
 
 
 
 

Turun kaupunki  
KESTÄVÄN KEHITYKSEN  

RAPORTTI 2006 
 
 
 



  
 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sisällysluettelo 
 
Kaupunginjohtajan katsaus ...............................................................................3 
Turun kaupunkiorganisaatio..............................................................................4 
Kestävän kehityksen politiikka ..........................................................................5 
Ekologinen kestävyys ........................................................................................7 

Yleinen ekologinen kestävyys ...........................................................................7 
Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys ...................................................9 
Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus ............................................................13 
Liikkumisen tehokkuus ....................................................................................28 
Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristövalistus.........................................30 

Kestävä kaupunkirakenne................................................................................33 
Kaupunkirakenteen kehityspiirteet Turun seudulla ..........................................33 

Talous ja ympäristö ..........................................................................................36 
Ympäristötilinpäätös ........................................................................................36 

Kokonaisvaltainen elämänhallinta ..................................................................43 
Elämänhallinta.................................................................................................43 
Taloudellinen turvallisuus ................................................................................47 
Yleinen turvallisuus .........................................................................................48 

Hallintokunnat ja kestävä kehitys....................................................................49 
Energiankulutus...............................................................................................49 
Hiilidioksidipäästöt ja kuljetukset .....................................................................55 



 

Kaupunginjohtajan katsaus 
  

  
 3

Mennyt vuosi oli Turulle kestävän kehityksen yhteistyön aikaa. 
Lounais-Suomen ympäristöstrategiaa valmisteltiin seudullisessa 
yhteistyössä samalla, kun PARAS-hankkeen kautta haetaan 
kestävämpää kuntarakennetta ja seudullisen toiminnan malleja 
eri toimialoille. Myös kansainvälisten Aalborgin kestävän kehi-
tyksen sitoumusten toimeenpanon käynnistäminen työllisti mo-
nia suunnittelijoita hallintokunnissa.  
 
Vuosi 2006 oli edellisenä vuonna päivitetyn kestävän kehityksen 
ohjelman ensimmäinen täysi toimeenpanon vuosi. Kokemukses-
ta voidaan nyt todeta, että monissa hallintokunnissa kestävän 
kehityksen kriteerit on otettu vakavasti työtä ohjaaviksi määreik-
si. Toimeenpanossa on myös Varsinais-Suomen Agendatoimis-

tolla ollut tärkeä tukirooli. Toisaalta kestävän kehityksen ohjelman ohjausvaikutuksessa 
ja tavoitteiden konkretisoimisessa on vielä parannettavaa. 
 
Kaupunginhallituksen hyväksymien Aalborgin sitoumusten toimeenpano aloitettiin syk-
syllä peruskartoituksen laatimisella. Alustavien tuloksien perusteella voidaan jo todeta 
Turun tehneen viime vuosina merkittäviä panostuksia kestävän kehityksen eri osa-
alueilla. Peruskartoitus listaa samalla joukon haasteita, joiden edessä Turku seisoo, se-
kä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kestävämpää tulevaisuutta varten. Ne tarjoavat 
hyvän pohjan aiempaa kestävämmän kaupunkikehityksen suunnittelulle. 
 
Kaupunkirakenteeseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä kestävyyden haasteita Turus-
sa. Kansainvälinen kestävän liikenteen asiantuntijoiden ryhmä selvitti syksyllä, miten 
Turku edistyy kestävän liikennejärjestelmän kehittämisessä. Monien ainutlaatuisten laa-
tutekijöiden lisäksi analyysi paljasti keskeisiksi kysymyksiksi seudullisen liikennesuunnit-
telun, keskusta-alueen pyörätieverkon kriittisten osien puutteet, osin riittämättömät jouk-
koliikennejärjestelyt sekä keskustan haasteellisen kilpailuaseman. Näihin kysymyksiin on 
Turussa kyettävä jatkossa vastaamaan konkreettisin toimenpitein sekä uudistetuin poliit-
tisin linjauksin.   
 
Turku sai menneenä vuonna tunnustusta terveyden eteen tehdystä pitkäjänteisestä 
poikkihallinnollisesta työstä, kun kansainvälinen asiantuntijajoukko kokoontui Euroopan 
Healthy Cities -verkoston konferenssiin Turkuun. Keskustelunaiheina olivat hyvä kau-
punkisuunnittelu, väestön ikääntyminen, maahanmuutto sekä kaupunkilaisten liikkumi-
nen. Olemme edelläkävijöitä kaupunkilaisten liikuttamisessa Suomessa ja Euroopassa. 
Siitä on syytä olla ylpeä, sillä kestävä kaupunki on myös terve kaupunki. 
 
Kokonaisuudessaan vuosi 2006 osoitti, että kaupunkikehitys on Turussa jo monelta osin 
kestävällä pohjalla. Toisaalta vuoden aikana laaditut useat selvitykset paljastivat myös 
haasteita, joiden pohjalta on mahdollista ryhtyä konkreettisiin korjaaviin toimiin. Kestävä 
kehitys on aikamme suurimpia haasteita ja vaatii meiltä kaikilta avointa yhteistyöhenkeä. 
  
Mikko Pukkinen 
kaupunginjohtaja 



 

Turun kaupunkiorganisaatio 
 
Ylintä päätösvaltaa käyttää kaupun-
ginvaltuusto, joka päättää toiminnal-
lisista tavoitteista ja rahoituksesta. 
Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo 
toimintaa.  
 
Turun kaupungin toiminnasta ja ta-
loudesta vastaa 17 lautakuntaa alai-
sinaan virastot ja liikelaitokset. Liike-
laitoksia vuonna 2006 olivat: Tilalai-
tos, Kiinteistölaitos, Jätelaitos, Lii-
kennelaitos, Turun Satama, Tekstii-
lihuolto, Turun vesilaitos. Viihtyisä Aurajokiranta on Turun elävän keskustan veto-

voimatekijöitä. Kuva: Heli Lempa. 
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Kestävän kehityksen politiikka 
 
Kestävän kehityksen tiellä 
Turku on ollut pitkään Euroopan kärki-
kaupunkeja kestävän kehityksen eteen 
tehdyssä työssä. Aalborgin julistuksen 
Turku allekirjoitti vuonna 1996 ja sitoutui 
samalla Euroopan kaupunkien kestävän 
kehityksen kampanjaan, jonka olennai-
nen osa on paikallisen kestävän kehi-
tyksen toimintaohjelman laatiminen.  
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensimmäi-
sen Turun kestävän kehityksen ohjel-
man keväällä 2001. Päivitetty ohjelma 
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elo-
kuussa 2005. Turun kestävän kehityk-
sen ohjelman lähtökohtana on ollut kaupungin hallintokuntien kestävän kehityksen toi-
minnan edistäminen ja tukeminen. Hallintokuntien toiminnan kautta ohjelman vaikutus 
ulottuu kaikkien turkulaisten elinympäristöön.  
 
Aalborgin julistus sai jatkoa kesäkuussa 2004 Aalborgissa järjestetyssä neljännessä Eu-
roopan kaupunkien kestävän kehityksen konferenssissa, jossa Turku ensimmäisten 
kaupunkien joukossa allekirjoitti Aalborg+10 -sitoumukset, joiden tarkoituksena on konk-
retisoida kuntien kestävän kehityksen työtä. Sitoumusten toteuttaminen käynnistyi vuon-
na 2006 peruskartoituksesta. 
 
Kestävän kehityksen työn käytännön toteuttamisessa avainasemassa ovat kaupungin eri 
hallintokunnat ja muut kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat.  
 
Kaupunginhallinnon rooli on toimia paikallisagendan vastuunkantajana ja taata sen to-
teuttamisen vaatimat toimintaedellytykset. Tämän työn konkretisoimiseksi on Aalborgin 
sitoumuksien mukaisesti määrä aloittaa vuonna 2007 määrällisten tavoitteiden asettami-
nen paikallisesti merkittäville kestävän kehityksen teemoille. 
 



 
 
Kestävän kehityksen ohjelma toimeenpanovälineenä 
Turun kestävän kehityksen ohjelma on toimeenpanoväline kohti kestävää kehitystä. Sitä 
ohjaavat Turku-strategia sekä muut merkittävät strategiat. Myös kansainväliset sopimuk-
set ja sitoumukset on huomioitu kestävän kehityksen ohjelmassa. Kaupungin kannalta 
merkittävin lienee Aalborgin julistukseen liittyvät sitoumukset, jotka Turun kaupunginhalli-
tus on hyväksynyt.  
 
Kestävän kehityksen ohjelman hyväksyminen elokuussa 2005 oli luontevaa jatkoa sille 
linjalle, jonka Turun kaupunki omaksui hyväksyessään Aalborgin julistuksen. Vuosi 2006 
oli ensimmäinen päivitetyn Kestävän kehityksen ohjelman toimeenpanon vuosi. Monissa 
hallintokunnissa toimeen tartuttiin yhteistyössä Varsinais-Suomen Agendatoimiston 
kanssa. 
 
Projektirahoitusta on käytetty kestävän kehityksen työn tukena muun muassa kestävän 
liikenteen suunnittelussa (BUSTRIP) sekä terveyttä edistävässä työssä (Healthy Cities).  
 
Kestävän kehityksen seuranta 
Turun kaupungin kestävän kehityksen toteutumista seurataan tämän vuosittain ilmesty-
vän kestävän kehityksen raportin avulla, jossa julkaistaan ympäristötilinpäätös, kestä-
vyyden indikaattorit sekä edellisen vuoden toimintaa käsitteleviä teema-artikkeleita.  
 
Indikaattoreista osa on yhteisiä muiden isojen kaupunkien kanssa ja osa Varsinais-
Suomen kuntien kanssa. Lisäksi hallintokunnat seuraavat omaa kestävän kehityksen 
toteutumistaan vuosittaisten raporttiensa yhteydessä.  
 

Kävelykeskustan laajentaminen on osa kestävän kehityksen politiikan toimeenpanoa.  
Kuva: TurkuTouring 
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Ekologinen kestävyys 
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dikaattorit on hyväksytty Turun kau-

reilla an Turun kaupungin kestä-

Yleinen ekologinen kestävyys 

estävä kehitys edellyttää taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sovittamista luonnon 

leisen ekologisen kehityksen indikaattoreina käytetään Turussa ekologista jalanjälkeä 

 
Ekologisen kestävyyden indikaattorit 
on ryhmitelty viiteen aihealueeseen. 
Indikaattoreilla kuvataan ekologisen 
kestävyyden etenemistä sekä kaupun-
kiorganisaatiossa että koko kunnassa. 
 
In
pungin kestävän kehityksen työn 
seurannan mittareiksi Turun kestä-
vän kehityksen ohjelmassa. Indikaatto
vän kehityksen ohjelmassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista. Suurin osa niistä on 
vertailukelpoisia Suomen kuuden suurimman kaupungin käyttämien mittareiden kanssa. 

Kuva: Ilkka Heilä

 pyritään kuvaama

 
K
resurssien määräämiin puitteisiin. Kestävä kehitys tarkoittaa sellaista elämisen tasoa, 
jossa otetaan huomioon sekä nykyhetken ihmisten tarpeet että tulevien sukupolvien 
elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys voidaan jakaa ekologiseen, yhteiskunnalli-
seen, sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä taloudelliseen kestävään kehitykseen. Yleistä ke-
hitystä kuvaavat indikaattorit kertovat tämän kehityksen suunnan yhdyskunnassa.  
 
Y
sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Nämä indikaattorit on laskettu viimeksi vuoden 2005 
raporttiin vuosien 2003 ja 2001 tiedoilla laskentaohjelmien lähtötiedoista johtuen. 
 

 
 

Turun kaupunki on kestävän kehityksen ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi alentaa 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. 
Kehitys on ollut oikean suuntaista ja sen eteen tehtiin vuonna 2006 töitä muun muassa 
ilmastonmuutoskampanjan avulla. 



 

Turun kaupunki ilmastotalkoissa 
 
Heinäkuussa 2006 vietettiin TEE MUUTOS -kampanjan avajaisia Turussa. Se oli osa Euroopan 
Unionin kansalaisten ilmastonmuutoskampanjan toteutusta Suomessa. Turun kampanjaa koor-
dinoi Varsinais-Suomen Energiatoimisto Turkulaisia ilmastotekoja -hankkeellaan. Varsinais-
Suomen Agendatoimisto osallistui kampanjaan omalla hankkeellaan Enemmän ikää, vähemmän 
häkää.  
 
Kampanjan aikana järjestetyissä tilaisuuksissa korostettiin kaupunkilaisten mahdollisuutta vaikut-
taa ilmastonmuutokseen omilla, pienillä teoilla. Sloganina oli lause Säädä, sammuta, kierrätä, 
kävele, tee muutos. Kampanjan avajaiset järjestettiin heinäkuussa yhteistyössä Turun kaupungin 
viestintäkeskuksen kanssa. Kampanjan neuvontatilaisuudet ajoittuivat syksyyn lähelle Liikkujan 
viikkoa, kierrätysviikkoa ja Energiansäästöviikkoa. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus tehdä omia 
ilmastolupauksia joko postikorteilla tai internetissä. Turussa lupauksia tehtiin odotettua vähem-
män, noin 500.  
 
Yhteistyöstä vauhtia muutokseen 
 
Turun kampanjan toteutukseen osallistui useita hallintokuntia sekä yrityksiä, mm. Turun Seudun 
Jätehuolto ja Turku Energia. Tavoitteena oli luoda sellainen tapahtumien ja tilaisuuksien kokonai-
suus, että ilmastonmuutoksen viestintäkampanja näkyy ja kuuluu Turussa. 
 
Kampanjan erityispiirteenä oli se, että kaikki tilaisuudet järjestettiin usean eri hallintokunnan ja 
yrityksen yhteistyönä.  
− Yhteistyö kumppaneitten kesken sujui mutkattomasti ja hyvässä hengessä. Ja mikä parasta, 
yhteistyökumppanit alkoivat pohtia ilmastonmuutoksen vaikutuksia omaan toimintaansa ja suun-
nittelemaan hillitsemistoimia, kertoo kampanjan koordinaattori Liisa Harjula Varsinais-Suomen 
Energiatoimistosta. 
 
Turun kaupungin viestintäkeskus oli mukana kampanjassa luomassa ulkoista näkyvyyttä katuku-
vaan. Kesän ja syksyn aikana näkyvillä oli TEE MUUTOS katubanderolleja, mainostauluja sekä 
tarroja bussien takalaseissa. "Kampanjan ulkomainonta oli näkyvää ja sai turkulaiset keskustele-
maan omista mahdollisuuksistaan hillitä ilmastonmuutosta" Liisa Harjula toteaa. 
 
