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Katsaus Turun ympäristön tilaan vuonna 2000

Turkulaisten elinympäristö on monella tavalla ainutlaatuinen - ei ainoastaan vertailta-
essa Turkua muihin suomalaisiin kaupunkeihin vaan myös maailmanlaajuisesti. Itä-
meren murtovesialueen maankohoamisrannikolla sijaitsevan kaupunkimme luonnos-
ta löytyvät lähes kaikki maamme keskeiset luontotyypit. Lintujentutkijat arvelevat,
että maailmassa ei liene toista kaupunkia, jonka hallinnollisten rajojen sisällä voi
samana päivänä kuulla riekon naurua Kuhankuonon soilla ja haahkan mourunaa Ai-
riston rannoilla.

Vaikka Turun luonto edelleen on varsin upeaa, on Aurajokilaakson pitkä asutushisto-
ria jättänyt jälkensä alueemme ympäristöön. Esimerkiksi valtaosa rehevistä lehto-
metsistä on raivattu viljelymaaksi tai otettu muutoin ihmisen käyttöön. Tämän päivän
Turku onkin tulos vuosisatoja jatkuneesta ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta,
joka jatkuu edelleen.

Viime vuosikymmeninä on kiinnitetty paljon huomiota ihmisen luonnossa aiheutta-
miin haitallisiin muutoksiin ja niiden ehkäisyyn. Ympäristömme pilaantuminen ehti
Turun kaupunkiseudulla edetä monin paikoin varsin pitkälle ennen kuin ympäristön
aktiiviseen suojeluun ryhdyttiin. Kenties näkyvimpiä muutokset ovat olleet lähivesiem-
me tilassa; sekä Aurajoki että Turun edustan merialue ajautuivat 1960-luvulla lähes
käyttökelvottomaan tilaan, josta molemmat ovat hiljalleen alkaneet aktiivin työn tu-
loksena toipua. Myös ilman laadussa muutos parempaan on viimeisen 10-15 vuoden
aikana ollut merkittävä.

Turkulaisten elinympäristö on laaja kokonaisuus, jonka tilan ja muutosten tyhjentävä
kuvaaminen on vaikeaa. Tässä raportissa onkin pyritty kuvaamaan turkulaisten elin-
ympäristön keskeisiä perusasioita: vettä, ilmaa, maaperää ja elollista luontoa ja niis-
sä tapahtuneita muutoksia.

Ympäristön muutosten seuranta ja niihin vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on
nykyisin  paremmalla tasolla kuin  kymmenen vuotta sitten, jolloin edellinen Turun
ympäristön tilaa koskeva katsaus julkaistiin. Tästä huolimatta olemme edelleen ti-
lanteessa, jossa kaivataan lisää tietoa ympäristöstä kaupunkimme luonnon moni-
muotoisuuden ja asukkaille viihtyisän elinympäristön turvaamiseksi.

Tavoitteenamme on, että tämänkaltainen yhteenveto kaupunkimme ympäristön tilas-
ta ja sen muutoksista tulee säännöllisesti kaupunkilaisten luettavaksi. Ensi vuodesta
alkaen se on sähköisessä muodossa nettikansalaisten saavutettavissa Turun kau-
pungin kotisivuilta, ja sen jälkeen säännöllisesti myös painettuna versiona muiden
luettavissa.

Mikko Jokinen
Ympäristötoimenjohtaja
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Luonnon virkistyskäyttö
perustuu
jokamiehenoikeuteen

Luonnon virkistyskäyttö on suomalaisille kulttuurinen itsestäänselvyys. Virkis-
tyskäyttöön kuuluvat oleskelu ja retkeily luonnossa,  luonnon tutkiminen ja aktii-
vinen liikunta: kävely, hiihto, melonta ja pyöräily. Myös omaan tarpeeseen ta-
pahtuva metsästys, kalastus ja marjastus ja sienestys ovat luonnon virkistys-
käyttöä.

Suomessa luonnon virkistyskäyttö perustuu jokamiehenoikeuteen, joka mah-
dollistaa ulkoilun kaikilla ulkoiluun soveltuvilla alueilla ja erityisillä virkistysalueil-
la. Taaja-asutusalueiden puistot ja rakentamattomat maa-alueet tarjoavat arki-
päivän luontokokemuksia kaupunkilaisille. Varsinaiset ulkoilu- ja retkeilyalueet
tai luonnonsuojelualueet palvelevat myös loma-ajan virkistyskäyttöä.

Kaupunkialueella tarvitaan
rakennettuja virkistysalueita

Päävastuu luonnon virkistyskäytön turvaamisesta on kunnilla. Turun kaupungis-
sa ulkoilureittien hoidosta vastaa liikuntavirasto, puistoista ja muista viheralueis-
ta kiinteistölaitoksen alainen viheryksikkö. Ympäristönsuojelutoimistolle puoles-
taan kuuluu varsinaisten luontokohteiden eli luonnonsuojelulailla suojeltujen alu-
eiden hoito sekä näihin kohteisiin liittyvien rakenteiden kuten luontopolkujen ja
lintutornien suunnittelu.

Kaupungin kasvu näkyy myös virkistysalueiden kehittämisessä. Turussa kes-
keisimpänä ongelmana voidaan pitää asuinalueiden laajenemista ja rakentami-
sen tiivistymistä. Myös Turun saariston laadukkaimmat rannat ja luonnonsata-
mat ovat jo merkittävässä määrin loma-asutuksen käytössä ja niiden poistumi-
nen jokamiehenoikeuden piiristä rajoittaa virkistyskäyttöä.
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Lähivirkistysalueet lisäävät viihtyvyyttä

Kodin lähellä sijaitsevat virkistysalueet ovat päivittäisen ulkoilutarpeen ja viihty-
vyyden kannalta tärkeintä. Turussa erityisesti Ruissalo on tärkeä virkistysalue,
jossa luontoarvot korostuvat. Muita kaupunkirakenteeseen kiinteästi liittyviä ul-
koilualueita ovat itäisessä Turussa Pääskyvuoren, Lausteen ja Luolavuoren sekä
kaupungin läntisessä osassa Kuninkojan ja Runosmäen virkistysalueet ja niitä
yhdistävät ulkoilureitistöt. Myös Hirvensalon ja Satavan saarten laajahkot raken-
tamattomat metsä- ja peltoalueet muodostavat merkittävän virkistysalueen. Kau-
punkilaisten käytössä ovat lisäksi Turun lähisaaristossa sijaitsevat Vepsän, Päh-
kinäisten ja Maisaaren ulkoilualueet ja mantereella Pyhäjärven rannalla sijaitse-
va Kalikan ulkoilualue.

Luontoretkeily suuntautuu kansallispuistoihin

Valtion luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoilla, on suuri merkitys eten-
kin luontoelämyksiin perustuvalle luontoretkeilylle. Turun kaupungin alueelle ulottuu
yksi kansallispuisto. Turun pohjoisin kärki, Kuhankuono, on osa Kurjenrahkan
kansallispuistoa, joka edustaa lounaissuomalaista keidassuoluontoa monipuoli-
simmillaan. Alueelta lähtee 150 kilometrin pituinen Kuhankuonon retkeilyreitis-
tö.

