päästöjen lasku on huomattava, vaikka 
liikennesuoritteet ovat kasvaneet 25 vuoden aikana peräti 40 % (Läh-
de: VTT, Liisa 2010).

Kaavio 1. Rikkidioksidi-
päästöjen ja mitattujen 
pitoisuuksien kehitys 
Turun seudulla.

Kaavio 2. Typpidioksidipääs-
töjen ja mitattujen pitoisuuk-
sien kehitys Turun seudulla.
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Kaaviossa 3 on esitetty hiukkaspäästöjen kehitys ja Raisiossa mita-
tut hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvot. Hiukkas-
päästöjä ovat pienentäneet poltto- ja puhdistustekniikoiden kehit-
tyminen sekä nestemäisten polttoaineiden tuhkapitoisuuden lasku. 
Mitattuja hiukkaspitoisuuksia nostavat merkittävästi liikenteen ai-
heuttamat epäsuorat päästöt. Katujen puhdistus on pienentänyt eri-
tyisesti kevätpölyongelmaa.

Vuodesta 1906 alkaen Helsingissä toimi savuntarkastaja, joka seurasi ilmanlaatua piipusta tu-
levan savun tummuuden mukaan ja saattoi ehdottaa kivihiilen vaihtamista halkoihin tai savu-
piipun pidentämistä. Tässä kuvassa kuitenkin luonnonsuojelutarkastaja Jarmo Laine tarkkailee 
harmaasorsia Ruissalossa vieressään ilmansuojeluasiantuntija Miika Meretoja. Taustalla näkyy 
TSE:n Naantalin voimalaitos.

Kaavio 3. Hiukkaspäästöjen 
ja mitattujen pitoisuuksien 
kehitys Turun seudulla.

kuva: Toni Mattila
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seurantajärjestelmä

Kartta mittauspaikoista ja mitatuista komponenteista vuonna 2013 (sisältää Maanmittauslaitok-
sen Taustakarttasarjan 10/2014 aineistoa).

Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia seurataan reaaliaikaisesti jatku-
vatoimisilla analysaattoreilla ilmanlaadun mittausasemilla. Järjestel-
män kehitys on seurannut päästöjen ja ilmanlaatua koskevan tiedon 
kehitystä. Vuonna 1989 mittauspaikkoja olivat Naantalin keskusta ja 
Karvetti, Raision keskusta ja Kaanaa sekä Turussa Kauppatori, Runos-
mäki ja Ruissalo. Mittauspisteet ovat vuosien saatossa vaihtuneet ja 
mittausverkko on laajentunut ja monipuolistunut.

Vuonna 2013 mittauspaikkoina olivat: Naantalin keskusta, Raision 
keskusta ja Kaanaa, Turussa Kauppatori, Oriketo ja Ruissalo, Kaarinan 
keskusta ja Paraisten keskusta
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Taulukko 1. Mitatut komponentit eri vuosina

Taulukossa 1 on esitetty mitatut komponentit eri vuosina. Taulukosta 
havaitaan painopisteen siirtyminen rikkidioksidin mittauksista typ-
pidioksidin ja hiukkasten mittauksiin. Sääasemien määrä on myös 
merkittävästi lisääntynyt, koska useimmille mittausasemille on asen-
nettu oma sääasema paikallisten sääolojen seuraamista varten. Ana-
lysaattorien kokonaismäärä ei ole enää viime vuosina kasvanut.

Tulevaisuudessa rikkidioksidin (SO2) mittauspisteet todennäköises-
ti vähenevät edelleen, hiilimonoksidin (CO) mittaus loppuu koko-
naan, typpidioksidin (NO2) mittaus säilyy nykyisellään tai vähenee, 
hiukkasten mittaus säilyy mutta painottuu mahdollisesti pienempiin 
hiukkasiin (PM2,5 tai PM1). PM1:n lisäksi uusiksi mitattaviksi kompo-
nenteiksi ovat ehdolla mm. bentso(a)pyreeni, VOC ja mustahiili. Hii-
limonoksidin, rikkidioksidin, lyijyn, arseenin, kadmiumin ja nikkelin 
pitoisuuksien arvioinnissa riittänevät tulevaisuudessa erilaiset arvi-
ointimenetelmät kuten mallintamistekniikat tai päästökartoitukset. 
Bentseenipitoisuuksien selvittämiseksi täytyy alueella tehdä ainakin 
kampanjaluonteisia mittauksia.

bentso(a)pyreeni - Syntyy usein epätäydellisen palamisen tai orgaanisen aineksen pyrolyysin seurauksena,
on syöpäsairauden vaaraa aiheuttava ja erittäin myrkyllistä vesieliöille.

bentseeni - Bentseeni on myrkyllistä ja aiheuttaa syöpää. Sitä syntyy polttoprosesseissa.