TEE MUUTOS -kampanja herätti keskusteluun ilmastonmuutoksesta 
 
Kampanjavuoden tapahtumia summatessaan Harjula listaa onnistuneimmiksi tilaisuuksiksi ava-
jaiset ja siihen yhdistetyn tiedotustilaisuuden.  
 
− Toinen onnistunut kokonaisuus oli kierrätysviikko, jonka Turun Ekotori toteutti. Myös se sai run-
saasti huomiota kaupunkilaisten ja tiedotusvälineiden keskuudessa. Kokonaisuutta täydensi mai-
niosti Liikkujan viikon avannut Suuri Sauvakävelytapahtuma Aurajoen rannoilla. Yleisön lisäksi 
tilaisuuksissa tavoitettiin myös päättävässä asemassa olevia virkamiehiä. Saimme levitettyä tie-
toa ilmastonmuutoksesta eri hallintokuntiin. 

− Myös tiedotusvälineet olivat ja ovat edelleen kiitettävän 
aktiivisia teeman suhteen. Julkisuutta kampanjalle toivat 
myös paikalliset ilmastonmuutoslähettiläämme Kalle Eu-
ro ja Valtteri Roiha, Harjula toteaa. 

Lisätietoja 
projektisihteeri Liisa Harjula 
Varsinais-Suomen Energiatoimisto 
Puh. 262 3177 
Sähköposti: 
liisa.harjula@vsenergiatoimisto.fi  

 
Turkulaisia ilmastotekoja -hanke oli osa EU:n kansalais-
ten ilmastokampanjan toteutusta Suomessa. 
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Maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys 
 
Kestävä kaupunkirakenne on tiivis ja yhtenäinen perustuen kestävään liikennejärjestel-
mään, jossa joukko- ja kevytliikenne ovat realistisia liikkumismuotovaihtoehtoja ja lähi-
palvelut kaikkien saavutettavissa jalan tai pyörällä. Kestävä kaupunkirakenne luo myös 
edellytykset luonnonvarojen ja taajamien ulkopuolisten luontoalueiden säästämiselle se-
kä varaa luonnon monimuotoisuuden sekä virkistyskäytön kannalta riittävästi viheralueita 
myös asemakaava-alueen sisältä.   
 
Kaupunkirakenteen hajoaminen ja kaupungin laajeneminen ilman merkittävää väestön-
kasvua aiheuttavat ongelmia kestävän kehityksen yhteensovittamisessa maankäytön 
suunnittelussa. 
 

Asemakaava-alueelle rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuu-
det 

 
Indikaattori kuvaa taajama-alueen ra-
kenteellista muutosta pyrittäessä kes-
tävän kehityksen mukaiseen tiiviiseen 
ja suunnitelmalliseen kaupunkiraken-
teeseen. 
 
Vuonna 2006 rakennetuista rakennuk-
sista 89,1 prosenttia rakennettiin ase-
makaava-alueelle, mikä on huomattava 
parannus edelliseen vuoteen verrattu-
na. Asuntojen osalta kehityksen suunta 
oli epätoivottava eli asemakaava-
alueelle rakennettujen asuntojen ker-
rosalaosuus pieneni suhteessa kaikki-
en vuonna 2006 rakennettujen asunto-
jen kerrosalaan. Suhdeluku on kuiten-
kin pysytellyt suunnilleen samana vuo-
desta toiseen vaihdellen 93 prosentin 
molemmin puolin. 
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Virkistys- ja suojelualueiden osuus asemakaava-alueella 
 
Indikaattori kuvaa maankäytön tehokkuutta ja ke-
hityssuuntaa sekä alueen viihtyisyyttä ja moni-
muotoisuutta. Vuonna 2006 virkistys- ja suojelu-
alueiden (V- ja SL- merkintä asemakaavassa) 
suhteellinen osuus pysyi edellisvuoden tasolla 
ollen 29,7 prosenttia koko asemakaava-alasta. 
Koko asemakaava-alueen pinta-ala kasvoi 90 
hehtaaria. Samaan aikaan suojelu- ja virkistys-
alueiden pinta-ala kasvoi noin 26 hehtaaria. 
 
Lähivirkistysalueita sekä suojelumerkinnän saa-
neita luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita on 
viime vuosina sisällytetty uusille asemakaava-
alueille säännöllisesti, mikä on positiivinen kehi-
tyssuunta. Tosin joillakin alueilla on nähtävissä 
kehityssuunta, jossa lähes ainoaksi lähivirkistyk-
seen kelpaavaksi alueeksi on jäämässä suojelu-
merkinnän saanut luonnonsuojelullisesti arvokas 
alue. Tämä ei ole suojelutarkoituksen mukaista 
kestävää kehitystä.  Kuva: Nina Puistovaara 
 

Luonnonsuojelualueiden ja -varausten osuus kaupungin koko maa-
alasta 
 
Indikaattori kuvaa pyrkimystä säilyttää ja vaalia luonnonarvoja ja ekologisesti merkittäviä 
alueita sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjä toimenpiteitä. 
 
Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja alueita sekä asemakaavassa luonnonsuojelu-
alueiksi SL tai S -merkinnällä varattuja alueita on Turun maapinta-alasta 2,4 prosenttia ja 
kokonaispinta-alasta 1,9 prosenttia. Pinta-ala kasvoi noin kaksinkertaiseksi edellisvuo-
teen verrattuna, kun Ruissalon Natura 2000 -ohjelmaa toteutettiin perustamalla uusia 
suojelualueita ja tarkistamalla vanhoja luonnonsuojelualueita koskevia päätöksiä. 
 
Ruissalossa käynnistettiin myös laaja luontoarvojen selvitystyö uusien luonnonsuojelu-
alueiden hoitosuunnitelmien perustaksi. Selvitystyön tekeminen sisällytettiin ehtona 
vuonna 2005 allekirjoitettuun Ruissalon omistusoikeutta koskevaan sopimukseen. 
 
Biodiversiteetin riittävän tason turvaamiseksi koko Turun kaupungin alueella olisi jatkos-
sa priorisoitava luontoarvoja maankäytön suunnittelussa ja haettava systemaattisesti 
rauhoituspäätöksiä S- tai SL-kaavamerkinnöin varatuille luonnonsuojelullisesti arvokkail-
le alueille.  
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Luonnonsuojelualueiden pinta-ala kaksinkertaistui 
 
Ruissalon luonnonsuojelualueet laajenivat huomattavasti 29.12.2006, kun Lounais-
Suomen ympäristökeskus teki rauhoituspäätökset kolmesta alueesta: Ruissalon lehdot 
(pinta-ala yhteensä 248 ha), Ruissalon lintulahdet ja -rannat (94 ha) ja Ruissalon lintu-
luodot (10 ha). Päätöksen seurauksena Turun kaupungin alueella olevien luonnonsuoje-
lualueiden pinta-ala kasvoi noin kaksinkertaiseksi. Ruissalon pääsaaren maapinta-alasta 
on nyt virallisesti rauhoitettu kaikkiaan noin kolmannes. Luonnonsuojelualueiden laajen-
taminen liittyy valtion ja Turun kaupungin väliseen, Ruissalon maanomistusta koskevaan 
sopimukseen. Samalla toteutettiin sekä lehtojensuojeluohjelman että Natura 2000 -
verkoston vaatimukset.  
 
Rauhoitusmääräykset ovat pääosin Ruissalon vanhoilta luonnonsuojelualueilta tuttuja, 
mikä tarkoittaa muun muassa polkujen ulkopuolella liikkumista koskevia rajoituksia ja 
maihinnousukieltoja tiettyinä vuodenaikoina. Perustettaviin luonnonsuojelualueisiin ei 
kuulu vuokra-alueita, mutta vuokra-alueet ovat edelleen osa koko saaren kattavaa Natu-
ra-kohdetta. 
 
Turun kaupungilla on tuoreena maanomista-
jana nyt vastuullaan myös Ruissalon luonnon 
kartoitus ja seuranta. Kartoituksen tavoitteena 
on tuottaa tarvittava tietopohja luonnonsuoje-
lualueiden yksityiskohtaisille hoito- ja käyttö-
suunnitelmille. Seurannalla pyritään varmis-
tamaan jo nyt tiedossa olevien ja kartoituk-
sessa löytyvien arvokkaiden luonnonpiirtei-
den säilyminen. Kaupungin ja valtion välillä 
on sovittu, että inventointityö tehdään vuosina 
2006–2015. Työn tuloksena odotetaan synty-
vän satoja tuhansia tietoalkioita käsittävä 
paikkatietokanta. Kesällä 2006 kartoitettiin 
pesimälinnusto sekä aloitettiin kasvien, per-
hosten, kovakuoriaisten ja sienten kartoitus 
kolmella tavalla: kirjallisuustietoja kokoamalla, 
museoaineistoja läpi käymällä ja maastotöin.  
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Inventoinnin edistyessä sekä virkamiehille 
että yleisölle tuotetaan yhteenvetoja sitä mu-
kaa, kun jokin mielekäs kokonaisuus saadaan valmiiksi. Esimerkiksi kesän 2007 jälkeen 
on käytössä tarkka kasvillisuuskartta, jota voidaan verrata samoin menetelmin 1950-
luvun alussa tehtyyn kartoitukseen. Inventointityön tuloksena voi aikanaan syntyä myös 
uusi Ruissalo-kirja. 

Erakkokuoriainen on yksi niistä lajeista, 
joiden ainoat Suomessa tavatut kannat 
elävät Ruissalossa. Kuva: Matti Valta  
 
Ruissalon uusien luonnonsuojelualueiden 
rauhoitusmääräykset ja tarkemmat kartat 
löytyvät esimerkiksi Ruissalo-sivuilta 
www.turku.fi/ruissalo

http://www.turku.fi/ruissalo


 

Palveluiden saavutettavuus 
 
Viheralueiden ja palvelujen saavutettavuutta on arvioitu selvittämällä enintään 300 ja 
700 metrin etäisyydellä asuvien turkulaisten prosentuaalinen osuus. 
 
Palveluista ovat mukana julkinen terveydenhuolto, joukkoliikenteen pysäkit, kirjastot ja 
kirjastoautopysäkit, julkiset päiväkodit, peruskoululuokat 1-6 sekä hyötyjätepisteet. Päi-
väkotien ja peruskoululuokkien osalta väestömäärä on suhteutettu niissä käyvien ikä-
luokkien väestömäärään. Selvitys on tehty ympäristö- ja kaavoitusvirastossa paikkatieto-
analyysien avulla. 
 
Viheralueiden saavutettavuus on pysynyt samana kuin vuonna 2005.  Julkisen liikenteen 
ja viheralueiden saavutettavuus on hyvä. Enintään 300 metrin etäisyydellä viheralueista 
asuu 97 prosenttia ja julkisten liikennereittien osalta lähes 95 prosenttia turkulaisista.  
 
Heikoin saavutettavuus on peruskoulun ala-asteilla sekä julkisella terveydenhuollolla. 
300 metrin etäisyydellä peruskoulun ala-asteista asuu runsas viidennes ala-asteikäisistä 
ja terveydenhuoltopalveluista runsas neljännes asukkaista. 700 metrin etäisyydellä julki-
sen terveydenhuollon palveluista asuu nykyisin kaksi prosenttiyksikköä vähemmän 
asukkaista kuin vuosi sitten. Tämä selittyy suurimmaksi osaksi Runosmäen terveyspal-
velujen siirtymisellä uuteen sosiaali- ja terveysasemaan. 
 
Viime vuosina tapahtuneet muutokset lähipalveluiden saavutettavuudessa ovat melko 
vähäisiä. Tarkastelujakson aikana kehityssuunta on kuitenkin ollut poikkeuksetta negatii-
vinen eli yhä harvempi turkulainen asuu kävelyetäisyydellä lähipalveluista, mikä osaltaan 
johtuu kaupunkirakennetta hajauttavasta maankäyttöpolitiikasta. Tämä on kestävän 
kaupunkirakenteen vastainen kehityssuunta. 
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Toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus 
 
Yhdyskunnan toiminnassa tulisi pyrkiä ekotehokkaaseen toimintaan. Ekotehokkuus tar-
koittaa pyrkimystä luoda laadukkaita palveluita ja hyvinvointia aiempaa vähäisemmillä 
luonnonvaroilla – eli toisin sanoen luonnonvarojen tuottavuuden lisäämistä. Toiminnan 
kuormitus ja ekotehokkuus -indikaattorit kuvaavat palveluiden ja hyödykkeiden tuottami-
sen ekotehokkuutta ja niistä aiheutunutta kuormitusta. 
 

Yhdyskunnan energiankulutus 
 
Energiankulutus kuvaa yhdyskunnan toimin-
nan vastuullisuutta ja energiatehokkuutta se-
kä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja il-
man epäpuhtauspäästöjen määrää.  
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Yhdyskunnan energiankulutus on laskettu 
Kasvener-ohjelmalla, ja se on ilmoitettu kilo-
wattitunteina per asukas vuodessa. Vuosien 
1990 ja 1997 päästölaskelmat eivät ole suo-
raan verrattavissa vuoden 2003 laskentaan. 
Kasvener-ohjelman valtakunnallisia päästötie-
toja on tarkennettu ja myös Turun kuntakoh-
taista laskentaa on kehitetty paremmin vas-
taamaan kunnan todellisia päästöjä. 
 
Asukaskohtainen energiankulutus on hieman vähentynyt verrattuna vuoteen 1990, kun 
taas puolestaan kokonaiskulutus on kasvanut. Vuonna 2003 keskimääräinen turkulainen 
kulutti noin 43 600 kilowattituntia energiaa. Suurin osa yhdyskunnan energiankulutuk-
sesta muodostuu kaukolämmön- ja sähköntuotantoon käytettävien polttoaineiden kulu-
tuksesta sekä liikennepolttoaineiden käytöstä.  
 
Niin sähkö- kuin lämmitysenergian säästävällä käytöllä jokainen voi omalta osaltaan vai-
kuttaa myönteisesti energiankulutuksen pienenemiseen. Huonelämpötilan pitäminen so-
pivan viileänä (20-22 ºC), kodinkoneiden sijoittelu, säätö ja energiapihin mallin valinta 
sekä kevyen- ja joukkoliikenteen suosiminen ovat esimerkkejä pienistä, mutta merkittä-
vistä valinnoista yhteisen elinympäristömme hyväksi. 
 
 



 

Yhdyskunnan vedenkulutus 
 
Yhdyskunnan vedenkulutus kuvaa toiminnan vastuullisuutta ja ekotehokkuutta. Indikaat-
tori lasketaan verkostoon pumpatun vesimäärän ja Turun asukasmäärän suhteesta. Tu-
russa lähes koko asutus on yleisen vesijohtoverkoston piirissä. Pumpatusta vedestä 
suurin osa on laskutettua eli myytyä. Laskuttamattomasta vedestä suurin osa on verkos-
tosta hukkaan valunutta, mutta osa on teknisiin käyttötarkoituksiin, kuten verkostojen 
huuhteluihin käytettyä vettä. 
 