Kaupungin arvokkailla luontokohteilla ja luonnonsuojelualueilla on kuusi
luontopolkua yhteispituudeltaan noin 50 kilometriä, josta pitkospuupolku-
ja on kaksi kilometriä. Kohdeopasteita reittien varrelta löytyy yhteensä noin
150. Polkuihin liittyy neljä lintutornia: kolme Ruissalossa ja yksi Friska-
lanlahdella. Turkulaiset käyttävät myös Rauvolanlahden ja Raisionlahden
lintutorneja.
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Turussa maa-aines on kiveä

Turun maa-ainesvarat ovat niukat. Merkittävimmät harjuainesesiintymät sijaitse-
vat Turun halki lentokenttäalueelta Piispanristille kulkevassa Laitilan-Mynämäen
harjujaksossa, joka jatkuu etelässä Paraisten kautta Kemiöön.  Sora- ja hiekka-
muodostumia on Turun maa-alasta vain runsas prosentti. Ne hyödynnettiin pää-
osin jo 1950 - 1970 -luvuilla. Jäljellä olevat soravarat sijaitsevat jo rakennetuilla
tai pohjavesialueilla. Hyödyntämiskelpoisia merenalaisia soravaroja ei Turun kau-
pungin alueella ole.

Maa-ainesten otto on tavanomaista kotitarvekäyttöä lukuun ottamatta luvanva-
raista toimintaa. Turussa ympäristönsuojelu- ja kaavoituslautakunta myöntää
maa-ainesten ottoluvat ja valvoo lupaehtojen noudattamista. Kaupallinen soran-
otto on Turussa käytännössä loppunut. Vanhat sorakuopat ovat metsittyneet tai
metsittymässä luontaisesti. Maiseman- ja pohjavesiensuojelun kannalta ne edus-
tavat kuitenkin häiriö- ja riskialueita. Suurimmat entiset soranottoalueet on kau-
pungin kasvaessa asemakaavoitettu rakennusmaaksi.

Kalliokiviainesta Turussa on runsaasti. Soraesiintymien niukkuuden ja pitkien
kuljetusmatkojen vuoksi kalliomurskeen käyttö on lisääntynyt, samoin paineet
kallioperän kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen rakennuspaikoilla tai nii-
den läheisyydessä. Rajoituksia ja ongelmia kiviaineksen hyödyntämisessä ai-
heuttavat louhinnan merkittävät maisemalliset haittavaikutukset sekä  melu- ja
pölyhaitat.

Vuonna 2000 Turussa oli voimassa yksi 915 000 kuution lupa kiviaineksen ot-
toon Saramäessä ja yhteensä 57 500 kuution maa-ainesluvat hiekan ja mullan
ottoon Moisiossa ja Kärsämäellä. Tilapäistä lyhytaikaista murskaustoimintaa
varten tehtäviä ilmoituksia on kaupungin ympäristöterveydenhuolto käsitellyt vuo-
sittain keskimäärin viisi kappaletta. Vuosittaiset ottomäärät vaihtelevat paljon.
Vuosien 1997 ja 2000 välisenä aikana Turussa on otettu kaikkiaan 50 000 kuu-
tiota multaa ja 234 000 kuutiota kiviainesta. Suurehkoja louhintahankkeita on
käynnissä kaupungin keskusta-alueella pysäköintitilojen rakentamisessa.
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Pohjavesi on arvokas
luonnonvara

Pohjavedellä tarkoitetaan maanalaista vesikerrosta, jossa maa- ja kallioperän
kaikki huokoset ovat veden kyllästämiä.

Pohjavesi syntyy sadevedestä. Se muodostaa laajoja laattamaisia altaita. Poh-
javettä muodostuu eniten karkeasti lajittuneille maille, joita Suomessa on eten-
kin harjumuodostumissa. Turunkin pohjavesialueet liittyvät kaupungin halki kul-
kevaan katkonaiseen pitkittäisharjujaksoon. Rakennetuilla ja asfaltoiduilla alu-
eilla pohjaveden muodostuminen estyy, kun sadevedet johdetaan viemäreihin.

Pohjaveden arvoa luonnonvarana nostaa muun muassa se, että se on laadultaan
paljon pintavettä parempaa talous- tai juomavedeksi. Tällä hetkellä yli puolet
suomalaisista käyttää talousvetenään pohjavettä tai tekopohjavettä, jota tehdään
suodattamalla vettä harjun maakerrosten läpi.

Pohjavesi ei riitä

Turun kaupungin vesihuolto perustuu pääosin pintavesivaroihin, sillä pohjavettä
ei ole riittävästi saatavilla. Vedenkulutus oli Turussa keskimäärin 51 miljoonaa
litraa vuorokaudessa vuonna 1999. Teollisuuden osuus siitä oli 4,8 miljoonaa
litraa. Asukasta kohden laskettu ominaiskulutus ilman teollisuuden osuutta oli
280 litraa vuorokaudessa.

Kaupungin vesijohtoverkkoon otettiin pohjavettä 1,9 miljoonaa litraa vuorokau-
dessa eli alle 4 prosenttia kaupungin vedenkulutuksesta. Suurin merkitys pohja-
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vedellä on kaupungin pohjoisosan haja-asutusalueella, missä käyttövesi saa-
daan omista kaivoista.

Pohjavettä suojellaan vesilain erityismääräyksin. Lounais-Suomen ympäristö-
keskus on kartoittanut Turun kaupungin alueen pohjavesialueet. Alueet on luoki-
teltu yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeisiin, vedenhankintaan sovel-
tuviin ja muihin pohjavesialueisiin. Ympäristönsuojelutoimisto valvoo omalta osal-
taan, että pohjaveden muodostumisalueita suojavyöhykkeineen suojellaan.

Turussa pohjaveden muodostumisalueella on paljon asutusta ja tuotantotoimin-
taa. Erilaiset onnettomuudet ja valumat maaperään ja pintavesiin aiheuttavat ris-
kin pohjavesien pilaantumiselle ja hygieniselle laadulle. Riskiä lisää se, että poh-
javettä suojaavat karkeat maakerrokset on monin paikoin maa-aineksen oton
takia poistettu lähes kokonaan.

Turun kaupungin pohjavesialueet liittyvät kaupungin halki kul-
kevaan katkonaiseen pitkittäisharjujaksoon. Kunnallisten ve-
silaitosten vedenottamoiden lisäksi kaupungin alueella on
muutamia yksityisiä vedenottamoita.
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Kalasto on uusiutuva
luonnonvara

Turun edustan merialue on perinteisesti tarjonnut hyvät mahdollisuudet kalas-
tukseen. Viime vuosikymmeninä on tapahtunut suuria muutoksia - kalastus va-
paa-ajanharrastuksena on lisääntynyt, mutta ammattikalastus on vähentynyt.
Koko kalataloudessa tapahtuneet muutokset, pyyntimenetelmien tehostuminen
ja kalankasvatuksen moninkertaistuminen vaikuttavat myös Turun edustan ka-
lastukseen.

Nykyään Suomen taloudellisesti arvokkaita kalakantoja hyödynnetään tehok-
kaasti. Esimerkiksi silakan kalastusta ei voi enää lisätä. Vähäarvoisina pidettyjä
kaloja, kuten särkeä ja kuoretta, voitaisiin sen sijaan kalastaa nykyistä enem-
män. Kaikkein arvokkaimpia kaloja pitäisi puolestaan pyytää selvästi vähemmän
tai ei lainkaan.