VOC - Volatile Organic Compound eli haihtuva orgaaninen yhdiste. 
Tulee ympäristöön sekä luonnollisista lähteistä että ihmisen toimien seurauksena.

mustahiili – Epäorgaaninen hiili syntyy hiilivetyjen epätäydellisessä 
palamisessa rinnan orgaanisen hiilen kanssa.  Metsäpalot,
metsän kaskeaminen, peltojen kulotus, fossiiliset polttoaineet ja 
biomassan kotitarvekäyttö aiheuttavat mustahiilipäästöjä. Mustahiili lämmittää ilmastoa.
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Ulkoilman epäpuhtauksien pitoisuuksille on annettu eriasteisia rajoi-
tuksia, joiden perusteena ovat ihmisten terveyden ja viihtyvyyden tai 
luonnon suojeleminen. Suomessa säännellään tällä hetkellä neljän-
toista yhdisteen tai yhdisteryhmän pitoisuutta. Käytössä ovat kansal-
liset ohjearvot sekä Euroopan unionin alueen sitovat raja-arvot (VNp 
480/1996 ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvois-
ta, VNa ilmanlaadusta 38/2011).

Rikkidioksidi
Kaaviossa 4 on esitetty rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot eri 
mittausasemilla. Vuosikeskiarvolle ei ole annettu varsinaista ohje- 
tai raja-arvoa. Rikkidioksidille on kuitenkin määritelty kriittinen taso  
20 µg/m3 kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi. Kriit-
tisellä tasolla tarkoitetaan sekä vuosikeskiarvoa että talvikauden  
(1.10. – 31.3.) keskiarvoa. Talvikauden keskiarvot eivät Turun seudulla 
poikkea merkittävästi vuosikeskiarvoista. Vuosikeskiarvot ovat pu-
donneet 1980-luvun lopussa ja 1990-luvulla merkittävästi. Nykyisin 
mitatut pitoisuudet ovat kaikilla mittausasemilla hyvin alhaisia. Mit-
tauspisteiden määrää aiotaankin edelleen vähentää. 

ilmanlaadun mittaustulokset

Kaavio 4. Rikkidioksidin 
vuosikeskiarvojen kehitys.
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Typen oksidit

Kaaviossa 5 on esitetty typpidioksidin mitatut vuosikeskiarvot eri 
mittauspisteillä. Joidenkin mittausasemien paikat ovat vaihtuneet 
kesken kuvassa esitetyn jakson. Mitatut typpidioksidipitoisuudet 
ovat hitaasti laskeneet Turun Kauppatorilla. Muilla mittausasemil-
la pitoisuudet ovat pysyneet melko tasaisina. Typpidioksidin vuosi-
keskiarvolle on annettu raja-arvo 40 µg/m3. Typpidioksidille annet-
tu kriittinen taso vuosikeskiarvolle kasvillisuuden ja ekosysteemien 
suojelemiseksi on 30 µg/m3.

Liikenteellä on suuri vaikutus Turun seudun ilmanlaatuun. Liikenteen 
typenoksidipäästöt heikentävät ilmanlaatua erityisesti Turun keskus-
ta-alueella. Tällä alueella typpidioksidipitoisuuden vuorokausiohjear-
vo on vaarassa ylittyä.

Kaavio 5. Typpidioksidin 
vuosikeskiarvojen kehitys.
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Sekä typpimonoksidin (NO) että typpidioksidin (NO2) päästöt ener-
giantuotannossa ja liikenteessä ovat laskeneet. Liikennemäärien 
kasvusta huolimatta typpimonoksidin pitoisuudet ovat laskeneet 
selvästi. Kuitenkin terveydelle haitallisen typpidioksidin pitoisuudet 
ovat pysyneet ennallaan tai laskeneet vain hieman viimeisten kah-
denkymmenen vuoden aikana. Syynä tähän ovat mm. typpidioksi-
din osuuden lisääntyminen liikenteen päästöissä sekä ulkoilman 
otsonipitoisuuden nousu. Otsoni vaikuttaa typpidioksidin määrään 
reagoimalla typpimonoksidin kanssa. Auringon valon vaikutuksesta 
muuntumista tapahtuu myös toiseen suuntaan, jolloin typpidioksidi-
pitoisuus puolestaan lisää alailmakehän otsoninmuodostusta.