Kestävän kehityksen mukainen tavoite on, että vedenkulutus alenee kulutustottumuksia 
muuttamalla. 
 
Yhdyskunnan vedenkulutus kääntyi loivaan nousuun vuonna 2006. Henkeä kohden las-
kettu vuorokausikulutus on kuitenkin pysytellyt viime vuosina 240 litran tuntumassa. 
Vuoden 2006 pieni nousu kulutuksessa ei aiheuttanut tähän trendiin merkittävää muu-
tosta. Kotitalouksille myydyn veden määrä vuonna 2006 oli 139 litraa/asukas vuorokau-
dessa.  
 
Teollisuudessa vedenkulutusta on pyritty hillit-
semään prosessivettä kierrättämällä. Kotitalo-
uksissa tehokkaita vedensäästökeinoja ovat 
vanhojen vesikalusteiden vaihtaminen vettä 
säästäviin sekä huoneistokohtaisten vesimitta-
reiden asentaminen.  
 
Yhdyskunnan vedenkulutuksen laskuun voi-
daan vaikuttaa myös tehostamalla vesijohto-
verkoston saneerausta (vuotovedet vähene-
vät) ja informoimalla kuluttajia siitä, millä kei-
noin vedenkulutusta voidaan vähentää. 
 

Kaukolämmön ja -kylmän tuotanto 
 
Vuoden 2006 lopussa Turku Energian kaukolämpöasiakkaita oli 2300. Kaukolämpöä 
myytiin yhteensä 1635 gigawattituntia (vuonna 2005 1625 GWh). Kaukolämmön katta-
vuus koko Turun lämmitystarpeesta oli noin 90 prosenttia vuonna 2006 ja koko liittymä-
teho oli noin 899 MW. 
 
Vuonna 2006 Orikedon biolämpökeskus tuotti 276 GWh lämpöä. Kaatopaikkakaasua 
tuotettiin 5 GWh. Kaukolämmön kokonaisinvestoinnit olivat 5,2 miljoonaa euroa. Inves-
toinnit kohdistuivat kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostojen laajentamiseen ja laitteistoin-
vestointeihin. Suurin investointikohde oli Kakolan jätevesipuhdistamon yhteyteen raken-
nettava lämpöpumppulaitos. Päästökauppavapaan tuotannon osuus oli 21 prosenttia 
hankitusta kaukolämpöenergiasta.  
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Turku Energia on toimittanut kaukokylmää asiakkailleen vuodesta 2000 alkaen. Kauko-
kylmäverkostoa laajennettiin keskustan ja Kupittaan alueilla. Kaukokylmään  
 
liittyvät kokonaiskustannukset ovat olleet vuonna 2006 yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. 
Kaukokylmän myyntimäärä kasvoi vuodessa 72 prosenttia ja sitä myytiin yhteensä 14 
GWh. 
 
Kaukokylmän tuotannossa toiminta-ajatus on samanlainen kuin kaukolämmössä. Tarvit-
tava energia tuotetaan keskitetysti kiinteistökohtaisen energiantuotannon sijaan, jolloin 
kiinteistö ei tarvitse omia tuotantolaitteistoja. Energia siirretään asiakkaalle kaukoläm-
mön tavoin putkiston välityksellä. 
 

Lämmön ominaiskulutus kaupungin omistamissa toimitilarakennuk-
sissa 
 
Suurin osa rakennusten kuluttamasta energiasta käytetään lämmitykseen, arviolta noin 
20 prosenttia kuluu lämpimän käyttöveden valmistukseen. Lämpöenergian kulutuksen 
mittayksikkönä käytetään lämpöindeksiä, kWh/m3 joka on niin sanotusti sääkorjattu eri 
vuosien yhteismitallistamiseksi. Lämpöindeksiin vaikuttavat rakennuksen ominaisuudet, 
ikä ja tekniikka sekä toiminnalliselta puolelta käyttöaste ja käyttötarkoitus tai toiminta. 
Tässä esitetyt lämpöindeksiluvut on esitetty Kuntaliiton käyttämän normalisoinnin mukai-
sina (80 prosenttia lämmönkulutuksesta normalisoitu Jyväskylän lämmöntarveluvulla 
4945). 
 
Vuonna 2006 suurin lämpöindeksi oli hoitoalan rakennuksissa ja pienin vastaavasti ko-
koontumisrakennuksissa. Edelliseen vuoteen verrattuna lämmön kulutus on alentunut 
hoitoalan, kokoontumis- ja opetusrakennusten osalta. Toimistorakennusten osalta läm-
pöindeksi oli selvästi kasvava. Kokonaisuudessaan rakennuskannan lämpöindeksi oli 
laskeva. Rakennusten lämmön kokonaiskulutus oli vuonna 2006 noin 150 100 MWh ja 
kokonaisuudessaan Tilalaitoksella lämmitysenergian ostoon kului noin 5,1 miljoonaa eu-
roa (ilman perusmaksuja ja alv:a). 
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Sähkön ominaiskulutus kaupungin omistamissa toimitilarakennuk-
sissa 

Lämmitykseen käytetty sähkö sisältyy edellä esitettyihin lämmönkulutustietoihin. Sähkön 
kulutusta vertaillaan ominaiskulutuksen, kWh/m3, avulla. Sähkön kulutukseen vaikuttaa 
eniten tilassa tapahtuva toiminta ja siitä aiheutuva valaistuksen, jäähdytyksen, koneiden 
ja laitteiden vaatima virrankulutus. Eniten sähköä kuluu erilaisissa prosesseissa, jotka 
vaativat sähköä toimiakseen.  

Suurimmat mitatut sähkön ominaiskulutukset ovat hoitoalan rakennuksissa. Pienin säh-
könkulutus on opetusrakennuksissa. Kokoontumisrakennusten osalta kulutus on lieväs-
sä laskussa. Kaikissa muissa ryhmissä kulutus on nousussa. 

Tilalaitoksen omistamien toimitilojen sähkönkulutus oli vuonna 2006 noin 65 500 MWh ja 
yhteensä hallintokunnilta kului sähkön hankintaan noin 4,3 miljoonaa euroa (alv. 0 pro-
senttia). Tämän lisäksi katuvalaistukseen kului sähköenergiaa noin 20 000 MWh, noin 30 
prosenttia rakennusten sähkönkulutuksesta. 
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Veden ominaiskulutus kaupungin omistamissa toimitilarakennuksis-
sa 
 
Veden kulutusta vertaillaan ominaiskulutuksen, litraa/rakennuskuutiometri, avulla. Veden 
kulutus vaihtelee huomattavasti rakennustyypeittäin. Voimakkaimmin vedenkulutukseen 
vaikuttavat tilassa tapahtuva toiminta sekä toiminnan perusluonne. Hoitoalan rakennuk-
sissa vedenkulutukseen vaikuttavat toiminnan luonteelle asetettavat vaatimukset sekä 
tilojen käyttöaste. Suuri osa näistä tiloista on käytössä ympäri vuorokauden.  
 
Veden kulutus on kasvussa. Kulutus kasvoi kaikkiaan 1,3 prosenttia vuodesta 2005. Ko-
konaisuudessaan veden kulutus oli Tilalaitoksen omistamissa rakennuksissa vuonna 
2006 yhteensä noin 568 000 m3 ja rahaa vesi- ja jätevesimaksuihin hallintokunnilta kului 
noin 1,3 miljoonaa euroa. 
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Yhdyskunnan ilmanlaatu 
 
Ilmanlaatu ekologisena indikaattorina kuvaa hengitysilman laatua ja ilmanlaadun vaiku-
tusta terveyteen, luontoon ja elinympäristön viihtyisyyteen. Raja-arvotarkastelu mahdol-
listaa vertailun Euroopan kaupunkien välillä ja indeksitarkastelu valtakunnallisen ja pai-
kallisen vertailun. Ilmanlaatuindeksi on mittaustuloksista laskettava luku, joka perustuu 
eri epäpuhtauspitoisuuksien vertaamiseen kansallisiin ohjearvoihin. Indeksilaskennassa 
ja raja-arvotarkastelussa mukana olevat epäpuhtaudet Turun keskustassa ovat typpidi-
oksidi ja hengitettävät hiukkaset. 
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Vuonna 2006 ilmanlaadulle annetut raja-arvot 
eivät ylittyneet Turussa. Typpidioksidin vuosi-
raja-arvoon (40 μg/m³) verrannollinen pitoi-
suus oli 33 µg/m³ ja hengitettävien hiukkasten 
vuosiraja-arvoon (40 μg/m³) verrannollinen 
pitoisuus oli 14 µg/m³. Hengitettävien hiukkas-
ten vuorokausiraja-arvon (50 µg/m³) ylitysten 
määrä keskustassa oli yksi. Sallittujen ylitys-
ten määrä on 35. 
 
Vuonna 2006 ilmanlaatu luokiteltiin ilmanlaa-
tuindeksin mukaan huonoksi neljänä vuoro-
kautena. Erittäin huonoksi ilmanlaatua ei luo-
kiteltu yhtenäkään vuorokautena ja hyväksi ilmanlaatu luokiteltiin 38 vuorokautena. Ylei-
simmin ilmanlaatu luokiteltiin tyydyttäväksi. 
 
 

Yhdyskunnan jätevesikuormitus 
 
Turun vesilaitoksen tavoitteena on, että vesistöön johdetun jäteveden puhtaus on Suo-
men suurista kaupungeista kolmen parhaimman joukossa. Tavoitteena on lisäksi, että 
vesistöön johdetaan entistä paremmin puhdistettua vettä. 
 
Vuonna 2006 jätevesi puhdistettiin lupaehtojen mukaisesti, vaikka loppuvuoden satei-
suus vaikeutti tulosten saavuttamista. Puhdistamon tehokas toiminta ja erillisviemäröin-
nin edelleen kehittäminen mahdollistivat hyvän tuloksen. Myös vesilaitoksen yhteistoi-
minta teollisuuden kanssa on toiminut hyvin ja teollisuuden piirissä suhtaudutaan vaka-
vasti jätevesien ympäristövaikutuksiin.  
 
 
OCP -luku (Oxygen Consumption Potential) kuvastaa vesistöön johdettavan jäteveden 
laatua orgaanisen aineen, typen ja fosforin suhteen ja sen rehevöittävää vaikutusta ve-
sistössä. Indikaattorissa fosforille on annettu painokerroin 100, typelle 18 ja orgaaniselle 
aineelle 1. Laskenta tehdään puhdistamon velvoitetarkkailun vuosiyhteenvetoon laske-
tuista keskiarvopitoisuuksista. 
 
 



 
 
Vuonna 2006 OCP-luku oli 266 eli samalla 
tasolla kuin vuonna 2005 (254), mikä on val-
takunnallisestikin hyvä tulos loppuvuoden 
sateista huolimatta. 
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Kehitystä voidaan vielä parantaa ylläpitämäl-
lä vesilaitoksen henkilökunnan ammattitai-
toa, ylläpitämällä vesilaitoksen taloutta riittä-
vällä budjetilla, jonka avulla pystytään jäte-
vedet puhdistamaan tehokkaasti (riittävästi 
kemikaaleja, lietteenpoistoa ja oikein mitoi-
tettu ilmastus), tarvittavilla korjausinvestoin-
neilla (myös verkoston), erillisviemäröinnin 
kehittämisellä sekä tiedottamisella. Kuntalai-
set voivat omalta osaltaan edistää kestävää 
veden käyttöä säästävällä kulutuksella sekä hulevesien eriyttämisellä jätevesistä. Myös-
kään roskia tai ongelmajätteitä ei saa päästää viemäriverkostoon. Teollisuudessa veden 
käytön vähentäminen, päästöjen hallinta sekä tarvittaessa tehtävän esikäsittelyn eli jäte-
vesien ”syntypaikkalajittelun” avulla voidaan vähentää jätevesien määrää ja kuormitusta. 
 

Jätteenkäsittelypaikalle loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä 
 
Jätteen määrä kuvaa yhteiskunnan kulutuskäyttäytymistä ja tuotantorakennetta sekä vä-
lillisesti jätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja, kaatopaikkojen kas-
vavaa tilantarvetta ja ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Mitä enemmän kulutetaan, sitä 
enemmän syntyy jätteitä ja sitä enemmän käytetään luonnonvaroja. 
 
Jätteenkäsittelypaikoille päätyneellä yh-
dyskuntajätteellä tarkoitetaan kotitalouksien 
sekajätettä ja siihen rinnastettavaa kaupan, 
teollisuuden ja muun toiminnan jätettä, joka 
loppusijoitetaan kaatopaikalle. Tässä tilas-
toituja loppusijoitettavia jätteitä ovat pakatut 
ja pakkaamattomat sekajätteet, kaatopaik-
kakelpoiset paristot, kotitalousjäte sekä 
erilainen karkea jäte. 
 
 
Vuonna 2006 jätteenkäsittelypaikalle 
loppusijoitettiin jätteitä noin 170 kg asukasta 
kohden, mikä on hieman vähemmän kuin 
aiempina vuosina.  



 
Vuoden 2006 jätemäärien tilastolliseen vähenemiseen lienee vaikuttaneet aloitettu suur-
tuottajien biojätteen erilliskeräys sekä yksityisen jätteenkäsittelylaitoksen käyttöönotto, 
jonne osa turkulaisten yrityksien tuottamasta jätteestä nykyisin päätyy näiden tilastojen 
ulkopuolella.  
 
Jätteenkäsittelypaikalle loppusijoitettavan jätteen määrään vaikuttaa merkittävästi jättei-
den lajittelun ja hyötykäytön tehokkuus. Turussa loppusijoitetuksi tilastoidun jätteen mää-
rään vaikuttaa se, että suuri osa sekajätteestä toimitetaan polttolaitokselle. Poltettaessa 
jäte hyödynnetään energiana. Turku on yksi suomen tehokkaimmista jätteen kierrättäjis-
tä ja hyötykäyttäjistä. 
 
Loppusijoitettavaa jätettä voidaan vähentää esimerkiksi lajittelemalla jätteet säännölli-
sesti sekä omaksumalla vähemmän jätettä tuottavia teollisia valmistus- ja pakkaustapo-
ja. 
 

Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste 
 
Hyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden määrä kuvaa indikaattorina kaupunkilaisten ympä-
ristöasenteita ja kulutuskäyttäytymistä sekä jätehuollon organisoinnin tehokkuutta. 
 