Merialueilla rantavesien rehevöityminen ja Itämeren tilan heikkeneminen haittaa-
vat kalastusta. Vaikka useimmat kalalajit hyötyvät vesistöjen lievästä rehevöity-
misestä niin arvokalat kuten lohi, taimen ja siika eivät menesty rehevöityneessä
vedessä. Vesistöjen happitilanteen heikkeneminen haittaa lohikalojen kutua ja
mädin kehitystä. Turun edustan merialueella on todettu erityisesti silakan poi-
kastuotannon heikentyneen oleellisesti.
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Ammattikalastus vähenee

Turun kaupunki on muiden jätevesiä mereen johtavien kuntien ja tuotantolaitos-
ten tavoin velvollinen tarkkailemaan jätevesien ja jäteluvissa velvoitettujen istu-
tusten vaikutusta kalastoon ja kalastukseen. Lisäksi ympäristö-ja kaavoituslau-
takunta myöntää luvat ammattimaiseen kalastukseen kaupungin vesialueilla.

Ammattimaisesti Turun edustalla kalastavien lukumäärä on vähentynyt noin puo-
leen siitä, mitä se oli 1980-luvulla. Vuonna 2000 Airistolla oli enää 12 päätoimis-
ta kalastajaa.
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Kaupungin omistamat tai hallitsemat vesialueet (n. 4600 ha)
ovat suosittuja virkistyskalastuskohteita. Ruissalon, Vepsän
ja Pitkänsalmen vesialueelle myydään myös rajoitettu määrä
verkkolupia. Turun kaupungin kalastusalueita on myös naa-
purikuntien puolella – Rymättylässä Pähkinäisten, Maisaaren
ja Kuuskarin, Kustavissa Rahin sekä Nauvossa Björkholman
ja Nötön vesialueilla.

Silakan pyyntimäärät ovat laskeneet alle puoleen 1980-luvun
määristä. Syynä on silakan määrän väheneminen. Myös alhai-
nen kalan hinta tekee pyynnin kannattamattomaksi (Kala- ja
Vesitutkimus Oy).
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Kalastuksen perustana Turun edustan merialueella on silakan pyynti rysillä ja
kuhan kalastus verkoilla. Sen ohella harjoitetaan jonkin verran muuta kalastusta
kuten lohen ja taimenen verkkopyyntiä. Vuosina 1997-1999 silakan rysäkalas-
tus on ollut varsin heikosti tuottavaa alentuneiden saaliiden takia ja alhaisen
kalan hinnan vuoksi. Silakkarysien määrä onkin vähentynyt 1980-luvulta puo-
leen.

Rehevöityminen haittaa ammattikalastusta Turun edustan merialueella, koska
kalalajijakauma muuttuu epäedullisemmaksi vähäarvoisten kalalajien runsastu-
essa. Myös pyydysten limoittuminen ja vapaan vesipinta-alan pieneneminen hei-
kentävät saalista.

Kotitarvekalastus on vaihtunut
virkistyskalastukseksi

Arviolta 40 prosenttia suomalaisista kalastaa. Ei-ammattimaisen kalastuksen
luonne on muuttunut viime vuosikymmenien aikana. Kotitarvekalastus on vaihtu-
nut virkistyskalastukseksi.

Airiston kalastusalueella, johon myös Turun edustan merialue kuuluu, kalastajia
on lähes 33 000. Saaliskaloista merkittävimmät ovat ahven ja hauki.

Ympäristönsuojelutoimisto valvoo kalastusta ja myy virkistyskalastuslupia kau-
pungin vesialueille. Viehekalastukseen tarvitaan valtion kalastuksenhoitomak-
sun lisäksi kaupungin  kalastuslupa tai läänikohtainen viehekalastusmaksu. Ym-
päristönsuojelutoimisto myöntää myös lupia kalastuskilpailujen järjestämiseen
kaupungin vesialueilla.

Kalaston rakennetta eli eri kalalajien osuutta kokonaismää-
rästä tutkitaan koekalastuksilla. Särkikalojen osuus on nous-
sut kymmenessä vuodessa 57 prosentista 65 prosenttiin. Pe-
tokalojen, hauen, kuhan ja mateen osuus sen sijaan on pie-
nentynyt 18 prosentista seitsemään prosenttiin. Kalakantojen
kehitys viittaa vesistön rehevöitymiseen (Kala- ja Vesitutkimus
Oy).
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Kalakantoja hoidetaan velvoiteistutuksilla

Airiston kalastusalueen merialueelle ja jokiin istutettiin vuosina 1991-1999 ka-
lanpoikasia yhteensä yli 1,5 miljoonan markan arvosta. Velvoiteistutusten osuus
siitä oli noin miljoona markkaa. Lopuista istutuksista vastasivat kalavesien omis-
tajat, kalastuskunnat ja -alueet.

Airiston alueelle on istutettu taimenta, siikaa, kuhaa, haukea ja kirjolohta. Vel-
voiteistutuksissa käytettiin ainoastaan taimenia. Hauen ja kuhan istutusmäärät
ovat olleet niin pieniä, että niillä tuskin on ollut vaikutusta kalakantoihin. Kirjolo-
hia istutettiin vain kahtena vuonna 1990-luvun puolivälissä.

Taimenia istutettiin noin 20500 kpl vuodessa. Kun istutusten tuotoksi arvioidaan
300-400 kiloa 1000 istutuskalaa kohti, olisi istutusten vuotuinen saalistuotto noin
6000-8000 kiloa taimenta. Siikoja istutettiin keskimäärin noin 18000 kpl vuodes-
sa. Arvioimalla tuotoksi 100 kiloa 1000 istutuskalaa kohden istutusten tulokse-
na saadaan vajaat 2000 kiloa saalista.

Kalaporras mahdollistaa vaelluskalan nousun

Halistenkoskeen valmistui loppuvuodesta 1995 kalatie, joka mahdollistaa vael-
luskalan nousun Halistenkosken padon ohi yläpuolisille kutualueille. Meritaime-
nen ja merilohen lisäksi kalatiessä on tavattu  kirjolohia, lahnoja, säyneitä, vim-
poja, ahvenia ja ankeriaita.

Kalatie muodostuu 22:sta altaasta, joiden välinen korkeusero on 25 senttimet-
riä. Kalatien putouskorkeus on kaikkiaan viisi ja puoli metriä.

Kaikki kalatiehen nousseet kalat mitataan ja punnitaan. Vuonna 2000 otettiin
käyttöön laite, joka rekisteröi automaattisesti kalat ja mittaa niiden koon. Esi-
merkiksi meritaimenien keskipaino on ollut kolme ja puoli kiloa. Suurimmat tai-
menet ovat painaneet yli kahdeksan kiloa ja merilohet yli kymmenen kiloa.
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Kalatien toiminta on täysin riippuvainen Aurajoen vir-
taamasta – mitä enemmän vettä, sen enemmän kalaa.
Sateisena vuonna 1998 kalatiehen nousi yli 300 taimen-
ta. Vähävetisenä vuonna 1999 kalaporras voitiin avata vas-
ta lokakuussa.
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Jätteiden vähentäminen
vähentää ympäristöhaittoja

Jäte on kulutuksen kääntöpuoli - se kertoo elintason kasvusta. Elintason kasvu
lisää paitsi jätteiden määrää myös päästöjä ilmaan, maaperään ja vesistöihin.