Hiukkaset

Kaaviossa 6 on esitetty hengitettävien hiukkasten (PM10 eli alle  
10 µm:n hiukkaset) mitattujen pitoisuuksien vuosikeskiarvot. Pitoi-
suudet ovat viime vuosina hieman laskeneet. Hengitettävien hiuk-
kasten vuosikeskiarvolle on annettu raja-arvo 40 µg/m3.

Kaavio 6. Hengitettävien 
hiukkasten vuosikeskiar-
vojen kehitys.
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Pienhiukkaspitoisuuden (PM2,5) vuosiraja-arvo on 25 µg/m3. Turun 
seudulla pienhiukkasia on mitattu vuodesta 2009 lähtien Orikedon 
mittausasemalla. Mitatut pienhiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvot 
ovat olleet noin 7 - 9 µg/m3.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat Turun seudulla ajoittain 
korkeita. Etenkin kevätpölyaikaan mitataan suuria pitoisuuksia. Ny-
kytietämyksen mukaan ilman hiukkaspitoisuudet ovat merkittävin 
ilmanlaatuongelma Turun seudulla. Kaupunki-ilmassa hengitettävät 
hiukkaset ovat pääosin liikenteen nostattamaa katupölyä. Hengitet-
tävien hiukkasten pitoisuudet ovat hieman laskeneet 1990-luvun 
puolivälin jälkeen.

Pienhiukkasten (PM2,5) katsotaan olevan terveydelle haitallisempia 
kuin hengitettävien hiukkasten (PM10). Pienhiukkaspitoisuudelle ei 
pystytä määrittelemään täysin haitatonta alarajaa, ja pienhiukkaset 
ovatkin terveysvaikutuksiltaan haitallisin ilmansaaste.  

Ympäristötarkastaja Toni Mattila Turun Kauppatorin mittausasemalla.
kuva: Janne Riikonen
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Kevätpölykausi

Hiukkasten pitoisuudet kaupunki-ilmassa kohoavat erityisesti keväi-
sin, kun auringonpaiste sulattaa pientareet ja kuivattaa tienpinnat. 
Liikenne ja tuuli nostavat hienojakoisen aineksen ilmaan. Tämä aines 
sisältää talvella lumikasoihin ja tienreunoille varastoitunutta jauhau-
tunutta hiekoitushiekkaa, asfaltista irronnutta ainesta, renkaista ku-
lunutta materiaalia sekä pakokaasuhiukkasia. Heikko tuuli ja inversio 
usein pahentavat tilannetta kevätpölyaikana. 

Keväällä kadut kuivuvat yleensä maaliskuun lopulla tai huhtikuun 
alussa ja pölyävät useiden viikkojen ajan. Kevään pölykauden vuok-
si hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden raja-arvotaso  
50 µg/m3 ylittyy toisinaan Turun seudun mittausasemilla. Ilmanlaa-
tuasetuksen mukaan se ei saa ylittyä useammin kuin 35 vuorokaute-
na vuodessa.

Pienhiukkasten kaukokulkeuma

Pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuudet ovat Turun seudulla keskimäärin 
alhaisia. Pitoisuuksiin vaikuttavat enimmäkseen kaukokulkeuma, lii-
kenne ja pientalojen tulisijojen käyttö. Mahdollisesti jopa yli puolet 
alueen keskimääräisistä pitoisuuksista aiheutuu kaukokulkeumasta. 
Ajoittain pitoisuudet voivat nousta normaalia korkeammaksi esimer-
kiksi itäisen Euroopan maastopalojen, kasvintähteiden polton sekä 
energiantuotannon, liikenteen ja teollisuuden päästöjen vuoksi.



19

Otsoni

Turun seudulla otsonia mitataan Ruissalon Saaronniemessä. Otsonia 
on runsaasti keväisin ja kesäisin. Otsonille on annettu tiedotus- ja va-
roituskynnykset, joiden ylittyessä väestölle on tiedotettava tai varoi-
tettava terveysvaikutuksista. Ruissalossa ei yleensä ylitetä tiedotus- 
tai varoituskynnyksiä.  

Otsonia kaukokulkeutuu Turun seudulle muualta Euroopasta. Pääs-
töissä ei ole otsonia, vaan sitä muodostuu auringonvalon vaikutuk-
sesta ilmassa hapen, typen oksidien ja hiilivetyjen välisissä kemial-
lisissa reaktioissa. Otsonia muodostavia päästöjä on vähennetty 
Euroopassa, mutta pitoisuudet eivät ole meillä toistaiseksi laskeneet. 
Toisaalta pitoisuuksien nousuun on vaikuttanut otsonia kuluttavien 
ilmansaasteiden, erityisesti typpimonoksidin, väheneminen keskus-
ta-alueilla.