Vuonna 2006 polttolaitoksessa hyödynnettävää energiajätettä* kertyi Turusta asukasta 
kohden noin 183 kg. Vuodesta 2005 luku on vähentynyt 34 kg/asukas. Tilastolliseen jä-
temäärän vähentymiseen vaikuttanee vuonna 2006 käynnistyneen yksityisen jätteenkä-
sittelylaitoksen kilpailu jätteestä sekä vapaaehtoisen kartongin erilliskeräyksen suosion 
kasvu. Vuoden 2007 alusta kartongin erilliskeräys on pakollista kaikissa vähintään 20 
huoneistoa käsittävissä asunto-osakeyhtiöissä.  
 
 
Keräyslasin, -metallin ja -paperin syntypaikka-
lajittelu on Turussa tehokasta, sillä jokaisen 
kerros- ja rivitalon pihalla on astia näille hyöty-
jätteille. Lisäksi alueellisia hyötyjätteen keräi-
lypisteitä on noin 350. Turussa jätteiden hyö-
tykäyttöaste on pysytellyt jo pitkään hieman 
alle 60 prosentin tasolla, mikä on valtakunnal-
lisessa vertailussa erinomainen tulos. 
 
Tehokkainta kierrätys on pantillisten pakkaus-
ten osalta, joiden kierrätysaste vaihtelee pak-
kaustyypistä riippuen 80-97 prosentin tasolla. 
 
* Energiajätetilastossa on huomioitu seuraavat jätejakeet: Pakattu polttokelpoinen, pak-
kaamaton polttokelpoinen ja sekajäte. 
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Jäteneuvonta tehostui Turun seudulla vuonna 2006 
 
Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ Oy) hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuollon organi-
sointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. Yrityksen toimialueella on noin 314 000 asukasta 
sekä alueen yritykset. 
 
TSJ Oy tarjoaa maksutonta opastusta kotitalouksien jäteasioissa muun muassa päivä-
kodeille, kouluille, yhdistyksille ja yksityisille ihmisille. Neuvontaa annetaan erilaisissa 
tapahtumissa, teemaviikoilla ja messuilla. Yhtiöön palkattiin vuoden 2006 alkupuolella 
jäteneuvojia ja tiedottajia. 
 
Jäteasioista kerrotaan esimerkiksi teatterin keinoin, leikkien ja tehtävien avulla tai perin-
teisesti luennoiden. Neuvonta räätälöidään tilaajan toiveiden mukaisesti ja tilaisuuksia 
järjestetään muun muassa kierrätyskeskuksissa tai tilaajan omissa tiloissa. 
 
Vuoden 2006 painopistealueina olivat uusien jätehuoltomääräysten erilliskeräysvaati-
mukset. Turun seudun isännöitsijöille ja kiinteistöhuoltoyhtiöille suunnattiin tiedotusta 
seminaari- ja tiedotuskirjemuodossa. Lisäksi uusista lajittelukäytännöistä tiedotettiin 
kampanjamaisesti esimerkiksi radiossa ja sanomalehdissä. 
 
Jätehuoltoneuvontaan ovat vahvasti osallistuneet myös alueen kierrätyskeskukset ja 
kaupungin ympäristönsuojelutoimisto. 
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Liikkumisen tehokkuus 
 
Kestävällä tavalla tapahtuva liikkuminen edellyttää toimivaa joukkoliikennettä, houkutte-
levia ja turvallisia kevyen liikenteen väyliä sekä ehyttä yhdyskuntarakennetta. Suuri mer-
kitys on myös asenteiden ja käyttäytymisen muutoksella, sillä suurin osa työmatkoista 
tehdään nykyisin omalla autolla. Tässä mielessä kehityksen suunta on viime vuosina 
ollut huononemaan päin. 
 

Kulkumuotojakauma  
 
Säännöllisesti riittävän usein toistettava kulkumuotojakaumaa selvittävä tutkimus luo pe-
rustaa liikennesuunnittelulle. Tällainen tutkimus on tehty Turussa viimeksi vuonna 1997. 
Tutkimuksen toistamista suunnitellaan parhaillaan. Tuloksista raportoidaan selvityksen 
valmistuttua mahdollisesti vuonna 2008. 
 

Autoistuminen 
 
Autoistuminen ekologisena indikaattorina kuvaa todennäköisyyttä sille, että henkilöliiken-
teeseen käytetään nimenomaan henkilöautoa. Lisäksi sen voidaan nähdä kuvaavan lii-
kenteen tilantarvetta ja sen aiheuttamia päästöjä ja melua sekä autojen valmistukseen ja 
käyttöön liittyvää luonnonvarojen kulutusta. Autoistuminen kertoo myös maankäytön 
suunnittelusta, palvelujen saavutettavuudesta ja joukkoliikenteen tarpeesta. 
 
Vuoden 2006 lopussa Turussa oli 85 153 rekisteröityä autoa, joista oli henkilöautoja 76 
177, mikä tarkoittaa 434 henkilöautoa tuhatta asukasta kohden. Suomen keskiarvo oli 
474 henkilöautoa tuhatta asukasta kohden.  
 
 
Turussa, niin kuin muuallakin Suomessa, au-
tojen määrä on ollut 1990-luvun alun lama-
vuosien jälkeen jatkuvassa kasvussa. Kestä-
vän kehityksen mukainen tavoite on, että 
henkilöautoliikenteen määrä ja päästöt vä-
henevät. Autoliikenteen päästöjen kannalta 
merkittäviä ovat autokannan keski-ikä sekä 
liikenne-, palvelu- ja työpaikkasuunnittelun 
tehokas yhteensovittaminen. Vuonna 2006 
Suomen henkilöautokannan keski-ikä oli 10,5 
vuotta. 
 
Autoliikenteen määrään voidaan kunnassa vaikuttaa ottamalla kestävät liikennemuodot 
maankäytönsuunnittelun perustaksi sekä parantamalla muilla keinoin joukkoliikenteen ja 
kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksia. 
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Joukkoliikenteen matkustajamäärä 
 
Joukkoliikenteen matkustajamäärä kuvaa kaupunkilaisten liikkumistapavalintoja ja toi-
saalta myös joukkoliikenteen toimivuutta. Matkustajamääriin yleisesti vaikuttavia tekijöitä 
ovat liikennepalvelujen tarjonta, toimivuus ja hinta. 
 
Vuonna 2006 Turussa tehtiin 19 561 801 re-
kisteröityä matkaa joukkoliikennevälineillä, 
mikä vastaa noin 2 matkaa viikossa ja 0,31 
matkaa vuorokaudessa asukasta kohden.  
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Turussa joukkoliikenteen matkamäärät ovat 
viime vuosina vähentyneet, vaikka marras-
kuussa 2006 nähtiin vihdoin myös matkamää-
rien kasvua.  Matkamäärien pitkäaikaiseen 
laskusuuntaan voidaan nähdä vaikuttaneen 
muun muassa henkilöautomäärän kasvu, 
kaupunkirakenteen hajautuminen, asioinnin 
siirtyminen autoliikennekeskuksiin sekä väes-
tön väheneminen ja ikääntyminen joukkolii-
kenteeseen tukeutuvissa lähiöissä.  
 
Turussa uutena uhkana joukkoliikenteelle on myös suunnitteilla oleva Toriparkki, joka 
lisää yksityisauton houkuttelevuutta matkustustapavalintana keskustaan suuntautuvilla 
matkoilla. 
 
Matkustajamääriin pyritään vaikuttamaan parantamalla joukkoliikenteen liikennöintiolo-
suhteita ja toimivuutta sekä pitämällä taksataso kohtuullisena. Lisäksi joukkoliikenteen 
suunnittelu tulisi toteuttaa seudullisella tasolla sekä suosia maankäyttöpolitiikassa kestä-
vää liikkumista tukevia ratkaisuja. 
 
Turun kaupungin alueella matkustuksen helppoutta pyritään parantamaan myös Brahe –
reitinhakupalvelun avulla ja kännykkään saatavalla pysäkkikohtaisella aikataulutiedolla. 
 
http://bussit.turku.fi/brahe
 

Kevyen liikenteen verkon pituus 
 
Kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä liikkumista. Kattava kevyen liikenteen 
verkko mahdollistaa ympäristöystävällisemmän kulkumuodon valinnan. 
 
Vuonna 2006 Turun kaupungin kevyen liikenteen verkon kokonaispituus oli noin 361 ki-
lometriä, mikä tarkoittaa hieman yli kahta metriä asukasta kohden. Suuntaus on ollut 
kasvava, mikä tukee Turun kestävän kehityksen ohjelmassa asetettuja tavoitteita.  

http://bussit.turku.fi/brahe


 
Hitaasta positiivisesta kehityksestä huolimatta valtuuston vuosina 1986, 1997 ja 2001 
tekemien päätösten mukaista keskustan pyörätieverkostoa ei ole saatu valmiiksi, vaikka 
joitakin osuuksia on viime vuosina saatu toteutettua. Määrärahojen puute ja keskustelu 
pysäköintipaikkojen vähentymisestä ovat viivästyttäneet useiden pyörätiesuunnitelmien 
toteutusta. 
 
Sekä kansalaisten mielipiteet että kansainväliset arvioijat ovat todenneet keskustan pyö-
rätieverkon puutteet pyöräilyn suurimmaksi esteeksi Turussa. Keskustan pyörätieverkon 
toteuttaminen sekä keskustan sisääntuloreittien parantaminen voisivat lisätä pyöräilyn 
osuutta kulkumuotojakaumassa erittäin merkittävästi. 
 
 

Ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristövalistus 
 
Kestävän kehityksen saavuttamisessa yksilöiden toimintatapojen muuttuminen on tärke-
ää. Siinä kasvatuksella ja tiedottamisella on keskeinen rooli. Tieto ja ymmärrys oman 
toiminnan vaikutuksista ovat välttämättömiä edellytyksiä omien toimintatapojen muutta-
misessa kestävämpään suuntaan 
 

Paperinkulutus kaupungin virastoissa ja laitoksissa 
 
Paperihankinnat kuuluvat Turun kaupungissa keskitetysti kilpailutettuihin tuoteryhmiin. 
Tiedot paperinkulutuksesta saadaan hankintayksikön kirjanpidosta tai materiaalikeskuk-
sesta ja kaupungin painosta. Paperinkulutus kuvaa osaltaan työntekijöiden kulutuskäyt-
täytymisen ympäristövastuullisuutta. 
 
Kaupungin painatusosaston tekemän selvi-
tyksen mukaan paperinkulutuksessa ei ole 
tapahtunut merkittävää muutosta viimeisten 
vuosien aikana. Vuoden 2005 alussa käyt-
töön otetun sähköisen työtavan oli määrä vä-
hentää paperin käyttöä kaupungin työnteki-
jöiden keskuudessa. Vuosi 2005 olikin en-
simmäinen kerta kuuteen vuoteen, kun pape-
rinkulutus oli alle 3 300 arkkia per työntekijä. 
Sama laskeva suuntaus jatkui myös vuonna 
2006, jolloin kaupungin työntekijä kulutti kes-
kimäärin 47 arkkia vähemmän paperia kuin 
edellisenä vuonna. Henkilökohtaisella tasolla 
näinkin olemattoman tuntuinen muutos tuotti 
kaupungille yli 13 000 euron kustannussäästön.  
 
Paperinkulutusta voidaan helposti vähentää käyttäjäkohtaiseen seurantaan perustuvien 
kannustimien avulla. 
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Vihreä lippu -koulut ja -päiväkodit 
 
Vihreä lippu on koulujen ja päiväkotien valtakunnallinen ympäristöohjelma ja -merkki. Se 
on tunnustus, joka kuvaa ympäristökasvatukseen annettua panostusta pyrittäessä kohti 
kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. Vihreässä lipussa keskeistä on lasten ja 
nuorten osallistuminen, ympäristökuormituksen vähentäminen sekä sitoutuminen jatku-
vaan parantamiseen. 
 
Vuoden 2006 lopussa Turussa oli yhteensä yhdeksän koulua, oppilaitosta ja päiväkotia 
mukana Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmassa. Näistä kouluja oli kolme, oppilai-
toksia yksi ja päiväkoteja viisi. Turussa on peruskouluja, lukioita ja erityiskouluja yhteen-
sä 73. Päiväkoteja Turussa on 84. Kiinnostus Vihreää lippua kohtaan on hieman hiipu-
nut. Keskeisin syy tähän on epäilemättä korkeat osallistumismaksut.   
 

 
Perusopetuksen uusissa opetussuunnitelmissa yhtenä oppimistavoitteena ja opetuksen 
keskeisenä sisältönä on vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuu-
desta. Monet Turun koulut ja oppilaitokset ovatkin sisällyttäneet kestävän kehityksen ja 
ympäristökasvatuksen opetussuunnitelmiinsa. Myös uudessa varhaiskasvatussuunni-
telmassa kestävä kehitys otetaan huomioon yhtenä velvoitteena.  
 
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto laati vuonna 2006 strategian ja 
toimeenpanosuunnitelman ympäristökasvatuksen edistämiseksi: Kestävää kehitystä 
edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 
2006-2014. Strategiassa koulutusjaosto esittää, että kaikkiin koulutusorganisaatioihin 
laaditaan oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Tavoit-
teena on, että 15 prosenttia päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on saanut ulkoi-
sen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 2014 men-
nessä. 
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Tällä hetkellä kouluilla ja oppilaitoksilla on käytössään kaksi ympäristöohjelmaa, joiden 
onnistuneesta toteuttamisesta voi saada sertifikaatin. Toinen on Vihreä lippu -
ympäristöohjelma ja toinen koulujen ja oppilaitosten ympäristösertifikaatti. Päiväkodeille 
sopivana kestävän kehityksen työkaluna toimii vain Vihreä lippu.  Mikäli koulutusjaoston 
asettamiin tavoitteisiin halutaan päästä sovitussa ajassa, on panostettava sekä päivä-
hoidon että koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen täydennyskoulutukseen. Li-
säksi on kehitettävä käytäntöjä, joilla kunta voi tukea koulujen ja päivähoidon Vihreä lip-
pu -osallistumismaksuja. Vihreä lippu -ympäristöohjelmaa toteuttaessaan koulut ja päi-
väkodit tuovat kunnalle kustannussäästöjä jätteiden määrän sekä energian ja veden ku-
lutuksen vähentyessä. 
 

Kaupungin järjestämään ympäristökasvatukseen osallistuminen 
 
Erilaisten ympäristökasvatustapahtumien määrä kuvaa kaupungin panostusta ympäris-
tökasvatukseen. Monipuolinen ympäristökasvatustarjonta antaa kuntalaisille mahdolli-
suuden valita sellainen palvelu, joka kiinnostaa tai tukee häntä omassa työssään.  
 