Jätettä syntyy, kun tuote tai sen osa jää pois käytöstä. Jätettä ovat myös muun
muassa raaka-aineiden tuotannossa ja tuotteiden valmistuksessa syntyvät sivu-
tuotteet sekä ylijäävät tai vioittuneet materiaalit ja tuotteet. Myös esimerkiksi jäte-
vesien puhdistuksessa syntynyt liete on jätettä.

Kaatopaikoille päätyvät jätteet ovat luonnonvarojen tuhlausta. Jätteet voivat myös
aiheuttaa haittaa ympäristölle tai terveydelle. Ympäristönsuojelun kannalta on tär-
keää vähentää jätemääriä, lisätä jätteiden hyödyntämistä ja ehkäistä jätteiden
aiheuttamaa haittaa.

Jätehuollon järjestäminen on
jätteiden tuottajan vastuulla

Jätteiden lajittelu, keräys ja kuljetus hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi ovat kes-
keisiä jätehuollon käytännön toteutuksessa. Vastuu jätehuollon järjestämisestä
on yrityksellä tai henkilöllä, jonka on tuottanut jätettä.  Tuottajat ovat velvollisia
lajittelemaan jätteensä ja toimittamaan ne asianmukaisille jätteen vastaanottajille.
Kunnat puolestaan vastaavat yhdyskuntajätteiden keräyksen ja -kuljetuksen suun-
nittelusta sekä yhdyskuntajätteiden käsittelystä.

Turun kaupungin jätehuollon rungon muodostavat hyötyjätteiden ja ongelmajättei-
den erilliskeräykset sekä sekajätteiden polttaminen jätteenpolttolaitoksessa tai
sijoittaminen kaatopaikalle. Jätteiden kuljetuksista huolehtivat jätteenkuljetusyri-
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tykset, jotka on rekisteröity Lounais-Suomen ympäristökeskusten ylläpitämään
jätetiedostoon. Ne tekevät sopimuksen suoraan kiinteistön kanssa ja toimittavat
jätteet joko hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. Turun jätelaitos vastaa yhdyskun-
tajätteiden käsittelystä hoitamalla jätteenpolttolaitosta ja kaatopaikkaa. Ympä-
ristönsuojelutoimisto puolestaan valvoo jätelain ja Turun kaupungin jätehuolto-
määräysten toteutumista.

Jätehuollon ympäristöhaitat

Jätehuolto aiheuttaa huonosti toteutettuna haittaa ympäristölle. Taudinaiheutta-
jia tai haitallisia aineita voi päästä kulkeutumaan vesien, ilman tai haittaeläinten
välityksellä ympäristöön. Haitallisimpia ovat kaatopaikkojen vaikutukset pinta- ja
pohjavesiin, maaperän saastuminen, kaatopaikkakaasu eli metaani sekä jät-
teenpolton ilmapäästöt. Muita jätteiden käsittelyn haittoja ovat esimerkiksi haju-
haitat sekä keräyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvat pakokaasupäästöt ja melu.

Turun kaupungin kaatopaikoilla ja jätteenpolttolaitoksella on Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen myöntämät ympäristöluvat, joissa rajoitetaan toiminnasta
aiheutuvia päästöjä ja annetaan määräyksiä päästöjen tarkkailusta. Ympäris-
tönsuojelutoimisto valvoo lupaehtojen toteutumista ja pyrkii vaikuttamaan ylei-
seen jätehuollon suunnitteluun, jotta jätteiden käsittelystä aiheutuvat ympäristö-
haitat olisivat mahdollisimman pienet.
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Kaatopaikan hoidossa ratkaisevia kysymyksiä ovat biojätteiden ja
jätevesilietteiden käsittely. Epäonniset hankkeet ovat viivästyttä-
neet jätehuollon kehitystä ja tavoitteet kaatopaikalle toimitettavi-
en jätteiden kokonaismäärän vähentämisestä eivät ole toteutuneet.
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Kotitalouksien jätteet toimitetaan
lajiteltuina jätteiden keräykseen

Turussa kotitalouksien jätteet lajitellaan hyöty-, ongelma- ja sekajätteisiin. Kai-
kissa Turun yli 4300:ssa kerros- ja rivitalossa on näitä jätejakeita varten oma
keräsyastia. Eloperäisen jätteen lajittelu on ollut vähäistä - erilliskeräys toimii
toistaiseksi vapaaehtoisuuden pohjalta kolmella asuntoalueella.

Hyötyjätteiden keräyspisteitä on haja-asutus- ja omakotialueilla tällä hetkellä
noin 310. Ne ovat yksityisen jätehuoltoyrityksen ylläpitämiä. Pisteet on sijoitettu
kaupungin yleisille alueille yhteistyössä kaupungin ympäristönsuojelutoimiston
kanssa. Hyötyjätepisteet palvelevat lähinnä pientalojen asukkaita, sillä yli neljän
asunnon kiinteistöllä on oltava erilliset keräysastiat paperille, lasille ja metallille.

Jätteiden määrän vähentäminen on jätelain ensisijainen tavoite.
Turussa tavoitteeseen ei ole päästy. Jätteiden määrä asukasta
kohti laski 1990-luvun alussa, mutta on kääntynyt uudestaan nou-
suun.

Turussa yli puolet kotitalouksista kerätystä sekajätteestä pää-
tyy Orikedon jätteenpolttolaitokselle. Kaatopaikalle loppusijoi-
tettavien jätteiden määrä on viime vuosina kasvanut, sillä jät-
teiden kokonaismäärä on kasvanut ja jätteenpolttolaitoksella
on poltettu myös naapurikunnista tulevia jätteitä. Hyötyjättei-
den erilliskeräys on lisääntynyt.
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Turun jätelaitos kustantaa kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanoton Topin-
ojan kaatopaikan ongelmajäteasemalla ja kierrätyskeskus Ekotorilla. Jätelaitos
kustantaa myös Ympäristöauto Yrjön keräyspalvelun.

Ympäristönsuojelutoimisto voi hakemuksesta myöntää yksittäisille kotitalouk-
sille luvan kaupungin jätehuoltomääräyksistä poikkeavaan jätteiden käsittelyyn,
esimerkiksi sekajäteastioiden pidempiin tyhjennysväleihin tai yhteisiin jäteasti-
oihin naapureiden kanssa. Ympäristösuojelutoimiston jäteneuvonta palvelee ko-
titalouksia jakamalla tietoa jätteiden lajittelusta ja jätteiden vastaanottopaikois-
ta. Neuvonnan tavoitteena on myös vaikuttaa kulutustottumuksiin niin, että jät-
teitä syntyy mahdollisimman vähän.
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STurussa kerätään kotitalouksilta erikseen paperia, lasia ja metal-
lia. kotikeräyspaperi eli sanoma-, aikakaus- ja mainoslehdet saa-
daan parhaiten talteen. Keräysmetallin ja -lasin määrät jäävät huo-
mattavasti  pienemmiksi. Metallin toimittaminen erilliskeräykseen
on lisääntynyt 1990-luvun lopulla.