Hiilimonoksidi

Hiilimonoksidia eli häkää mitataan tällä hetkellä Turun Kauppatorilla. 
Kauppatorilla mitatut hiilimonoksidipitoisuudet ovat hyvin alhaisia. 
Autojen moottoreiden polttoaineen syöttötekniikan kehittyminen 
ja katalysaattoreiden yleistyminen laski hiilimonoksidipitoisuuksia 
1990-luvulla. Pitoisuudet ovat olleet Kauppatorin mittauspisteellä 
jo vuosia alle ilmanlaatuasetuksessa määritellyn alemman arviointi-
kynnyksen, jolloin mittausten sijaan pitoisuuksien arviointiin voidaan 
käyttää mallintamista tai muita menetelmiä, kuten päästökartoituk-
sia.
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Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (aiemmin YTV) on kehittänyt 
ilmanlaatuindeksin, jolla ilmansaasteiden pitoisuuksien yhteyttä ter-
veysvaikutuksiin ja normeihin voidaan esittää yksinkertaisemmin. In-
deksin perustana ovat ilmanlaadun ohje-, raja- ja kynnysarvot sekä 
asiantuntijoiden arvioima pitoisuuksien yhteys terveysriskeihin. 

Kun ilmanlaatu on huono, terveysvaikutukset ovat mahdollisia her-
killä ihmisillä. Hyvän tai tyydyttävän ilmanlaadun aiheuttamat terve-
yshaitat ovat tutkimusten mukaan hyvin epätodennäköisiä. 

Indeksi lasketaan tunneittain kullekin mittausasemalle ja laskennas-
sa otetaan huomioon rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), hen-
gitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5), hiilimonoksi-
din (CO) ja otsonin (O3) pitoisuudet. Kullekin saasteelle määritetään 
ali-indeksi jokaiselle tunnille ja näistä korkein määrittelee ilmanlaa-
tuindeksin arvon ko. mittausasemalla kyseiselle tunnille. Vuorokau-
den tunneista huonoin valitaan kuvaamaan kyseisen päivän ilman-
laatuindeksiä.

Indeksin ensimmäinen versio otettiin käyttöön vuonna 1988, ja ny-
kyisellä periaatteella laskettua indeksiä on käytetty tiedotuksessa 
vuodesta 1993. Laskentaperusteita on uudistettu vuosina 2002 ja 
2007. Indeksi poikkeaa muissa maissa käytetyistä indekseistä siten, 
että se on tuntipohjainen. Muualla arvoon vaikuttavat vuorokauden, 
kahdeksan tunnin ja yhden tunnin keskiarvot.

Koska indeksinlaskennan perusteet ovat muuttuneet 25-vuotisjak-
son aikana, ei eri vuosina laskettuja indeksejä voida suoraan vertail-
la keskenään. Lisäksi laskennassa huomioon otettavat ilmansaaste-
komponentit ovat vaihdelleet mittauspaikan ja ajankohdan mukaan.

ilmanlaatuindeksi
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Ilmanlaatuindeksin laskeminen vuonna 2013

Vuoden 2013 aikana ilmanlaatua kuvaava indeksi laskettiin Turun, 
Naantalin ja Kaarinan keskustojen, Orikedon, Raision sekä Paraisten 
mittausasemien tuloksista. Indeksiä laskettaessa mitattuja ilman epä-
puhtauspitoisuuksia verrataan ilmanlaadun ohjearvoihin. Kaarinan, 
Turun keskustan ja Orikedon indeksit koostuivat typpidioksidin (NO2) 
ja hengitettävien hiukkasten (PM10) tuloksista. Naantalin keskustan ja 
Raision indekseissä on näiden lisäksi mukana rikkidioksidipitoisuus. 
Paraisten indeksi lasketaan pelkästään hengitettävien hiukkasten pi-
toisuuden perusteella.

Ilmanlaatuindeksin laskenta on vuoden 2002 alusta alkaen ollut tun-
tipohjainen, joten se reagoi nopeasti ilmanlaadun vaihteluihin. Tau-
lukossa 2 on esitetty nykyisin käytössä olevan ilmanlaatuindeksin 
luokitusrajat.

Indeksin 
arvo

CO 
mg/m3

(1 h)

NO2

µg/m3

(1 h)

SO2

µg/m3

(1 h)

O3

µg/m3

(1 h)

PM10

µg/m3

(1 h)
50
75

100
150

4
8

20
30

40
70

150
200

20
80

250
350

60
120
150
180

20
50

100
200

Taulukko 2. Ilmanlaatuindeksin laskennassa käytettävät 
epäpuhtauksien taitepisteet (alkaen kevät 2007)
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Indeksin sanallisessa luonnehdinnassa on otettu huomioon sekä ter-
veys- että materiaali- ja luontovaikutukset. Indeksin määrittely on 
esitetty taulukossa 3. Vuorokauden tunti-indekseistä valitaan kor-
kein arvo, joka määrittää koko vuorokauden indeksiarvon. Vuoden 
2013 vuorokausi-indeksien jakautuminen eri luokkiin on esitetty  
kaaviossa 7.