Turun kaupunki järjesti vuonna 2006 luontokoulutoimintaa koululaisille Ruissalon opas-
tuskeskus Tammenterhossa. Lisäksi järjestettiin luontoretkiä ja -tapahtumia kaikille tur-
kulaisille eri puolilla Turkua. Luontoretkiä järjestettiin yhteistyössä Life-projektin, Turun 
lintutieteellisen yhdistyksen ja Turun liikuntapalvelukeskuksen kanssa yhteensä 42. 
Luontokoulutoiminnan ja luontoretkien lisäksi Tammenterhon opastuskeskuksessa jär-
jestettiin opastettuja kierroksia erilaisille ryhmille, kuten iltapäiväkerhoille, vanhainkotien 
ja päiväsairaaloiden ryhmille sekä työpaikkaporukoille. Tammenterhon opastuskeskuk-
sessa oli kävijöitä vuonna 2006 hieman alle 9 000. 
 

 
Ympäristökasvatuskoulutuksia järjestettiin sekä kaupungin työntekijöille ja luottamus-
henkilöille että kuntalaisille. Koulutusten aiheita olivat muun muassa jätteiden vähentä-
minen ja kierrätys, Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelma, energian säästö ja lähiluon-
toon tutustuminen. Energiaa tokaluokkalaisille -opetuspaketteja jaettiin Turun kouluille 
noin 400 kappaletta.   
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Ympäristökasvatuskoulutuksiin osallistuneiden määrä on edelliseen vuoteen verrattuna 
kasvanut. Syynä on osittain erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien määrän kasvu. Mutta 
myös mielenkiinto ympäristökasvatusta kohtaan on lisääntynyt. Suurin osallistujaryhmä 
on koululaiset, mutta aikuisosallistujienkin määrä on viime vuodesta selvästi suurempi. 
 
Ympäristökasvatus on tärkeää sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Ympäristökasvatus 
lisää kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja tarjoaa mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa 
oman lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Ympäristökasvatuksen avulla kasva-
tetaan ympäristövastuullisempia kansalaisia. 
 
 

Kestävä kaupunkirakenne 

Kaupunkirakenteen kehityspiirteet Turun seudulla 
 
Turun kaupunkiseutua tarkastellaan suurten kaupunkiseutujen kehityspiirteitä selvittä-
vässä KARA-hankkeessa. Turun seudun osalta selvityksen tekevät Varsinais-Suomen 
liitto ja Turun kaupunki. Helsingin kaupungin tietokeskus julkaisee KARA-esiselvityksen 
kevään 2007 aikana.  
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin Varsinais-Suomesta Turun kaupunkiseudun keskustaajaman 
alueelle suuntautuvia työmatkoja 1 km2 ruututarkkuudella. Keskustaajama ulottuu länsi-
itä akselilla Naantalista Piikkiöön ja pohjoisessa Ruskolle ja Lietoon. Tarkasteluvuodet 
ovat 1985 ja 2000. Taajamarajaus on vuodelta 2000 (kuva). 
 
 
 
KARA-hankkeen taustat ja tavoitteet 
 
Taustalla ovat talouden kansainvälistymisen sekä 
mm. globalisaation aiheuttamat muutokset kau-
punkien rakenteissa: 
• väestön ja toimintojen keskittyminen suurille 

kaupunkiseuduille 
• kaupunkien seutuistuminen työssäkäyntialu-

eiden laajentuessa 
• pienten asutuskeskittymien muodostuminen 

reunavyöhykkeille,  
• palveluiden keskittyminen kaupan suuryksi-

köiden ympärille 
• vanhojen teollisuus- ja toimistotilojen muut-

tuminen asumiskäyttöön 
• uudentyyppisten työpaikkakeskittymien 

muodostuminen hyvien liikenneyhteyksien 
varsille 

 

 
 
 
 
Hankkeen tavoitteena on: 
• selkeyttää ja yhtenäistää kaupunkiseutujen 

rakenteellisia kehityspiirteitä koskevaa käsit-
teistöä 

• tuottaa mitattua ja jäsenneltyä tutkimustietoa 
suurten kaupunkiseutujen rakenteellisista 
kehityspiirteistä 

• lisätä tutkijoiden, suunnittelijoiden ja hallin-
non välistä keskustelua ja vuorovaikutusta 
kaupunkirakenteen kehitykseen liittyvissä 
kysymyksissä 

• tukea suurten kaupunkiseutujen rakennemal-
li- ja kehityskuvatyötä 
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Kuva: Turun kaupunkiseudun 
keskustaajamaan suuntautuneet 
työmatkat vuosina 1985 ja 2000 
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Tulokset kertovat työssäkäyntialueen laajentuneen Turun ympäryskuntiin ja yhdyskunta-
rakenteen hajautuneen. Yhdyskuntarakenteen hajautumisesta kertoo myös kokonaistar-
kastelu, jossa on vertailtu vuosina 1985 ja 2003 kaupunkiseudun keskustaajamaan sen 
ulkopuolelta suuntautuneita työmatkoja: Vuonna 1985 14,3 prosenttia työmatkoista 
(13 230 kpl) oli keskustaajaman ulkopuolelta keskimääräisen työmatkan ollessa 16,9 km. 
Vuoden 2003 vastaavat luvut ovat 16,5 prosenttia (16 930 kpl) ja 22,9 km. Varsin pieni 
väestöryhmä, joka asuu kasvavilla haja-asutusalueilla, aiheuttaa suuren osan työmatka-
liikennesuoritteesta ja sen haitoista.  
 
Kaupunkirakenteen vyöhykkeet Turun kaupunkiseudulla 
Turun kaupunkiseudulla liikuttiin sodan jälkeen jalan, pyörällä, raitiovaunulla, bussilla tai 
paikallisjunalla. Lähiörakentaminen synnytti tehokkaasti rakennetut bussiliikenteeseen 
tukeutuvat asuinalueet. Myöhempi kehitys on synnyttänyt varsinkin Turun saarille ja poh-
joisosiin sekä naapurikuntiin hajanaista autokaupunkia suurine liikekeskuksineen. Muu-
tos on ollut jatkuvaa ja tällä hetkellä kaupungeissa on monentyyppistä kaupunkiraken-
netta ja -ympäristöä. 
 
KARA-hankkeen esitutkimusvaiheessa Turun kaupunkiseudulle rajattiin korkean palve-
lutason joukkoliikennevyöhyke (kuva). Vyöhyke on muodostettu selvittämällä ne linja-
autoreitit, joilla on arkiaamuisin klo 7-8 välisenä aikana vähintään 5 vuoroa. Näiden reit-
tien ympäriltä rajattiin 250 metrin ja 400 metrin joukkoliikennevyöhykkeet. Naantalin, 
Raision Turun ja Kaarinan keskustoille rajattiin lisäksi kävelyvyöhykkeet, joilla päivittäi-
nen asiointi voi luontevasti hoitua kävellen tai pyöräillen.  
 

 

Kuva. Turun kaupunki-
seudun vyöhykejako. 
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Turun keskustan kävelyvyöhykkeellä asuu noin 55 600 asukasta. Tämän vyöhykkeen 
perheistä 57 prosentilla ei ole autoa. Koko kaupunkiseudulla kävely- ja joukkoliikenne-
vyöhykkeellä asuu noin 159 000 asukasta eli noin 65 prosenttia väestöstä. Turun seu-
dulla olisi hyvät lähtökohdat rakentaa kestävään liikkumiseen perustuvaa yhdyskuntaa, 
jos rakentaminen keskitettäisiin kävely- ja joukkoliikennevyöhykkeille. Tämä edellyttäisi 
kaupunkiseudun kuntien yhteistyönä toteutettavaa kestävään liikenteeseen pohjautuvaa 
maankäytön suunnittelua. 
 

 
 

 
 

Talous ja ympäristö 
 

Ympäristötilinpäätös 
 
Turku on raportoinut jo vuodesta 2000 lähtien kaupunkiorganisaation ympäristökustan-
nukset. Turun kaupunki soveltaa taloudellisten ympäristötietojen määrittelyssä keskeisin-
tä olemassa olevaa ohjeistusta sekä laskentatoimen yleisiä tiedon tuottamisen periaattei-
ta.  
 
Ympäristötalouden luokittelu noudattaa entistä selkeämmin Euroopan yhteisön tilasto-
toimiston (Eurostat) luokittelua. Ympäristötilinpäätöksen tunnusluvut kuvaavat kaupungin 
taloudellista panostusta ekologiseen kestävyyteen. Tunnusluvuille ei ole asetettu euro-
määräisiä tavoitetasoja. Turku ei toistaiseksi ole liittänyt ympäristötilinpäätöstään osaksi 
kaupungin varsinaista tilinpäätöstä. 
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Kaupunginkanslia ja ympäristönsuojelutoimisto ohjeistavat vuosittain kaupungin virastoja 
ja laitoksia ympäristölaskennassa. Ohjeistuksen määritelmät perustuvat EU:n komission 
ympäristölaskennasta antamiin tulkitseviin tiedonantoihin ja kuuden suuren suomalaisen 
kaupungin kestävän kehityksen raportoinnin kehittämistä pohtineen työryhmän määri-
telmiin ja tulkintoihin. Kuntajaoston yleisohje vuodelta 2003 ei muuttanut Turun tapaa 
ympäristöasioiden kirjaamisessa, vaan vahvisti Turun jo tekemän työn oikeellisuuden. 
 
Kaikkien ympäristökustannusten lähtötiedot eivät ole hallintokuntien kirjanpidosta tai vi-
rallisista tilinpäätöstiedoista, vaan ne perustuvat osittain arvioihin. Osa tiedoista, kuten 
ympäristöperusteiset verot ja maksut, on laskettu arvioidun kulutuksen sekä veron ja 
maksun perusteen mukaan. Monet ympäristöasiat ovat integroituneet tavanomaiseen 
toimintaan siten, ettei kaikkia ympäristökustannuksia ole kyetty ilmoittamaan tai osa kus-
tannuksista on suuntaa antavia. Tästä syystä ympäristöasioiden taloudellinen merkitys 
on todennäköisesti suurempi kuin raportoidut ympäristökustannukset. 
 
Ympäristötilinpäätös kattaa pääosin Turun kaupunkiorganisaation toimintayksiköitä kos-
kevat ympäristökustannukset. Konsernin yhtiöitä ei ole mukana, mutta tarkemmat tiedot 
Oy Turku Energian ympäristökustannuksista löytyvät Turku Energian yhteiskuntavastuu-
raportti -julkaisusta.  
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Ympäristötuotot ja -kulut 
 
Ympäristötuotot vuonna 2006 olivat 22,4 milj. euroa, joka oli 9,2 prosenttia kaupungin 
kaikista toimintatuotoista (245,1 milj. €). Asukasta kohden laskettuna ympäristötuottoja 
kertyi 128 euroa. Suurimmat tuotot tulivat vesiensuojelusta ja jätevesien käsittelystä, mi-
kä oli 64,5 prosenttia kaikista ulkoisista ympäristötuotoista. Ympäristötuottoja kertyi 1,5 
milj. euroa (7,4 %) enemmän kuin edellisvuonna kasvun ollessa tasaista ympäristönsuo-
jelun eri osa-alueilla. 
 
Ympäristökulut olivat hallintokuntien ilmoitusten perusteella 26,1 milj. euroa eli 2,6 pro-
senttia kaikista kaupungin toimintakuluista (1.003,2 milj. €). Asukasta kohden laskettuna 
ympäristökuluja syntyi 149 euroa. Suurin kuluerä oli jätevesien puhdistus, jonka osuus 
oli 9,4 milj. euroa kaikista ympäristönsuojelukuluista. Jätehuollon osuus oli 7,9 milj. eu-
roa ja muiden ympäristönsuojelutoimenpiteiden osuus 7,6 milj. euroa. Näistä suurimmat 
kuluerät olivat ympäristöhallinto, ekotehokkuutta parantava toiminta ja ympäristöperus-
teiset verot. 
 
Ympäristökulut (poistot mukaan lukien) kasvoivat 1,9 milj. euroa (7,7 %) edellisvuodesta. 
Tärkein syy kasvuun oli edellisvuonna tehty jätteenpolttolaitoksen polttouunien leasing-
kaluston loppulunastus, jonka johdosta poistot lisääntyivät 1,7 milj. euroa.  
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Ympäristöinvestoinnit 
 
Turun kaupungin vuoden 2006 ympäristöinvestointeja kirjattiin 11,1 milj. euroa, joka oli 
11,4 prosenttia kaupungin kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista (97,7 milj. €). Suurim-
mat investointikohteet liittyivät vesiensuojeluun (jätevedenpuhdistus, viemäröinti ja öljyn-
torjunta 68,6 %) ja ekotehokkuutta parantavaan toimintaan (mm. vesijohtoverkostojen-
saneeraukseen ja rakennusautomaatioon 23,7 %). Ympäristöperusteisia investointeja 
tehtiin asukasta kohden laskettuna 64 eurolla. 
 
Ympäristöinvestointien määrä väheni 4,5 milj. euroa verrattuna edellisvuoteen. Tärkein 
syy tähän oli edellisvuonna tehty, kertaluonteinen investointi, jätteenpolttolaitoksen polt-
touunien leasing-kaluston loppulunastus 5,2 milj. euroa. 
 

Ympäristövastuut 
 
Turun kaupunki on tunnistanut toimintaansa liittyvät ympäristövastuut. Saastuneiden 
maa-alueiden puhdistamiseen varauduttiin vuoden 2006 tilinpäätöksessä 1,2 milj. eurolla 
ja käytössä olevien kaatopaikkojen maisemointiin 2,2 milj. eurolla.  
 
Kiinteistölaitos kirjasi uusia pakollisia varauksia yhteensä 1,5 milj. euroa ja tuloutti saas-
tuneitten maa-alueitten varausten purkuna 1,0 milj. euroa. Kertyneitä kuluja vastaan va-
rausta purettiin 0,1 milj. euroa.  
 
 

Ympäristötalouden jakautuminen sektoreittain 
 

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 
 
Turun kaupungin ulkoilman- ja ilmastonsuojelun kulut vuonna 2006 olivat yhteensä 0,5 
milj. euroa. Suurin osa tästä koostui kunnallistekniikan suorittamasta katupölyn sidon-
nasta ja hiekoitushiekan poistosta.  
 

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 
 
Turun kaupungin suurimmat ympäristötuotot olivat Turun vesilaitoksen keräämät jäteve-
simaksut, jotka olivat ilman kaupungin sisäisiä eriä vuonna 2006 yhteensä 14,3 milj. eu-
roa. Lisäksi kaupunki sai Öljynsuojarahastolta tukea öljyntorjuntakaluston hankkimiseen.  
 