Jäteauto Yrjö aloitti ongelmajätteiden erilliskeräyksen vuonna
1989. Aikaisemmin suurin osa ongelmajätteistä päätyi sekajät-
teen mukana kaatopaikoille. Erilliskeräykseen toimitettujen on-
gelmajätteiden määrät vaihtelevat vuosittain. Yhtenä selittävän
tekijänä on ongelmajätteiden varastointi kotona tai yrityksen
omissa toimitiloissa ja toimittaminen suurempina erinä eteen-
päin. Turun Jätelaitoksen ja kaupungin ympäristönsuojelutoimis-
ton järjestämät kampanjat ovat tehostaneet ongelmajätteiden ke-
räystä kotitalouksista.
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Tuotantotoiminnan hyötykäyttöön
kelpaamattomat jätteet päätyvät kunnan
kaatopaikalle

Tuotantotoiminnassa voi syntyä suuria määriä erilaisia jätteitä. Tuotteen valmis-
tajan tai maahantuojan on oltava selvillä tuotannossaan tai tuotteestaan synty-
västä jätteestä, sen terveys- ja ympäristövaikutuksista. Jäte, jota voidaan käyt-
tää uudelleen raaka-aineena, otetaan talteen materiaali- ja jätteidenkäsittely-
kustannusten säästämiseksi. Laitokset hyödyntävät jätteensä itse tai toimitta-
vat ne hyötyjätteitä kierrättäville yrityksille. Turussa on noin 25 yritystä, jotka
kuljettavat tai vastaanottavat  yritysten hyötyjätteitä. Ongelmajätteiden kuljetus-
ta tai käsittelyä hoitaa viisi yritystä.

Laitokset toimittavat hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen määrän ja laadun
mukaan kaupungin jätteenkäsittelypaikoille. Turun kaupungin alueella ei ole tuo-
tantolaitosten omia kaatopaikkoja.

Jätteiden laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn ja ongel-
majätteiden kuljetukseen tarvitaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lupa.
Myös ympäristönsuojelutoimisto valvoo, että tuotantolaitokset huolehtivat jät-
teistään annettujen määräysten ja lupaehtojen mukaisesti.

Jätelain mukaan jäte tulee hyödyntää joko raaka-aineena tai ener-
giana. Turussa jätteiden poltto parantaa jätteiden hyötykäyttö-
prosenttia. Viime vuosina naapurikunnista tuleva jäte on pudot-
tanut turkulaisen jätteen osuutta poltosta ja hyötykäyttöprosentti
on pienentynyt, vaikka erilliskerättävän hyötyjätteen määrä on
kasvanut.
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Maaperän pilaantuminen
vahingoittaa ympäristöä

Maaperän pilaantuminen tarkoittaa, että maaperässä on terveydelle tai ympäris-
tölle vahingollista ainetta. Maaperän, kaivoveden tai muun veden outo haju tai
väri voi olla merkki alueen maaperän pilaantumisesta. Pilaantuminen ei aina ole
aistein havaittavissa; pilaantumista voidaan epäillä alueen käyttöhistorian perus-
teella.

Maaperän pilaantuminen voi vahingoittaa terveyttä tai ympäristöä eri tavoin. Poh-
ja- tai pintavedet voivat pilaantua. Haitallisia aineita saattaa rikastua ravinnoksi
käytettäviin kasveihin tai aineet voivat levitä kaasuina tai pölynä ympäristöön tai
rakennuksiin.

Maaperään on voinut joutua haitallisia aineita teollisesta toiminnasta, kaatopai-
koilta, jätteiden käsittelystä, kemikaalien ja öljyjen varastoinnista ja kuljetuksis-
ta, kaivosten jätealueilta ja -altaista sekä esimerkiksi ampumaradoilta, satama-
alueilta, lentokentiltä ja ratapihoilta. Myös erilaiset onnettomuudet, tulipalot ja
vuodot voivat aiheuttaa maaperän pilaantumista.

Pilaantumisen kartoitus tuo esiin
kunnostustarpeen

Saastuneisiin maa-alueisiin ympäristöongelmana on etsitty ratkaisuja vasta vä-
hän aikaa. Saastuneiden maa-alueiden kartoitus aloitettiin 1990-luvun vaihtees-
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sa. Turussa Lounais-Suomen ympäristökeskus tekee kunnostusohjelmia, myön-
tää rahoitusta alueiden kunnostukseen ja antaa lupia yksittäisiin kunnostus-
hankkeisiin. Ympäristökeskuksen lisäksi ympäristönsuojelutoimisto valvoo kau-
pungin alueella maaperän pilaantumista koskevien lakien ja lupapäätösten nou-
dattamista. Onnettomuustapauksissa palo- ja pelastusviranomaiset vastaavat
pilaantuneen alueen kiireellisestä puhdistamisesta.

Tärkeä osa ympäristönsuojelutoimiston työtä on pilaantumisriskin aiheuttavan
toiminnan kartoittaminen alueiden käyttöhistorian ja nykyisen toiminnan perus-
teella. Tietoa mahdollisesta pilaantumisesta tarvitaan erityisesti kaavoitukses-
sa, sillä alueen tuleva käyttö määrää alueen kunnostustarpeen.

Turun kaupungin alueella on kiinteistöjen käyttöhistorian perusteella arvioituna
mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita lähes 800. Valtaosa näistä on öljyn saas-
tuttamia maita ja vanhoja teollisuusalueita.  Puhdistustöitä haittaa ongelmajät-
teen kaatopaikan puuttuminen Turun seudulta.

Turussa on vuoteen 2000 mennessä kunnostettu noin 50 pilaantunutta maa-
aluetta, esimerkiksi entisen Turun kaasulaitoksen tontti ja 16 huoltamo-
tonttia on puhdistettu. Lisäksi tutkimusten perusteella tiedetään 25 aluetta
varmasti pilaantuneiksi. Niistä kymmenessä kunnostus on käynnissä.
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Erilaiset tapahtumat ja
liikenne aiheuttavat melua

Melu määritellään ääneksi, joka on terveydelle haitallista tai vähentää ympäris-
tön viihtyisyyttä tai haittaa työntekoa. Usein melulla tarkoitetaan ei-toivottua ääntä.
Meluntorjunnan tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jos-
sa melusta on mahdollisimman vähän haittaa.

Häiritsevästä melusta on ilmoitettava

Liikenteestä, teollisuudesta, rakentamisesta ja esimerkiksi ulkoilmatapahtumista
leviävää melua kutsutaan ympäristömeluksi. Erilaiset toiminnot, kuten raken-
nustyöt, katutyöt, maansiirtotyöt ja yleisötilaisuudet saattavat aiheuttaa melua,
joka häiritsee lähialueen asukkaita tai haittaa työntekoa.

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kunnan ympäristöviran-
omaiselle, mikäli tilapäisistä töistä tai tapahtumista saattaa aiheutua erityisen
häiritsevää melua. Turussa ilmoituksia on tehty vuosittain noin sata. Niistä suu-
rin osa on koskenut erilaisia ulkona järjestettäviä tilaisuuksia. Ilmoituksen pe-
rusteella tehdään päätös, jossa voidaan antaa meluntorjuntaa koskevia määrä-
yksiä. Valmisteilla olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä määritellään tarkem-
min tapahtumat ja toiminnot, joista on tehtävä ilmoitus. Tarkoituksena on, että
vähemmän melua aiheuttavien tapahtumien meluntorjuntaan riittää ympäristön-
suojelumääräyksissä annetut ohjeet eikä erillistä ilmoitusta tarvitse tehdä.