Taulukko 3.  Indeksin määrittely (HSY).

Kaavio 7. Ilmanlaatuin-
deksi Turun seudulla 
vuonna 2013.
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Indeksistä tiedotetaan Turun kaupunkiseudun paikallislehdille ja -ra-
dioille lähetettävällä tiedotteella arkipäivisin, mikäli ilmanlaatu heik-
kenee huonoksi tai erittäin huonoksi ja tilanteen uskotaan kestävän 
useita tunteja.

Turun seudulla ilmanlaadun heikkeneminen huonoksi tai erittäin 
huonoksi liittyy yleensä kevätpölyn aiheuttamiin hiukkaspitoisuu-
den nousuihin tai talven pakkasaamujen inversiotilanteisiin, jolloin 
liikenteen aamuruuhkan aikana päästöt ovat suuret ja ilman sekoit-
tumisolosuhteet huonot. Tällaisissa tilanteissa voivat hiukkaspitoi-
suuksien lisäksi typpidioksidin pitoisuudet kohota merkittävästi.

Reaaliaikainen indeksi on nähtävissä
Internetissä osoitteessa www.ilmanlaatu.fi

Huoltoajoissa on käytetty sähköautoja vuodesta 1998 alkaen. 
Kuvassa Ruissalon mittausasema.
kuvat: Toni Mattila
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Sekoitus- ja laimenemisolosuhteet ovat usein talvella heikot ja pääs-
töt suuria. Kylmällä ja tyynellä ilmalla voivat esimerkiksi liikenteen 
pakokaasut ja puun pienpolton savut aiheuttaa lähialueella ajoittain 
korkeita ilman epäpuhtauspitoisuuksia. Kevään ja kesän aurinkoinen 
sää suosii otsonin muodostumista, jolloin otsonia saattaa kaukokul-
keutua Turun seudullekin korkeahkoina pitoisuuksina. Ilma on usein 
puhtainta syksyisin, kun tuulinen ja sateinen sää puhdistaa ilmaa.

Kaavio 8. Typpidioksidin (NO2) pitoisuudet Turun Kauppatorilla joulukuun 18. – 
31. päivä vuosina 1995 ja 2013.

sääolojen vaikutus ilman epä-
puhtauksien pitoisuuksiin
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Inversiotilanne Turun keskustassa. kuva: Jukka Käyhkö

”Joulupyhästä 1757 alkaen oli täällä Turussa kolmen viikon ajan tasaisen tyyntä ja 
matala sumu, josta kaikki kaupungin asukkaat saivat rintakipuja”, Johan Leche, Tal 
om luftens beskaffenhet i Åbo, 1761

Joulukuussa 1995 Turun seudulla, kuten myös muualla Suomessa, oli 
poikkeuksellisen merkittävä inversiosta johtuva saastesumuepisodi. 
Kaaviossa 8 on esitetty typpidioksidin pitoisuudet Turun Kauppato-
rilla 18. – 31.12. vuonna 1995 sekä esimerkin vuoksi pitoisuudet sa-
mana ajankohtana vuonna 2013. Inversiotilanteessa ei tuule tai tuuli 
on hyvin heikkoa ja raskas kylmä ilma on lähellä maanpintaa. Tämän 
vuoksi saasteiden laimeneminen myös pystysuunnassa estyy. Voi-
makkaimmat inversiotilanteet muodostuvat heikkotuulisen selkeän 
yön jälkeen
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Ilmansuojelun yhteistyöryhmä on teettänyt koko alueen ilmanlaatua 
kuvaavat laskennalliset leviämismallit vuosina 1997 ja 2009. Vuoden 
2009 mallinnuksessa mukana on myös Paraisten alue.

Vuoden 2009 tutkimuksen tulosten mukaan Turun seudun päästöjen 
aiheuttamat rikkidioksidipitoisuudet ovat pieniä ja alittavat raja- ja 
ohjearvot selvästi. Merkittävimmät vaikuttajat rikkidioksidipitoi-
suuksien muodostumiseen ovat energiantuotannon, teollisuuden 
ja laivaliikenteen päästöt. Korkeimmat typpidioksidin ja hengitettä-
vien hiukkasten pitoisuudet aiheutuvat autoliikenteen päästöjen ja 
kaukokulkeuman vaikutuksesta. Energiantuotannon ja teollisuuden 
päästöt aiheuttavat vain vähäisen lisän Turun seudun typpidioksidin 
ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin.

Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen 
päästöjen sekä alueellisen taustapitoisuuden yhdessä aiheuttamat 
typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten kokonaispitoisuudet 
ylittävät paikoittain Suomessa voimassa olevat raja- ja ohjearvot. Ra-
ja-arvoja suurempia pitoisuuksia esiintyy kuitenkin vain Turun kes-
kustan läheisyydessä vilkkaalla risteysalueella, jossa ylityksiä ei oteta 
huomioon. Typpidioksidin ohjearvot ylittyvät sen sijaan laajemmalla 
alueella Turun keskustassa ja vilkkaimpien liikenneväylien varsilla. 
Huomattava on, että pitoisuudet laimenevat nopeasti keskusta-aluei-
den ja vilkkaimpien väylien ulkopuolella ja suurimmassa osassa tutki-
musaluetta pitoisuudet ovat selvästi ohjearvotasoa pienempiä.

ilmanlaadun mallinnus



27

Myös hajuhaittoja voidaan arvioida mallilaskelmin. Haiseva ilma si-
sältää yleensä monia eri epäpuhtauksia, joiden pitoisuudet ovat erit-
täin pieniä ja vaikeita mitata. Vuosina 2013–2014 tehtiin hajupääs-
töjen leviämismallinnus Naantalin ja Raision alueella. Selvityksessä 
oli mukana lähes parisataa päästölähdettä suurimmilta hajupäästöjä 
aiheuttavilta teollisuuslaitoksilta sekä laivojen päästöt. Leviämislas-
kelmien perusteella arvioitiin hajupäästöjen yhteisvaikutuksia. Tulos-
ten mukaan lyhytkestoisia hajutilanteita esiintyy kaikkien tarkastel-
tujen laitosten ja sataman ympäristössä. Korkeimmat hajufrekvenssit 
(hajun esiintymisen tiheys) esiintyvät melko lähellä päästölähteitä, ja 
frekvenssi pienenee nopeasti etäisyyden kasvaessa. Tuloksia hyödyn-
netään mm. alueen kaavoituksessa.

Lisätietoja: www.turku.fi/ilmanlaatu -> Ilmanlaadun julkaisuja

kuva: Esko Keski-Oja
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Ilmansaasteista on haittaa terveydelle. Eurooppalaisessa tai maail-
manlaajuisessa vertailussa ilma on meillä varsin puhdasta. Silti pel-
kästään ulkoilman pienhiukkasten vuoksi menetetään Suomessakin 
vuosittain arviolta 14 000 tervettä elinvuotta (lähde: Ympäristö ja ter-
veys 5/2013). Vaikka ilmansaasteiden vakavimmat seuraukset ovat 
harvinaisia, lukuisista lievemmistä oireista kärsii suuri joukko ihmisiä.

Turun seudulla ilmansaasteet eivät aiheuta useimmille ihmisille mer-
kittäviä terveyshaittoja. Yksilöiden herkkyys ilmansaasteille kuitenkin 
vaihtelee. Herkimpiä väestöryhmiä ovat astmaatikot, ikääntyneet se-
pelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat sekä lapset. He 
voivat oireilla jo paljon alhaisemmissa pitoisuuksissa kuin muut.

Tyypillisiä lasten oireita ovat nuha ja yskä, kun taas hengitys- ja sy-
dänsairailla voi esiintyä heidän sairaudelleen tyypillisiä oireita, kuten 
hengenahdistusta tai rintakipua. Yleisimmät korkeisiin rikkidioksi-
di-, typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksiin liittyvät terveysvaikutuk-
set ovatkin hengitystieinfektioiden lisääntyminen ja astmaatikkojen 
sekä kroonista keuhkoputken tulehdusta sairastavien oireilu. Monet 
epäpuhtaudet voivat aiheuttaa myös yhteisvaikutuksia, ja talvisin 
pakkanen saattaa pahentaa ilmansaasteista koituvia oireita.

Turun kaupunkiseudulla todennäköisimmin terveyshaittoja tuotta-
vat typen oksidit ja hiukkaset. Erityisesti ilman huonojen sekoittu-
misolosuhteiden aikana niillä saattaa olla terveydellisiä vaikutuksia.