Vesiensuojeluun käytettiin kaupungissa käyttökuluina vuonna 2006 yhteensä 4,4 milj. 
euroa, joka muodostui pääosin Turun vesilaitoksen jätevedenpuhdistukseen ja viemäri-
verkoston ylläpitoon liittyvistä kustannuksista. Turun vesilaitoksen ympäristöinvestointien 
poistot mukaan lukien vesiensuojelun kulut olivat yhteensä 9,4 milj. euroa. 
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Vuonna 2006 vesiensuojelun investointeja tehtiin 7,6 milj. eurolla. Summa koostui pää-
asiassa viemäriverkoston laajentamisen ja saneeraamisen investoinneista 5,1 milj. euroa 
(Turun vesilaitos) ja  Turun Sataman kunnostushankkeista (Ruissalon pienpuhdistamon 
kustannukset, pääväylien ruoppaus ja täyttöpenkereet) yhteensä 2,4 milj. euroa.   
 

Jätehuolto 
 
Turun kaupungin jätehuollon ja jätteiden synnyn vähentämisen kulut vuodelta 2006 olivat 
yhteensä 7,9 milj. euroa. Jätehuollon tuottoja kirjattiin 4,7 milj. euroa, josta selvästi suu-
rin osa oli jätteenpoltosta jätelaitokselle kertyneitä tuloja (4,5 milj. euroa), ja pienempi erä 
Turun Sataman keräämiä alusjätemaksuja.  
 

Maaperän ja pohjaveden suojelu 
 
Maaperän ja pohjaveden suojelun yhteenlasketut menot olivat 1,3 milj. euroa (käyttöku-
lut + investoinnit), mikä on noin 1,0 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2005. Tärkein 
syy tähän oli, että edellisinä vuosina on varauduttu saastuneiden maa-alueiden puhdis-
tamiseen, joiden puhdistuskulut eivät ole toteutuneet niin suurina kuin on arvioitu. Kiin-
teistölaitos tuloutti tästä johtuen varausten purkuna noin 1,0 milj. euroa.  
 

Melun ja tärinän torjunta 
 
Hallintokuntien ilmoittamat meluntorjunnan kulut vuonna 2006 olivat yhteensä 0,04 milj. 
euroa. Suurin osa tästä koostui ympäristö- ja kaavoitusviraston suunnittelutyöstä.  
 

Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 
 
Turun kaupunki sai vuonna 2006 0,3 milj. euroa Eu:n tukea Natura-alueprojektiin. Suurin 
osa luonnonsuojelun kuluista kohdistuivat hankkeeseen.  Kiinteistölaitos investoi  vuon-
na 2006 luontopolkuihin 0,01 milj. euroa. 
 

Muut ympäristötuotot, -kulut ja –investoinnit 
 
Muista ympäristönsuojelutoimenpiteistä syntyneitä kuluja hallintokunnat ilmoittivat vuon-
na 2006 yhteensä 7,6 milj. euroa. Muita ympäristökuluja kirjattiin ympäristöhallinnon, -
koulutuksen, -neuvonnan , -johtamisen, ekotehokkuutta parantavan toiminnan, yleisten 
alueiden puhtaanapidon ympäristökuluina sekä ympäristöperusteisina veroina. Ympäris-
tötuottoja kirjattiin muista ympäristönsuojelutoimenpiteistä yhteensä 3,1 milj. euroa. 
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Ympäristöhallinnon lakisääteiseen viranomaistoimintaan kirjattiin ympäristöterveyden-
huollon laboratorion osuus 0,4 milj. euroa sekä ympäristösuojelutoimiston ja yleiskaava-
toimiston osuus 1,1 milj. euroa. Ympäristötuottoja saatiin mm. ympäristölupamaksuista ja 
laboratoriopalveluiden myyntituloista. 
 
Ympäristökoulutuksen, -kasvatuksen ja -neuvonnan kulut olivat hallintokuntien ilmoituk-
sen mukaan 0,8 milj. euroa. Turun ammattikorkeakoulun osuus oli 0,4 milj. euroa ympä-
ristökoulutukseen sekä Varsinais-Suomen Energiatoimiston ja Varsinais-Suomen Agen-
datoimiston osuus 0,4 milj. euroa ympäristökasvatukseen ja –neuvontaan. Ympäristö-
tuottoja saatiin yhteensä 0,6 milj. euroa tukina ja avustuksina sekä maksutuottoina. 
 
Ekotehokkuutta parantavaan toimintaan ilmoitti panostaneensa kuusi hallintokuntaa yh-
teensä 4,2 milj. euroa (käyttökulut + investoinnit). Suurimmat panostukset kirjattiin vesi-
johtoverkoston saneerauksesta, tilalaitoksen ja talotoimen rakennusautomaatiopanos-
tuksista ja energiansäästöprojekteista sekä kunnallistekniikan uusioasfaltin ja ma-
suunihiekan käytöstä. Suurimmat tuotot kirjattiin vesijohtoverkoston saneerauksesta 
saaduista muista toimintatuotoista.  
  
Ympäristöjohtamisen kulut olivat kaikkiaan 1,2 milj. euroa vuonna 2006. Kuluista ja saa-
duista tuotoista suurin osa syntyi UBC:n ympäristöjohtamisen hankkeista ja niihin saa-
duista avustuksista. Hankkeiden kulut ja avustuksina saadut tuotot eivät välttämättä 
kohdennu samalle tilikaudelle. Turku on vahvasti mukana Union of the Baltic Cities 
(UBC) -kaupunkiverkostossa, johon kuuluu noin 100 kaupunkia eri Itämeren maista.  
 
Turku on verkoston varapuheenjohtaja ja UBC:n ympäristö- ja kestävän kehityksen sih-
teeristö on sijoitettu Turkuun. Ympäristöjärjestelmähankkeiden ja -raportoinnin kuluja 
ilmoitti lisäksi neljä virastoa ja laitosta. 
 
Yleisten alueiden puhtaanpitoon, kuten roskien keräily ulkoilualueilta ja yleisen roskaan-
tumisen ehkäisy, panostivat kunnallistekniikka ja viherlaitos yhteensä 1,1 milj. euroa.  

Ympäristöperusteisia veroja maksettiin kaupungin ajoneuvojen polttoaineen käytöstä 
sekä kaupungin kiinteistöjen ja katuvalaistuksen sähkön kulutuksesta. Kaikkiaan näitä 
veroja maksettiin noin 1,5 milj. euroa.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubc.net/
http://www.ubc.net/


 

 
 

Taloudellisella ajotavalla säästöjä ja ympäristöystävällisyyttä 
 
Turun liikennelaitos on tuottanut joukkoliikennepalveluja Turun kaupungissa vuo-
desta 1908. Nykyisin se on itsenäinen palveluntuottaja muiden liikennöitsijöiden 
joukossa. Laitoksen osuus liikenteestä on 16 prosenttia. Kalustoa on 33 linja-
autoa. 
 
Turun kaupungin liikennelaitoksen johtaja Heikki Lepistö on viime vuodet laittanut 
yksikköään tuloskuntoon. Liikennelaitoksen on määrä tuottaa positiivista tulosta 
vuoden 2008 loppuun mennessä. Kuljettajien työssä tämä on näkynyt muun mu-
assa taloudellisen ajotavan koulutuksena.  
 
Lepistö kertoo innostuneensa taloudellisen ajotavan kursseista Motivan raskaan 
kaluston seminaarissa, jossa hän tapasi taloudellisen ajon Euroopan mestarin 
Pekka Karin. Pian päätettiinkin, että jokainen liikennelaitoksen kuljettaja pääsee 
taloudellisen ajotavan koulutukseen.  
 
Koulutukset aloitetiin syksyllä 2005 ja vuoden kuluttua kaikki 64 kuljettajaa olivat 
käyneet taloudellisen ajotavan kurssin. − Myös kaikki uudet kuljettajat koulute-
taan, Lepistö toteaa. Taloudellinen ajotapa on siten osa liikennelaitoksen normaa-
lia kestävän kehityksen mukaista toimintaa.     
 
Taloudellisen ajotavan koulutukseen menee yhdeltä kuljettajalta yksi työpäivä ei-
kä kurssimaksukaan varmasti ole kovin halpa. Moni ehkä miettiikin kannattaako 
tällainen? – Olen laskenut, että koulutus maksaa itsensä takaisin noin vuodessa 
pienentyneiden polttoainekulujen muodossa. Lisäksi säästöjä kertyy vähentynee-
nä kaluston huoltotarpeena, samalla, kun päästöt vähenevät ja matkustajamuka-
vuus lisääntyy pehmeämmän ajotavan seurauksena, Lepistö intoutuu listaamaan.  
 
Taloudellisen ajotavan kurssit hyödyttävät siis myös matkustajia. Vähäinen seikka 
ei ole myöskään se, että kurssilla opitun ennakoivan ajotavan myötä liikennetur-
vallisuuskin paranee. Kuljettajia taloudellisen ajotavan opetteluun motivoi tietysti 
myös se, että hyöty siirtyy omaankin talouteen, kun samoja oppeja hyödyntää 
oman auton ratin takana.  
 
– Moni kuljettaja on varmasti hämmästynyt huomatessaan, että ajotavan muutok-
sella voidaan saavuttaa jopa kaksinumeroisia säästöprosentteja, Lepistö toteaa. 
Ajan myötä vanhat ajotavat kuitenkin palaavat osittain. Todellinen säästö polttoai-
nekuluissa on Lepistön laskelmien mukaan ollut hieman alle kolmen prosentin 
luokkaa. Kun polttoainekulut muodostavat 13 prosenttia liikevaihdosta, on tälläkin 
merkittävä vaikutus. 
 
Lopuksi Lepistö sanoo vielä suosittelevansa taloudellisen ajon koulutusta myös 
kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Liikennelaitoksella on hyviä kokemuksia Cap 
Koulutus Oy:stä, jolta koulutukset hankittiin.  
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Kokonaisvaltainen elämänhallinta 
 

Elämänhallinta 
 
Elämänhallinnan indikaattorit kuvaavat 
asukkaiden hyvinvointia, kiinnostusta ja 
osallistumista yhteiskunnan asioihin sekä 
nuorten mahdollisuuksia tasapainoiseen 
elämänhallintaan.  
 

Äänestysaktiivisuus  
 
Äänestysaktiivisuus indikaattoriin lasketaan 
äänioikeutettujen osuus äänestäneistä 
kunnallis- ja eduskuntavaaleissa. Indikaat-
torina äänestysaktiivisuus kuvaa kansa-
laisten halua ja aktiivisuutta vaikuttaa yh-
teiskunnallisiin asioihin.  

Tulevaisuus on jo täällä! 
Kuva: TAD Centre 

 
Vuonna 2006 ei järjestetty kunnallis- eikä eduskuntavaaleja. Yleisesti voidaan kuitenkin 
todeta, että 1990-luvulla vallinnut laskevan äänestysaktiivisuuden trendi kääntyi 2000-
luvun ensimmäisissä vaaleissa jälleen nousuun. Alhaisin äänestysprosentti on pitkään 
ollut kunnallisvaaleissa, joissa ollaan jääty usein alle 60 prosentin tasolle. Eduskunta-
vaaleissa äänestysaktiivisuus on ollut 70 prosentin paikkeilla. 
 

Koulutustaso 
 
Väestön koulutustasomittain (VKTM) kuvaa perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman 
koulutuksen keskimääräistä pituutta. Indikaattori ilmaisee väestön koulutustason, joka on 
mitattu laskemalla perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimää-
räinen pituus henkeä kohti. Turussa väestön koulutustaso on yliopistokaupungille omi-
naisesti ollut selvästi valtakunnan keskiarvoa (248) korkeampi. Viimeisin tilastotieto on 
vuodelta 2005, jolloin Turun indeksi oli 331, mikä tarkoittaa sitä, että turkulaiset ovat 
käyneet keskimäärin 3v 4kk pituisen koulutuksen peruskoulun jälkeen. 
 

Huostaan otettujen määrä 
 
Huostassa olevien lasten määrä kuvaa lastensuojelulain 16 §:n ja 17 §:n mukaisia viran-
haltijoiden päätöksillä ja sosiaalilautakunnan päätöksillä huostaan otettujen lasten luku-
määrää. Indikaattori kuvastaa huostassa olevien lasten lukumäärää vuoden viimeisenä 
päivänä 31.12. 
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Huostassa olevien lasten määrä on lisääntynyt tasaisesti vuodesta 2002 lähtien vuoteen 
2005. Vuonna 2006 huostassa olevia lapsia oli hieman edellisvuotta vähemmän.  
 
Huostaanottojen taustalla on lukuisia selittäviä tekijöitä. Perheiden ongelmat ovat viime 
vuosina vaikeutuneet, monimutkaistuneet ja pitkittyneet. Lasten kasvuoloissa on useita 
riskitekijöitä mm. perhetaustan rikkonaisuus ja puutteet vanhemmuudessa. Muita lasten 
ja nuorten huostaanoton taustalla olevia riskitekijöitä ovat vanhempien tai lapsen/nuoren 
mielenterveyteen liittyvät syyt, puutteet lapsen kasvatuksessa ja hoidossa, vanhempien 
tai nuoren päihteiden käyttö, perheväkivalta ja koulunkäyntivaikeudet.  

 

 

Nuorten työttömyys, alle 25-vuotiaat 
 
Nuorisotyöttömyyttä kuvaava indikaattori ilmaisee 15–24-vuotiaiden työttömien osuuden 
prosentteina vastaavanikäisestä työvoimasta. 
 
Turussa nuorten työttömyys on laskenut 
useana vuonna peräkkäin. Raportin kirjoit-
tamisvaiheessa ei vielä ollut tietoa vuoden 
2006 nuorten työttömyysasteesta, mutta 
alustavien tietojen mukaan laskusuuntaus 
on jatkunut. Vuonna 2005 alle 25-
vuotiaiden nuorten työttömyysaste vastaa-
van ikäisestä väestöstä oli 10,6 prosenttia. 
Lähteenä on käytetty työministeriön tietoja. 
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Pitkäaikaistyöttömyys 
 
Pitkäaikaistyöttömiä kuvaava indikaattori ilmaisee pitkäaikaistyöttömien osuuden pro-
sentteina kaikista työttömistä. Työttömään työvoimaan luetaan 15–64 -vuotiaat työttö-
mät. Pitkäaikaistyötön on työtön työnhakija, joka on ollut työttömänä vähintään 12 kuu-
kautta. 
 