Liikenne on pahin meluaja

Ympäristömelun lähteistä pahin on liikenne. Suomessa tieliikenteen, lentolii-
kenteen ja vesiliikenteen melualueilla asuu joka viides suomalainen. Turkulaisis-
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ta lähes joka kolmas asuu alueella, jossa äänenvoimakkuus on päiväsaikaan
vähintään 55 desibeliä ja öisin  50 desibeliä. Todellisuudessa melu saattaa häiri-
tä paljon kauempanakin.

Turussa melu on suuri ongelma, sillä kaupunki kasvaa koko ajan. Rakennustyöt
ovat tavallisia. Sataman ja tieverkoston laajentaminen lisää liikenteen melualuet-
ta. Hiljaiset alueet supistuvat pysyvästi. Kaavoituksessa ja muussa yhdyskun-
tasuunnittelussa - erityisesti liikennesuunnittelussa - pyritään ottamaan huomi-
oon melun aiheuttamat haitat ja löytämään keinot melun vähentämiseen. Liiken-
teen melua torjutaan rakenteellisillakin ratkaisuilla. Esimerkiksi kaavamääräyk-
sissä edellytetään yleisesti, että vilkasliikenteisille kaduille aukeavien ikkunoi-
den ääneneristävyys on vähintään 30 desibeliä.  Myös virkistys- ja luontoalueita
pyritään suojelemaan lisääntyvältä melulta.

Turun kaupungin ensimmäinen liikennemeluselvitys valmistui vuonna 1990. Vuon-
na 1993 määriteltiin selvityksen pohjalta kiireellisimmin melusuojausta vaativat
kohteet. Ne on pääosin toteutettu ja selvitys tulisi päivittää.

Keskusta ja suurten teiden lähiympäristö ovat Turun seudun
melualueita eli alueita, joilla äänenvoimakkuus on päiväsai-
kaan yli 55 desibeliä (Varsinais-Suomen Liitto).
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Liikenne ja energiantuotanto
kuormittavat ilmaa

Ilmansuojelun tavoitteena on terveydellisten, luontoon ja viihtyvyyteen kohdistuvien
haittojen ehkäiseminen. Viime vuosina perinteisen ilmansuojelun rinnalle ovat nous-
seet ilmastonmuutoksen ja yläilmakehän otsonikadon torjunta.

Haitallisia aineita tulee ilmakehään kaasuina tai hiukkasina sekä luonnosta että
ihmisen toiminnan seurauksena. Ilman laatuun vaikuttavat pääasiassa liikenteen,
energiatuotannon ja teollisuuden päästöt. Tavallisimmat haitalliset aineet päästöis-
sä ovat rikkidioksidi, typen oksidit, hiilimonoksidi eli häkä ja hiukkaset. Ilmaston-
muutoksen torjunnassa päähuomio on hiilidioksidi- ja metaanipäästöjen pienentä-
misessä.

Liikenne aiheuttaa eniten päästöjä

Turussa tieliikenne aiheuttaa eniten ilmapäästöjä. Asukasmäärän kasvaessa lii-
kennekin on kasvanut. Toisaalta autojen tekniikkaa ja polttoaineiden laatua paran-
tamalla yksittäisen auton päästöjä on pystytty alentamaan. Liikenteen päästöt ovat-
kin laskeneet tasaisesti viime vuosina. Varsin suuri vaikutus Turun keskustan ilman
laatuun on ollut kaupungin joukkoliikenteen bussikaluston nopealla uudistumisella.

Liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun ja kaupunkilaisten terveyteen korostaa se, että
liikenteen päästöt keskittyvät sinne missä ihmiset liikkuvat. Asukkaiden altistumi-
seen liikenteen aiheuttamille päästöille voidaan vaikuttaa kaupunkisuunnittelulla.
Liikenteen päästöjen vaikutukset pyritään arvioimaan etukäteen, kun liikenneväyliä
ja asuinalueita suunnitellaan.

Ympäristölupa vaikuttaa ilmapäästöihin

Teollisuus- ja energiatuotantolaitosten ympäristöluvissa rajoitetaan haitallisten ai-
neiden päästöjä ilmaan. Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Turun kaupungin
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ympäristö- ja kaavoituslautakunta tekevät laitoksia koskevat ympäristölupapää-
tökset, joissa annetaan muun muassa ilmapäästöjä rajoittavia lupaehtoja. Ym-
päristönsuojelutoimiston tehtäviin kuuluu annettujen lupaehtojen noudattamisen
valvonta.

Vuonna 1999 Turussa oli 24 laitosta, joiden rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiuk-
kaspäästöjä rajoitettiin ympäristöluvalla. Lupavelvollisten ja lupaehtojen mukais-
ten päästöjen määrä ei ole merkittävästi muuttunut viimeisten vuosien aikana.
Päästöjen vaihteluun on vaikuttanut lähinnä laitosten tuotantotilanne.

Turun kaupungin alueen ympäristölupavelvollisten laitosten ai-
heuttama typpikuormitus on suhteellisen vähäinen verrattuna lii-
kenteen tai Naantalin ison voimalaitoksen ja öljynjalostamon il-
mapäästöihin. Toisaalta suurten laitosten päästöjä pystytään
vähenisten pienten päästölähteiden tai liikenteen aiheuttamaa
kuormitusta.

Hiukkaspäästöt ovat pienentyneet puoleen siitä mitä ne olivat
kymmenen vuotta sitten. Tieliikenteen päästöjen vähenemiseen
vaikuttaa katalysaattorien yleistyminen autoissa. Keväisin ilman-
laatuongelmia aiheutuu hiekoitushiekan pölyämisestä. Viime vuo-
sien lämpimät talvet ja energian hankinta muualta kuin kaupun-
gin alueella sijaitsevista laitoksista ovat vähentäneet Turun läm-
pövoimaloiden päästöjä.
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Kaukolämpö vähentää ilman kuormitusta

Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Turussa. Lähiöt ja lähes kaikki keskus-
tan kerrostalot lämpiävät kaukolämmöllä. Vuoden 2000 lopussa yli 90 prosenttia
turkulaisista asui kaukolämmitettävissä asunnoissa. Kaukolämpö on alueelli-
nen ratkaisu. Turun, Naantalin, Raision ja Kaarinan omistamat kaukolämpöver-
kot muodostavat kuntarajat ylittävän kaukolämpöjärjestelmän.

Fortum Oy:n Naantalin voimalaitos on suurin kaukolämmön tuottaja; sähköntuo-
tannon lauhdevesi hyödynnetään lämpönä. Turun jätteenpolttolaitokselta ja Lin-
nankadun voimalaitokselta saadaan kummastakin noin 10 prosenttia kaukoläm-
pöverkon lämmöstä. Lisäksi Turun kaupungin alueella on kuusi öljylämpökes-
kusta, jotka voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa.