Kuningatar Kristiina määräsi vuonna 1644 Viipurin hiippakunnan papit luopumaan 
savupirteistä antaakseen muille hyvän esimerkin savupiipullisten tupien käytöstä, 
”koska moni siten saattaa pitää näkönsä vahingoittumattomana”.

ilman epäpuhtauksien
vaikutukset terveyteen
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kuva: sxc.hu
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Ilmansaasteiden luontovaikutukset ilmenevät pitkällä ajanjaksolla. 
Ilmansaasteiden tärkeimmät vaikutukset liittyvät typen oksidien ja 
rikkidioksidin happamoittavaan vaikutukseen, joka aiheuttaa eri-
laisia vaurioita kasvillisuuteen sekä liuottaa maaperästä ravinteita. 
Otsoni voimakkaana hapettimena vaurioittaa lehtiä ja neulasia sekä 
heikentää metsien kasvua. Otsoni saattaa myös tuottaa satotappioi-
ta viljelyksille. Lisäksi ilmansaasteiden rooli ilmastonmuutoksessa voi 
olla merkittävä.

Typpi (N) ja fosfori (P) ovat rehevöitymistä aiheuttavia yhdisteitä. Re-
hevöitymistä tapahtuu sekä maalla että vesissä. Maaekosysteemin 
rehevöityminen näkyy mm. metsien kasvun kiihtymisenä ja kasvilli-
suuden muutoksina. Vesissä se ilmenee veden samenemisena, vesi-
kasvillisuuden lisääntymisenä sekä planktonlevien ja ranta-alueiden 
rihmalevien liiallisena kasvuna.
 
Harsuuntuneisuus eli latvuksen lehti- tai neulaskato kuvastaa pui-
den yleiskuntoa. Suomen metsäpuiden harsuuntuminen johtuu pää-
asiassa sää- ja ilmastotekijöistä sekä alueellisista tauti- ja tuholaise-
pidemioista. Ainoastaan paikallisten päästölähteiden läheisyydessä, 
taajamissa ja teiden varsilla sijaitsevissa ilman epäpuhtauksille alttii-
na olevissa metsissä harsuuntuminen johtuu ilmansaasteista.

Myös neulasten ja lehtien väriviat kuvaavat puiden elinvoimaisuutta. 
Puilla kasvavat jäkälät ovat hyvin herkkiä ilmansaasteille ja ympäris-
tön tilan muutoksille. Ilmansaasteiden vuoksi jäkälien määrä ja eri la-
jien esiintyvyys pienenevät.

ilman epäpuhtauksien
vaikutukset luontoon
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Kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, aiheuttavat ilmaston lämpene-
mistä. Tällä hetkellä kasvihuoneilmiön voimistumista ja siitä johtuvaa 
ilmastonmuutosta pidetään maapallon pahimpana ympäristöuhka-
na. Fossiilisten polttoaineiden käyttö ja metsien hävittäminen lisää-
vät hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. 
Turun kaupunkiseudun hiilidioksidipäästöjä on pyritty vähentämään 
energiansäästötoimilla sekä siirtymällä pois fossiilisten polttoainei-
den käytöstä.

”... kun metsät on tarpeellisista paikoista hakattu, ja suot ojitettu sekä kuivattu, 
aiemmin väistämättömät haitat (hallatuhot) ovat miltei kokonaan kadonneet.”
Pehr Kalm ja Adolph Foeder, Oförgripeliga tanckar om den wärkan som et lands 
upodling har på dess climat, Turku 1778.

kuva: sxc.hu
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Ilmanlaadun mittauksien lisäksi ilmansaasteiden leviämistä ja vai-
kutuksia luonnossa voidaan havainnoida bioindikaattorien avulla. 
Bioindikaattorit ovat eliöitä, eliöyhdyskuntia tai sen osia, joille ilman-
saasteet aiheuttavat havaittavan ja mitattavan muutoksen. Muun 
muassa jäkälälajisto saattaa muuttua tai vaurioitua ilmansaasteiden 
lisääntyessä. Sormipaisukarve on yleisin ja runsain runkojäkälämme. 
Sormipaisukarve on hyvä ilmanlaadun indikaattori, ja se kasvaa sekä 
kuormitetuissa että puhtaissa ympäristöissä. Hyvillä kasvupaikoilla 
sen ruusukkeet ovat yli 5 cm läpimitaltaan, mutta kuormitetuilla alu-
eilla ne jäävät vain 0,5 - 1 cm:n laajuisiksi. 

Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä on teettänyt bioin-
dikaattoritutkimuksia vuosina 1990, 1995 - 1996, 2000 - 2001 ja  
2005  - 2006. Tutkimuksissa on havaittu jäkälissä ja viherlevissä selviä 
ilmansaasteiden vaikutuksia, ja ilmansaasteet ovat todennäköisesti 
aiheuttaneet puiden harsuuntumista. Vuosina 2005 – 2006 tehdyn 
tutkimuksen mukaan bioindikaattorit osoittavat ilmanlaadun py-
syneen keskimäärin samalla tasolla kuormitetulla alueella ja taus-
ta-alueella hieman parantuneen. Huomattavin parannus on tapahtu-
nut Paraisten alueella.