1990-luvun alun laman seurauksena Turusta hävisi noin 9000 teollisuuden työpaikkaa. 
Tämä aiheutti rakennetyöttömyyttä, joka osin 
näkyy edelleen pitkäaikaistyöttömien määräs-
sä. Viime vuosinakin moni yritys on lopettanut 
toimintaansa Turusta, minkä seurauksena 
tuotannon työpaikkoja on menetetty. Toisaalta 
samaan aikaan toisille aloille on syntynyt niin 
suuri työvoiman kysyntä, että voidaan puhua 
jo työvoimapulasta.  
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Tilanteen helpottamiseksi on koulutusta ja 
täydennyskoulutusta suunnattava työelämän 
muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi 
maahanmuuttajat on nähtävä todellisena 
vaihtoehtona työvoimapulasta kärsiville toimi-
aloille. 
 
 

Kestävä kaupunki on terve kaupunki 
 
Turun kaupunki on edelläkävijä kaupunkilaisten liikuttamisessa Suomessa ja Euroopas-
sa. Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry kokosi Turun terveysliikunnan menestykselli-
set käytännöt yksiin kansiin syksyllä 2006. ’Turku Liikkeellä – liikuntaa terveyden edis-
tämiseksi’ -kirjasta löytyvät 15 vuoden kokemukset liikunnan avulla tehtävästä ennalta-
ehkäisevästä työstä. Se esittelee eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettuja terveys-
liikuntapalveluja ja innovaatioita, jotka ovat edistyksellisiä sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti tarkasteltuna. 
 
Turku on osallistunut WHO:n Healthy Cities -ohjelman toimintaan vuodesta 1987. Oh-
jelman ytimessä ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Päätavoitteena on saada 
terveys ja hyvinvointi sekä päätöksentekoon että toimintaan, jotta yksilön terveyttä edis-
tävät valinnat helpottuvat. Hyvinvointi on yksi Turku-strategian kolmesta painopisteestä. 
Tämä edellyttää, että hyvinvoinnin tilaa kaupungissa tulee säännöllisesti myös seurata ja 
arvioida. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä hallintokuntakohtaisten tuloskorttien 
kriittiset menestystekijät ja arviointikriteerit sisältävät hyvinvointiin liittyviä osia. Kau-
pungissa tehdään runsaasti terveyttä ja hyvinvointia edistävää valtakunnallisesti mer-
kittävää toimintaa, mm. Kulttuuripolku, lähiliikunnan kehittäminen, TurkuDEE- ja Turun 
Koulut Liikkeelle - hankkeet. 
 
 



 
Eurooppalainen verkosto on taannut kaikille 
mukana oleville kaupungeille kansainvälistä 
näkyvyyttä ja kokemusten vaihtoa. Loka-
kuussa 2006 Euroopan Healthy Cities -
verkosto kokoontui Turkuun keskustele-
maan hyvästä kaupunkisuunnittelusta, vä-
estön ikääntymisestä, maahanmuutosta se-
kä kaupunkilaisten liikkumisesta. Healthy 
Cities -kokoukseen osallistui 350 henkilöä 
yhteensä 108 kaupungista. Suurimmat de-
legaatiot tulivat Turkista, Venäjältä, Espan-
jasta ja Isosta-Britanniasta.  Kaukaisimmat 
vieraat olivat Armeniasta, Australiasta ja 
Kanadasta. 

  
 46

 
Kokouksessa vaihdettiin kokemuksia kau-
punkien viihtyvyyden ja terveyden edistä-
misestä myös käytännön esimerkkien 
avulla. Turusta esiteltiin neljä hyvän toi-
minnan mallia liittyen terveysliikuntaan, maahanmuuttajien vapaaehtoistoimintaa, viher-
kaavaan, hiljaisten alueiden kartoitukseen sekä Raunistulan alueen sosiaalisten vaiku-
tusten arviointiin. Kaupunkilaisten terveyden edistäminen ja kulttuuri kuuluvat oleellisesti 
yhteen, siksi hyvinvointi liittyy myös kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Tätä korosti 
myös yksi kokouksen pääpuhujista englantilainen Charles Landry ’Creative City’ pu-
heenvuorossaan. 

Kuva: Ere Viitasalo 

 

 



 

Taloudellinen turvallisuus 
 
Taloudellisen turvallisuuden indikaattorit kuvaavat yleistä taloudellista ja sosioekonomis-
ta kehitystä. Taloudellisen turvallisuuden indikaattoreista tarkasteltiin vuoden 2006 osal-
ta työttömyysastetta ja toimeentulotukea saavien osuutta. 
 

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

Toimeentulotukea saavien osuus 
 
Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain mukaan kunnan varoista suoritettua 
viimesijaista taloudellista tukea, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toi-
meentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tässä kuvattavalla indikaattorilla tarkoite-
taan kaikkien toimeentulotuen piirissä olleiden henkilöiden määrää suhteutettuna Turun 
väestöön.  
 
Turussa toimeentulotukea saavien osuus 
väestöstä on ollut laskusuunnassa vuodesta 
2003 lähtien ja sama laskusuunta on jatku-
nut myös vuonna 2006. Suurin osa toimeen-
tulotukea saaneista kotitalouksista on ollut 
Turussa kuten muissakin suurissa kaupun-
geissa yhden hengen talouksia.  
 
Vaikka toimeentulotukea saaneiden lapsi-
perheiden määrä on ollut vähenemään päin, 
on varsinkin yksinhuoltajien osuus toimeen-
tulotukea saaneista kotitalouksista edelleen 
merkittävä.  
 
Toimeentulotukea myönnetään yleisimmin työttömyyden perusteella.  Erityisesti pitkäai-
kaistyöttömyys vaikuttaa toimeentulotuen tarpeeseen. Työllistymistä edistävillä toimenpi-
teillä on siten eniten vaikutusta toimeentulotuen kehitykseen. 
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Yleinen turvallisuus 
 
Yleinen turvallisuus kuvaa yhdyskunnan asukkaiden viihtyisyyttä ja yhteiskunnan kehi-
tystä. Yleistä turvallisuutta kuvaavina indikaattoreina on käytetty poliisin tietoon tulleiden 
henkeen ja terveyteen tai omaisuuteen kohdistuvien rikosten lukumäärää sekä tieliiken-
neonnettomuuksien lukumäärää.  
 

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen sekä omaisuuteen koh-
distuneet rikokset 
 
Henkeen ja terveyteen sekä omaisuuteen kohdistuvien rikosten määrät ovat Turussa 
koko maan keskiarvoja korkeammat. Turussa näiden rikosten määrät ovat kuitenkin ol-
leet vuodesta 2003 lähtien laskusuunnassa. 
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Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnettomuudet 
 
Tiedot henkilövahinkoihin johtaneista liiken-
neonnettomuuksista on tätä kirjoitettaessa 
saatavissa vuodelta 2005, jolloin onnetto-
muuksia oli yhteensä 238. Liikenneonnetto-
muuksien määrä näyttäisi kääntyneen Turus-
sa laskuun vuonna 2003. Aiemmin 2000-
luvulla onnettomuuksien määrä on ollut noin 
250 onnettomuutta vuosittain. 
 
 
 
 
 
 

Hallintokunnat ja kestävä kehitys 
 

Energiankulutus 
 
Turun kaupunki liittyi kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) vapaaehtoiseen energian-
säästösopimukseen 1998 ja jatkoi sitoumusta vuoden 2003 alussa. Sopimuksessa kau-
punki sitoutuu tiettyihin energiansäästötavoitteisiin ja -toimenpiteisiin ja KTM sitoutuu 
näiden hankkeiden taloudelliseen tukemiseen. Koko kaupungin tasolla konkreettisiksi 
energiansäästötavoitteiksi on asetettu rakennusten lämmön ominaiskulutuksen alenemi-
nen kuusi prosenttia vuodesta 1996 vuoteen 2002, kahdeksan prosenttia vuoteen 2005 
ja edelleen 11 prosenttia vuoteen 2010 eli tasolle 46,0 kWh/m3.  
 
Vuoden 2006 osalta kasvu saatiin kuriin ja lämpöindeksi laski vuodesta 2005 (53,1 
kWh/m3) 1,9 prosenttia ollen 52,1 kWh/m3. Edelleen pyritään pitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseen, keinoina ovat Motiva -katselmuksissa havaittujen energiataloudellisten 
korjausten suorittaminen muun muassa ESCO-konseptin säästösopimusten muodossa 
(ESCO = Energy Service Company, kumppanuusmalli, jossa korvaus suoritetuista inves-
toinneista maksetaan palvelun tuottajalle kulutussäästöjen myötä). 
 
Tässä esitetyt lämpöindeksiluvut on esitetty Kuntaliiton käyttämän normalisoinnin mukai-
sina (80 prosenttia lämmönkulutuksesta normalisoitu Jyväskylän lämmöntarveluvulla 
4945). 
 
Sähkön osalta tavoitteena on ominaiskulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen 
laskuun. Sähköenergian osalta kulutus kasvoi ollen 17,5 kWh/m3. Ominaiskulutus kasvoi 
1,1 prosenttia vuodesta 2005 (17,3 kWh/m3 ).  
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Toimitilojen kulutusseuranta 
 
Energiakustannuksista Tilalaitoksen perimään sisäiseen vuokraan kuuluu rakennusten 
lämmitys. Sähkön ja veden kulutuksen vuokralaiset maksavat suoraan itse asianomaisil-
le tuottajille. Tilalaitos on yhdessä teknisten palvelujen kiinteistöjenhoitoyksikön kanssa 
rakentanut järjestelmiä, joilla pystytään mittaamaan energiankulutusta keskitetysti Tilalai-
toksen omistamasta palvelutoimen käytössä olevasta toimitilakannasta. 
 
Saavutettavat säästöt eri kulutusten osalta ovat riippuvaisia paitsi käyttötottumuksista 
myös rakennusten ja niiden eri järjestelmien teknisestä kunnosta. Kokonaisuudessaan 
Tilalaitoksen rakennusten korjausvelan on arvioitu olevan noin 82,3 milj. euroa. Määri-
telmän mukaan korjausvelka on 0, kun rakennusten teknisen päivänarvon suhde jäl-
leenhankinta-arvoon on 70 prosenttia (hyväksyttävissä oleva taso). Vuoden 2006 lopus-
sa korjausvelkaa oli 7,57 prosenttia rakennusten jälleenhankinta-arvosta. Tavoitteena on 
päästä korjausvelasta eroon vuoteen 2025 mennessä. Edellä esitettyä korjausvelkaa on 
myös rakennuksiin sisältyvien teknisten laitteiden osalla, mikä heijastuu myös lämpö-
energian ja vedenkulutuksiin muun muassa epätarkkojen lämmönsäätölaitteiden ja vuo-
tavien putkistojen myötä. 
 
Kaikkiaan Tilalaitoksen hallinnassa olevien rakennusten tilavuus on noin 3,9 milj. m3 ja 
niistä rakennuskohtaisen kulutusseurannan piirissä on noin 3,4 milj. m3 (306 kohdetta) 
eli noin 87 prosenttia Tilalaitoksen toimitiloista. Turun kaupungin oma palvelutoiminta on 
suuri energiankäyttäjä ja tässä tarkastellaan sitä, miten energioiden mitattu kulutus on 
lämmön ja sähkön osalta kehittynyt vuosina 1996-2006. Palvelutoimintoihin on otettu 
erikseen mukaan katuvalaistuksen sähkönkulutus sekä katulämmityksen lämpöener-
giankulutus. 
 
Sataman, vesilaitoksen, jätelaitoksen, tekstiilihuollon ja Oy Turku Energian osalta kulu-
tuksia tarkastellaan erikseen. 
 
Lämmön mitattu kulutus on laskenut vuodesta 2005 volyymiltaan 1,9 prosenttia koko 
kaupungissa. Vuoden 2006 lukujen alhaisuus selittyy osin vuoden lauhalla talvella. 
Vuonna 2005 lämmöntarveluku (3846) oli 8 prosenttia alhaisempi kuin paikkakunnan niin 
sanotun normaalivuoden lämmöntarveluku (4155). Tähän normaalivuoteen normitetaan 
mitattu lämmönkulutus vuotuisten lämmöntarvelukujen avulla, jolloin saadaan eliminoitua 
suurimmaksi osaksi eri vuosien säävaihtelut.  
 
Vuosien 2001 ja 2002 osalta lämpöenergian kulutuksen kasvu on selitettävissä suurim-
maksi osaksi lämpötilan vaihteluilla, vuoden 2002 osalta lämmöntarveluku lähestyi nor-
maalivuotta ollen ainoastaan 4 prosenttia sen alle. Vuoden 2003 osalta kasvu osittain 
selittyy lisääntyneen rakennuskannan kulutuksella, edellisvuotta kylmemmällä jaksolla 
sekä tarkentuneella kulutusten raportoinnilla. Vuosien 2005 ja 2006 osalta lauhat talvet 
selvittävät osaltaan laskua. Myös energiakulutuksen alentamiseen tähtäävät toimenpi-
teet tehtiin suunnitelmien mukaisesti, mutta niiden vaikutus osin peittyy sisäilmaongel-
mista aiheutuvien energiankulutusta lisäävien toimenpiteiden alle. Sisäilmaongelmien 
johdosta muun muassa ilmanvaihtolaitteita asennettiin huomattavasti lisää ja ilmanvaih-
don käyntiaikoja lisättiin.  



 
 
 
Veden kokonaiskulutus on lisääntynyt 1,3 prosenttia vuodesta 2005. Veden säästöön on 
panostettu ja panostetaan jatkossakin. Jo tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset peittyvät 
osin rakennuksien huonokuntoisiin ja vuotaviin putkistoihin sekä varsinkin tonttialueiden 
putkistovuotojen vaikutuksiin. Veden hankintaan hallintokunnat käyttivät rahaa vuonna 
2006 noin 1,26 milj. euroa.    
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Energian ja veden kulutus liikelaitoksissa ja Turku Energiassa 
 
Seuraavassa tarkastellaan jätelaitoksen, sataman, tekstiilihuollon, vesilaitoksen ja Turku 
Energian energiankulutusta. 
 
Liikelaitosten osalta ei ole käytettävissä tietoa lämmitettävien rakennusten määristä, eikä 
niiden mahdollisista merkittävistä muutoksista eri vuosina. Tarkastelu perustuu pelkäs-
tään mitattuihin kulutuksiin, jotka sisältävät prosessien toteuttamiseksi tarvittavan ener-
giankäytön ja kiinteistöjen osuuden, joita ei pystytty erottamaan toisistaan.  
 
Lämpö 
Jätelaitoksen lämpöenergian kulutus on arvio jätteenpolttolaitoksella omassa toiminnas-
sa käytetystä laitoksen prosessilämmöstä. Jätteenpolttolaitoksella syntyvää prosessi-
lämpöä johdettiin kaupungin kaukolämpöverkkoon vuonna 2006 yhteensä 97,2 GWh.  
 