Kaukolämpö on alentanut erityisesti rikkidioksidipäästöjä Turun seudulla. Koti-
talouksien lämpöä ei enää tuoteta talo- tai yhtiökohtaisilla lämpökattiloilla, vaan
suuremmissa laitoksissa, joiden päästöjä voidaan paremmin puhdistaa. Toisaal-
ta suurin osa kaukolämmöstä on sähköntuotannon sivutuotetta, joten sen tuot-
taminen ei suoranaisesti aiheuta päästöjä.
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Kaukolämmön siirtoverkon kehittäminen alkoi vuonna 1976. Vuoteen 1980
mennessä Pernon telakka, läntinen ruutukaava-alue, Ylioppilaskylä ja Här-
kämäki oli liitetty siirtoverkkoon. Seuraavan viiden vuoden aikana toimin-
ta-alue laajeni itäiselle ruutukaava-alueelle ja itäisiin lähiöihin. Vuoteen
1990 mennessä myös läntiset lähiöt tulivat mukaan siirtoverkkoon. 1990-
luvulla siirtoverkko on laajentunut lähinnä uusille asuinalueille.
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Jätevedet ja valuma-alueen
ravinnehuuhtoumat
kuormittavat vesistöjä

Rehevöitymistä ja ympäristömyrkkyjä pidetään usein pahimpina vesistöjen uhki-
na. Vesistöjä muuttavat myös vesirakentaminen ja muu rantojen muokkaami-
nen. Vesiensuojelun laiminlyöntejä joudutaan toisinaan korjaamaan jälkikäteen.
Muutettuja järviä ja jokia kunnostetaan, jotta saataisiin takaisin edes osa niiden
alkuperäisestä arvosta.

Vesistöä kuormittavat valuma-alueelta pinta- ja pohjavesien ja jätevesien muka-
na tulevat sekä suoraan ilmasta ja sateen mukana laskeutuvat epäpuhtaudet.
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Kuormitus jaetaan yleensä pistemäiseen, teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesi-
en aiheuttamaan kuormitukseen ja kaikkialta ympäristöstä kerääntyvään haja-
kuormitukseen. Hajakuormituksen tärkeimmät lähteet ovat peltoviljely, karjata-
lous, metsätalous, luonnollinen huuhtoutuma valuma-alueen maaperästä, vie-
märöimätön haja-asutus ja laskeuma ilmakehästä.

Rehevöitymisen kannalta merkittävä kuormitus on joko ravinnekuormitusta tai
orgaanista kuormitusta.  Ravinteet, typpi ja fosfori kiihdyttävät levien kasvua.
Orgaanisen aineen hajoaminen puolestaan kuluttaa happea; hapen loppuessa
pohjasedimenttiin sitoutuneet ravinteet liukenevat paremmin veteen, ja rehevöi-
tyminen kiihtyy.

Turun jätevedenpuhdistamo on suurin
yksittäinen kuormittaja

Haitallisten aineiden päästöjä vesistöihin valvotaan. Jätevesilupia myöntää Län-
si-Suomen ympäristölupavirasto (ennen vuotta 2000 Länsi-Suomen vesioikeus).
Myös vesirakentaminen kuten esimerkiksi laajempi ruoppaus edellyttää lupaa
ympäristölupavirastolta. Ympäristönsuojelutoimisto seuraa lupaehtojen toteutu-
mista kaupungin alueella.

Turun keskuspuhdistamolla poistetaan jäteveden sisältämästä fosforista 90 ja
typestä 30-40 prosenttia. Puhdistusprosessin jälkeenkin laitos on suurin yksit-
täinen merialueen kuormittaja. Turun alueella toimivat tuotantolaitokset eivät yleen-
sä ole hakeneet omia jätevesilupia, vaan niiden jätevedet käsitellään yhdessä
muiden jätevesien kanssa Turun keskuspuhdistamolla. Myös Turun ympäristön
kuntien ja kolmen tuotantolaitoksen jätevedet kuormittavat Turun edustan meri-
aluetta.
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Turun kaupungin osuus merialueen pistemäisestä kokonaiskuormi-
tuksesta on viime vuosina ollut kuormittavasta aineesta riippuen noin
70 prosenttia.
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Hajakuormitus ei ole vähentynyt

Hajakuormitusta arvioidaan valuma-alueen maankäytön, lähinnä peltopinta-alan
perusteella. Parhaiten hajakuormitus tulee kuitenkin esiin veden haitta-ainepitoi-
suuksia mittaamalla. Hajakuormitusta ei pystytä valvomaan siten, kuin piste-
mäistä kuormitusta. Hajakuormitukseen on pyritty vaikuttamaan lähinnä maan-
viljelyn tukipolitiikalla ja antamalla ohjeita haja-asutusalueiden jäteveden käsitte-
lyyn.

Ympäristöterveydenhuolto myöntää tonttiviemäröintiluvat haja-asutusalueille. Tar-
koituksena on varmistaa, että kaupungin viemäriverkon ulkopuolelle jäävien kiin-
teistöjen jätevedet käsitellään asianmukaisesti ja valumat vesistöihin vältetään.

Maatalouden ympäristötuilla rahoitetaan toimenpiteitä, joilla estetään ravinne-
huuhtoumia vesistöihin. Ympäristötuen vaikutus ei vielä näy kuormituksen vähe-
nemisenä.

Vuosien 1970 ja 1980 välillä jätevesissä mereen tuleva fosfori-
määrä pienentyi puhdistamoiden ansiosta kuudesosaan. Typ-
pikuormitus on pysynyt suuruusluokaltaan samana 1970-lu-
vun puolivälistä lähtien. Orgaanisen aineen aiheuttama, hap-
pea kuluttava kuormitus pienentyi kolmasosaan vuosien 1970–
1985 aikana, mutta on kääntynyt uudestaan kasvuun 1990-lu-
vun aikana. Vuoden 1985 jälkeen ei jätevesien aiheuttamassa
merialueen kuormituksessa ole tapahtunut suuria muutoksia.
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Ruoppaukset ongelmana

Vesistöjen muokkaus, kuten ruoppaus ja ruoppausmassojen läjitys, aiheuttaa
pistemäistä kuormitusta vesistöön. Ruoppausmassoista saattaa vapautua meri-
veteen raskasmetalleja ja muita eliöille haitallisia aineita kuten elohopeaa, kad-
miumia, kromia, kuparia, lyijyä, nikkeliä ja sinkkiä ja orgaanista tinaa.

Turun satama-alueita ja niille johtavia laivaväyliä ruopataan jatkuvasti sataman
kunnossapitoon tai laajennukseen liittyen. Ruoppausmassat kuljetetaan läjitys-
alueelle Airiston pohjoisosaan, Rajakarin läjitysalueelle.

Ensimmäinen vesioikeuden lupa ruoppauksiin ja läjityksiin saatiin vuonna 1989,
aiemmin lupaa ei ole tarvittu. Vuosittaiset ruoppausmassojen läjitysmäärät vaih-
televat. Vuonna 1998 läjitettiin huomattavasti enemmän kuin muina vuosina –
1,1 miljoonaa kuutiota - Pernon telakan satama-altaan ja sinne johtavan väylän
rakentamisen vuoksi. Kaikkiaan Airistolle on läjitetty ruoppausmassoja 11 vii-
meisen vuoden aikana yli 2,8 miljoonaa kuutiota.

Ruoppausluvissa Turun kaupunki velvoitetaan seuraaman ruoppausten vesistö-
ja kalatalousvaikutuksista. Tutkimusten perusteella annetut arviot ruoppausmas-
soissa satama-alueelta Airistolle siirtyneiden ravinteiden ja raskasmetallien
määrästä vaihtelevat suuresti. Ruoppauksen vuoksi muuttuvan pohjakasvillisuu-
den ja -eläimistön merkitystä kalastolle ei ole arvioitu.