Jäkälälajiston perusteella laskettu ilman puhtausindeksi (IAP, Index 
of Air Purity) on yleisesti käytetty ilman laadun bioindikaattoritutki-
muksissa, koska se summaa eri jäkälälajien esiintymiset yhteen lu-
kuarvoon huomioiden myös eri lajien herkkyydet. IAP-indeksi kuvaa 
siis jäkäläkasvillisuuden tilaa, eli mitä suurempi indeksi, sitä runsaam-
pi lajisto ja sitä enemmän esiintyy ilman saasteille herkkiä lajeja.

Bioindikaattoriselvitykset
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Turun palosta vuonna 1827 säilyi C. R. Sahlbergin kokoelma, joka sisälsi mm. hänen 
vuonna 1798 Ruissalosta keräämänsä raidankeuhkojäkälän. (Lähde: Suomen Jäkä-
läopas) Raidankeuhkojäkälästä ei ole havaintoja Ruissalosta 1980-luvulta, mutta 
se on nyt palautunut. Raidankeuhkojäkälä on puhtaan ilman indikaattorilaji. Jäkälä 
ottaa vettä ja ravinteita suoraan ilmasta ja on siksi hyvin herkkä ilman epäpuhtauk-
sille, etenkin rikkidioksidille.

Raidankeuhkojäkälä Ruissalossa 
kuva: Liisa Vainio

Lisätietoja: www.turku.fi/ilmanlaatu  -> Ilmanlaadun julkaisuja
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Valitse tarkoituksenmukainen ja 
mahdollisimman 
ympäristöystävällinen liikkumistapa 

Kävele tai pyöräile lyhyet matkat – saat samalla 
hyötyliikuntaa 

Suosi pitkillä matkoilla raideliikennettä ja 
linja-autoa.

Suosi kimppakyytejä

Valitse vähäpäästöinen auto ja nastattomat 
talvirenkaat

Vältä joutokäyntiä

Esilämmitä moottori, kun ulkolämpötila on alle 
+5 °C – esilämmitys vähentää polttoaineen 
kulutusta ja päästöjä sekä säästää moottoria

Noudata taloudellista ajotapaa

Huollata autosi säännöllisesti

Pyri hoitamaan samalla ajokerralla useita asioita

Suunnittele etukäteen sujuvin ajoreitti ja vältä 
ruuhkia

Ehkäise katupölyongelmaa kiinteis-

tönomistajana tai taloyhtiössäsi 

Vältä turhaa katujen hiekoitusta

Käytä hiekoitukseen pestyä sepeliä

Poista hiekka kadulta kosteana tai lumen 
mukana

Älä käytä lehtipuhallinta hiekan poistoon

Vähennä tulisijasi savuhaittoja ja 

rakennusten lämmityksen päästöjä

Valitse vähäpäästöinen tulisija

Polta vain kuivaa ja puhdasta puuta

Opettele oikea sytytys- ja polttotekniikka

Nuohouta talosi hormit vähintään kerran 
vuodessa

Älä polta roskia

Huollata keskuslämmityskattila ja poltin sään-
nöllisesti

Asennuta pattereihin termostaatit ja säädä 
sisälämpötilat huonekohtaisesti sopiviksi

Kun harkitset talosi lämmitysjärjestelmän 
uusimista, vertaile eri lämmitysjärjestelmien 
päästöjä

Mieti kaikessa kulutuksessa myös 

hankintojen ilmanlaatuvaikutuksia

Suosi lähellä tuotettuja / valmistettuja tuotteita

Vältä ylipakattuja tuotteita

Lainaa tai vuokraa ostamisen sijaan

Kierrätä

arkipäivän valintoja parempaan 
ilmanlaatuun



35

kuva: sxc.hu



Kaarinan kaupunki
Lautakunnankatu 4
20780 KAARINA
www.kaarina.fi

Naantalin kaupunki
Ympäristönsuojelu
Käsityöläiskatu 2
21100 NAANTALI
www.naantali.fi

Paraisten Kaupunki
Ympäristöosasto
Rantatie 28
21600 PARAINEN
www.parainen.fi

Raision Kaupunki
Ympäristön- ja 
rakennusvalvontapalvelut
Nallinkatu 2
21200 RAISIO
www.raisio.fi

Turun Kaupunki
Ympäristönsuojelu
Puolalankatu 5
20100 TURKU
www.turku.fi

lisätietoja