Satamalla on hallinnassaan satama-alueilla noin 30 erilaista rakennusta, joiden koko-
naistilavuus on 980 000 m3. Rakennuskuutioista noin 40 prosenttia on lämmittämättö-
miä. Tekstiilihuollon lämmönkulutuksesta yli 90 prosenttia kuluu prosessissa tarvittavan 
höyryn valmistamiseen. Vesilaitoksen lämpöenergian kulutukseen vaikuttavat ulkoilman 
lämpötilojen lisäksi tuuliolosuhteet. 
 
Turku Energian suuret lämmönkulutusluvut johtuvat kattiloiden ja palamisilman lämmi-
tykseen kuluvasta lämpöenergiasta. Jos Turun kaupungissa kaukolämpöenergian tarve 
kasvaa, se näkyy myös Turku Energian omakäyttölämmitysenergian määrän kasvuna. 
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Sähkö 
Jätelaitoksen toimintojen sähkönkulutuksesta yli 90 prosenttia kuluu jätteenpolttolaitok-
sen suurissa prosessilaitteissa, esimerkiksi savukaasunpuhaltimissa. Topinojan jätekes-
kuksessa sähköä kuluu tilojen lämmitykseen sekä alueen valaistukseen.   
 
Satamassa sähköä kuluu erilaisten rakennusten tarpeisiin sekä muun muassa  alue-
valaistukseen ja nostureihin. Tekstiilihuollon sähköenergian kulutus on pysynyt suhteelli-
sen vakiona. Vesilaitoksen sähkönkulutus on suoraan verrannollinen toimitetun veden 
määrään eli veden vähentynyt tuotanto aikaisempina vuosina näkyy myös sähkön käy-
tön vähenemänä.  
 
Turku Energian sähkönkulutus sisältää kiinteistöjen sähkönkulutuksen sekä sähkön tuo-
tantoon ja lämmön tuottamiseen ja pumppaukseen käytetyn omakäyttösähkön.  

 
 
Vesi 
Jätelaitoksen toimintojen vedenkäytöstä suurin osa tapahtuu jätteenpolttolaitoksella, jos-
sa vettä käytetään muun muassa savukaasupesurissa ja jäähdytysvetenä. Sataman ku-

nkulutus on suuri 
johtuen toimin-
nan luonteesta, 
mutta kuitenkin 

vakiintumassa 
tasolle noin 25 
000 m3/vuosi. 
Sataman veden-
kulutus on edel-

n laskusuun-
nassa. 
 

 
 

 

lutuslukuihin ei sisälly laivoihin toimitettu vesi. Myös tekstiilihuollon vede

lee
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ä energiatehokkuudessa 

Turku on ollut edelläkävijä niin sanotun ESCO (Energy 
Service Company) -konseptin käyttöön otossa. ESCOn 

oinnit kiinteistöihin teh-
maksetaan sopimuskaudeksi (7,5 vuot-

ta) asetettujen säästötavoitteiden mukainen summa. Sääs-

ija hyvittämään erotuksen kau-
ungille. Tämän mallin mukaan toteutetut energiansääs-

n toi-
iatehokkuuden parantamisena saavutetut rahalliset säästöt ovat 
on v

eksi
ltosopimus, jossa

nergian säästötoimia on toteutettu ESCO -konseptin mukaan lähinnä suurissa raken-

tä katet-
a jäädyttämisessä vapautuvalla energialla. 

ääntöjä kuntien ESCO-toiminnalle. Mallikohteina 

TM:ssä valmisteilla olevan uuden vapaaehtoisen energiansäästösopimuksen myötä 

 Koska Turku on jo tehnyt poikkeuksellisen pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden pa-

 

Edelläkävijän
 

Sunnitteluinsinööri Juhani 
Korte on tehnyt Turun kau-
pungissa pitkään töitä ener-
giatehokkuuden parantami-
seksi. 

idea on, että energiansäästöinvest
neelle urakoitsijalle 

töjen kertymistä seurataan kuukausittain ja maksu suorite-
taan neljännesvuosittain. 
 
– Mikäli urakoitsijan kanssa tehdyssä sopimuksessa mai-
nittu vuotuinen energiansäästöraja ylittyy, jakavat kaupunki 
ja urakoitsija saavutetun hyödyn, mikäli taas tavoitteeseen 
ei päästä joutuu urakoits
p
töinvestoinnit ovat kaupungille riskittömiä, toteaa Talotoi-
men suunnitteluinsinööri Juhani Korte tyytyväisenä. 
 
Korte kertoo Turun ottaneen ESCOa vastaavan Spar Trim 
-konseptin käyttöön ensimmäisenä suomalaisena kaupun-
kina jo vuonna 1994. Motivan hyväksymään ESCO -konse-
ptiin siirryttiin 1998. Määrätietoisen työn ja aktiivise

minnan tuloksena energ
kasvaneet jo 500 000 eur
 
– Jatkuvuuden takaamis
jälkeen huo

uositasolle. 

 urakoitsijoiden kanssa tehdään investointisopimuskauden 
 urakoitsija sitoutuu ylläpitämään rakennusten energianku-

lutuksen investoinnein saavutetulla tasolla, Korte selventää vielä toimintamallia. 
 
E
nuksissa, joissa energiankulutuskin on suurta. Korte ottaa esimerkiksi vierekkäin sijait-
sevat Impivaaran jää- ja jalkapallohallit. 
– Näiden hallien lämmöntarpeesta yli puolet saadaan uusien investointien myö
tu
 
Energiatehokkuuden edelläkävijänä Turku on mukana myös TEKESin tukemassa CU-
BENet -hankkeessa, jossa luodaan pelis
olivat vuonna 2006 Turun konserttitalo ja Aninkaisten ammatti-instituutti.  
 
K
ESCO -konsepti tullee kokeiltavaksi Turun lisäksi kaikkiin allekirjoittajakuntiin. Uusi so-
pimuskausi kattaa vuodet 2008-2016 ja sinä aikana jokainen kaupunki sitoutuu säästä-
mään yhdeksän prosenttia energian kulutuksestaan.  
–
rantamiseksi, voidaan sopimuksessa huomioida tehdyt toimet vuodesta 1994 asti, Korte 
toteaa. 
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kin kasvamaan päin. Korte ei kuitenkaan näytä huolestuneelta, vaan toteaa Tu-
n saavuttaneen aiemmat toimet huomioiden jo nyt kuuden prosentin kokonais-säästön. 

istä sitten Turun hyvä maine ja tulokset tässä asiassa johtuvat? 
 Turussa päättäjät ovat olleet myönteisiä ESCO-sopimuksien allekirjoittamiselle, Korte 

älle edenneiden toimien jälkeen energiatehokkuuden parantaminen on koko ajan vai-

uotannon päästöt  

nna 2006 oli 150 110 MWh, 
Liikelaitosten kulutus oli 28 016 MWh ja 
idipäästöt lämmönkulutuksesta olivat 55 

ioksidipäästöt ovat lievästi nousseet verrattuna vuo-
on hieman pienentynyt. Lämpöä hankittiin vuonna 

006 hieman enemmän Fortumin Naantalin kivihiilivoimalaitoksesta, kun taas puolestaan 

osalta. Laskennassa on huomioitu tuotantota-
aosuudet ja tuotantolaitosten hyötysuhteet. 

Liikelaitosten kulutus oli 59 950 MWh ja 
iilidioksidipäästöt 10 791 tonnia. Yhteensä liikelaitosten ja kaupungin palveluiden säh-

en 2005 tasosta kulutus lisääntyi lähes 9 000 MWh, 
netelmän mukaisesti noin 1 600 tonnin hiilidioksidi-

äästöt. Erityisesti Turku Energian sähkönkulutus kasvoi huomattavasti.  

 
Tavoite kuulostaa silti melko kovalta, varsinkin, kun tiedetään, että energian kulutus ollut 
ennemin
ru
 
M
–
toteaa. Eikä turhaan, sillä kokemukset ovat olleet varsin positiivisia. 
 
Rohkeaa asennetta ja aktiivisia työntekijöitä tarvitaan kuitenkin myös jatkossa, sillä pit-
k
keampaa.  
 
 

Hiilidioksidipäästöt ja kuljetukset  

Lämmönt
 
Kaupungin palvelutuotannon lämmön kokonaiskulutus vuo
josta hiilidioksidipäästöjä syntyi 46 553 tonnia. 
päästöt 8 688 tonnia. Yhteenlasketut hiilidioks
242 tonnia. Lämmöntuotannon hiilid
teen 2005, vaikka lämmönkulutus 
2
Orikedon biolämpökeskuksen lämmöntuotanto-osuus pieneni. Orikedolla poltettiin 
enemmän turvetta kuin edellisvuonna, mikä osaltaan vaikutti hiilidioksidipäästöjen kas-
vuun. Pienet lämpökeskukset kävivät enemmän kuin vuonna 2005 ja niiden käyttämästä 
polttoöljystä aiheutui hiilidioksidipäästöjä. 
 
Lämmönkulutuksessa kivihiilen hiilidioksidipäästökertoimena on käytetty 94,6 g/MJ, ras-
kaan polttoöljyn 78,8 g/MJ, kevyen polttoöljyn 74,1 g/MJ, turpeen 105,9 g/MJ ja biopolt-
toaineiden 0 g/MJ. Yhdyskuntajätteen polton hiilidioksidipäästökertoimena käytettiin sa-
maa kerrointa kuin vuonna 2004 eli 12 g/MJ, jossa päästöt on laskettu vain uusiutumat-
tomien jätejakeiden (esim. muovi, kumi) 
p
 

Sähkönkulutuksen päästöt 
 
Kaupungin palvelujen sähkönkulutus oli vuoden aikana 65 572 MWh. Hiilidioksidipäästö-

 muodostui sähkökulutuksesta 11 803 tonnia. jä
h
könkulutus oli 125 522 MWh. Vuod
josta aiheutui käytetyn laskentame
p
 
Sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjen laskennassa on käytetty kerrointa 180 kg/MWh. 
Samaa kerrointa on käytetty viiden viime vuoden raporteissa. 
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joneuvojen ja työkoneiden päästöt 

serniin kuuluvan 
htiön Oy Turku Energian omistamilla virka-autoilla ja työntekijöiden autoilla suoritetut 
irka-ajot. Vuonna 2006 henkilöliikenneajoa kertyi yhteensä noin 7 miljoonaa kilometriä. 

 miljoonaa kilometriä. Henkilöliikennesuo-
 kuin edellisenä vuonna. Näistä aiheutui 

hteensä noin 3 400 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Kaupungin käytössä olevan kuljetuska-

 

A
 

ässä laskennassa on huomioitu Turun kaupungin hallintokuntien ja konT
y
v
Omalla ajoneuvolla ajoja tästä oli yhteensä 3,4
ritteiden kokonaismäärä pysyi samalla tasolla
y
luston sekä työkoneiden käytöstä aiheutui hiilidioksidipäästöjä noin 3 100 tonnia. Virka-
ajoista sekä työkoneiden käytöstä yhteensä aiheutui noin 6 500 tonnin hiilidioksidipääs-
töt. Henkilöliikenteen osuus tästä oli hieman yli puolet. Henkilöliikenteen päästöjä voi-
daan hillitä suosimalla mahdollisuuksien mukaan kevyttä liikennettä sekä siirtymällä 
omistusajoneuvoista lyhyehköihin leasingsopimuksiin, jolloin käytössäoleva ajoneuvo-
kanta pysyy suhteellisen uutena ja vähäpäästöisenä. Leasingsopimuksien ja ajoneuvo-
jen hankintojen kilpailutukseen tulisi sisällyttää tiukkoja ympäristökriteerejä. 
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PALAUTE JA YHTEYSTIEDOT 
Kestävän kehityksen seurantaraporttia koskevaa palautetta otetaan mielellään vastaan Turun 
kaupungin kotisivuilla, sähköpostitse tai postitse. Raportin kokoamisesta ja kirjoittamisesta 
vastanneet kestävän kehityksen raportointiryhmän jäsenet vastaavat myös raportin 
herättämiin kysymyksiin. 
 
Kestävän kehityksen raportointiryhmä: 
Pekka Salminen (toim.) 
Projektikoordinaattori, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto, 
MUE25-hanke 
Markku Alahäme 
Laatupäällikkö, Turun Satama 
Jarmo Love 
Kiinteistön ylläpitoinsinööri, Tilalaitos, ylläpito 
Atte Kajanen 
Kiinteistön ylläpitoinsinööri, Tilalaitos, kehityshankkeet 
Johanna Korpikoski-Kaarela 
Laskentasuunnittelija, Kaupunginkanslia, talouskeskus 
Liisa Harjula 
Projektisihteeri, V-S Energiatoimisto 
Helena Pakkala 
Ympäristöinsinööri, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto 
Tuula-Marja Kosonen 
Hankintasuunnittelija, Kaupunginkanslia, hankintapalvelut 
Minna Niemelä 
Yhteiskuntavastuuasiantuntija, Turku Energia, konsernipalvelut 
Päivi Syrjänen 
Suunnittelija, Sosiaalikeskus, johdon tukiryhmä 
Virpi Laine 
Ympäristötarkastaja, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto 
Jaana Itälä-Laine 
Projektipäällikkö, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Varsinais-Suomen Agendatoimisto 
Olavi Ahola 
Kaavoitusinsinööri, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, yleiskaavatoimisto 
Mika Manninen 
Ympäristötarkastaja, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto 
Raportin toteuttamiseen kirjoittajina ovat osallistuneet myös 
Tiina Hartman 
Ympäristötarkastaja, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristönsuojelutoimisto 
(Ilman laatu) 
Mikko Laaksonen 
Kevyen liikenteen asiamies, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, suunnittelutoimisto, 
BUSTRIP-hanke 
Mika Vidqvist 
Tutkija, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, yleiskaavatoimisto (Palveluverkosto) 
Markku Suominen 
Käyttöteknikko, Vesilaitos, sisäiset palvelut 
Rauli Koskenoja 
Painatuspäällikkö, Kaupunginkanslia, Hallintokeskus 
Kimmo Lemmetyinen 
Suunnittelija, Kaupunginkanslia, Hallintokeskus 
 
Sähköpostiosoitteet 
Turku Energia: etunimi.sukunimi@turkuenergia.fi 
Muut: etunimi.sukunimi@turku.fi 
Turun kaupungin Internet-sivut: www.turku.fi 
Turun kaupungin puhelinvaihde: (02) 330 000 
Turun kaupungin kestävän kehityksen raportti sähköisenä: 
www.turku.fi/kestavankehityksenraportti 
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