Vuosien 1995 ja 1999 välisenä aikana tehtiin Turun kaupungin vesialueilla 48
mökkirantojen tai veneväylien ruoppausta, laiturin rakentamista, läjitystä ja pen-
gerrystä, joista ilmoitettiin Lounais-Suomen ympäristökeskukseen tai kaupun-
gin ympäristönsuojelutoimistoon. Lähes 70 prosenttia toimenpiteistä tehtiin Sa-
tavan ja Kakskerran alueilla.
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Luonnon monimuotoisuutta
turvataan suojelulla

Luonnonsuojelun keskeisenä tavoite on elollisen luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttäminen. Suojelulla pyritään varmistamaan eri eliölajien mahdollisuudet tulla
toimeen ihmisen toiminnan muuttamassa ympäristössä.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on nykyajan vaikeimpia ympäristöon-
gelmia. Eliölajien väheneminen ja uhanalaistuminen on seurausta luonnonympä-
ristöjen muuttumisesta yhdyskuntarakentamisen, teollisen toiminnan, liikenteen,
maa- ja metsätalouden, maa- ja kiviaineksen oton sekä ympäristöön vaikuttavi-
en haitallisten aineiden päästöjen vuoksi. Turussa ympäristönsuojelutoimiston
tehtävänä on huolehtia siitä, että luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tu-
lee huomioiduksi kaikessa kaupungin alueella tapahtuvassa toiminnassa, en-
nen kaikkea alueiden käytön suunnittelussa.

Luonnon monimuotoisuus Turussa

Turku on pinta-alaltaan suhteellisen pieni kaupunki (maapinta-ala 243 km2). Pie-
neen alaan sisältyy kuitenkin hyvin erilaisia luontoalueita, sillä pohjois-etelä-
suunnassa Turku ulottuu lounaisen Suomen lauhasta, mereisestä tammimetsä-
vyöhykkeestä karulle vedenjakajaseudulle Satakunnan rajalla. Turun edustan
sisäsaaristo on myös oleellinen osa Turun luontoa.

Aurajokilaakson pitkä asutushistoria näkyy turkulaisessa luonnossa. Esi-isiem-
me alkaessa asuttaa Turun seutua raivattiin hedelmälliset lehdot ensimmäisinä
pelloiksi. Lehtoja on säilynyt meidän päiviimme vain vähän. Maanviljelyn lisäksi
muukin inhimillinen toiminta - asuminen, palvelut, teollisuus - vaativat oma osan-
sa maa-alasta. Täysin luonnontilaiset alueet ovat käytännöllisesti katsoen ka-
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donneet Turun seudulta. Asutuksen keskellä säilyneiden luonto- ja virkistysalu-
eiden luonnon ongelmina ovat suurten kävijämäärien aiheuttama kuluminen, lii-
kenteen melu, roskaantuminen sekä eristyminen muista luonnontilaisista ja puis-
tometsäalueista. Turun pohjoisosan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella ta-
lousmetsät ovat muuttuneet lajistoltaan yksipuolisiksi, omistussuhteita noudat-
televiksi metsälaikuiksi.

Toisaalta Turun eliöstö on rikastunut ihmisen toiminnan seurauksena tänne tar-
koituksella tai tahattomasti levinneistä tai  rakennetusta ympäristöstä hyötyvis-
tä lajeista. Häviämisen ja umpeenkasvun uhkaamien perinnemaisemien, niitty-
jen ja ketojen monimuotoisia eliöyhteisöjä on elvytetty hoitotoimin.

Lajiston kartoitus selvittää monimuotoisuutta

Lounainen Suomi on kasvistoltaan maamme runsaslajisinta. Turun kaupungin
alueellakin on tavattu kaikkiaan 940 eri kasvilajia. Turun ja koko Suomen kasvis-
tossa poikkeuksellisen rikas alue on Ruissalo, jossa on 558 putkilokasvilajia.
Runsaus selittyy edullisesta paikallisilmastosta - alueen sijoittumisesta ranni-
kolle sekä pohjoisten- ja itäisten taigalajien ja eteläisten lehtimetsävyöhykkeen
lajien vaihettumisvyöhykkeelle.

Turun luontokohteita on kartoitettu useaan otteeseen. Kartoittajina ovat olleet
sekä viranomaiset - Turun kaupunki, Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Var-
sinais-Suomen liitto - että Turun yliopisto ja erilaiset yhdistykset ja yksityiset
henkilöt. Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto on omien tutkimusten ja
inventointien lisäksi pyrkinyt keräämään muidenkin kartoittajien tekemien inven-
tointien tiedot.

Y
M

P
Ä

R
IS

T
Ö

N
 T

IL
A

Turun kaupungin alueella on tavattu yhteensä noin 250
eri lintulajia, joista 133 pesii täällä säännöllisesti. Kau-
pungin linnusto muuttuu koko ajan. Viimeisen 60 vuo-
den aikana kaupungista on hävinnyt ainakin viisi lintula-
jia: tuulihaukka, törmäpääsky, karikukko, valkoselkätikka
ja pilkkasiipi. Toisaalta kymmenen uutta lajia on kotiutu-
nut Turkuun.
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Esimerkiksi vuonna 2001 aloitettiin selvitystyö Turun kaupunkialueen pesimälin-
nuston muutoksista 1900-luvun jälkipuoliskolla. Kasvillisuuskartoitukset ovat pie-
nialaisia ja kohdistuvat lähinnä alueisiin, joilla tiedetään olevan huomattavaa luon-
toarvoa. Etenkin Ruissalon alueen eläimet, kasvit ja hyönteiset tunnetaan hyvin.
Luontoselvityksiä tehdään erityisesti alueilla, joiden maankäyttöä on tarve muut-
taa.

Lainsäädäntö ja suojelualueet
ovat suojelun perusta

Maassamme on tapahtunut viime vuosina merkittävää kehitystä luonnon moni-
muotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kehittämisessä. Uusi luonnonsuoje-
lulaki tuli voimaan vuoden 1997 alusta. Samaan aikaan tuli voimaan metsälaki,
jonka yhtenä tavoitteena on säilyttää metsien biologinen monimuotoisuus.

Luonnonsuojelualueverkko ja verkon täydentämiseen tähtäävät valtioneuvoston
hyväksymät valtakunnalliset suojeluohjelmat sekä eliölajistoa koskevat suojelu-
ja rauhoitussäännökset ovat luonnon monimuotoisuuden suojelun perusta. Kes-
keiset osat näistä suojelun toteuttamisvälineistä koottiin Suomen ehdotukseksi
Euroopan yhteisön Natura 2000 –verkostosta. Valtioneuvosto teki päätöksen alu-
eista lokakuussa 1998, mutta lopullinen päätös verkoston täydentämisestä on
vielä avoinna.

Turun kaupungissa on 12 luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua luonnonsuoje-
lualuetta, joista kymmenen sijaitsee kaupungin ja kaksi valtion omistamalla
maalla. Alueiden yhteispinta-ala on noin 235 hehtaaria eli vajaa prosentti kau-
pungin maapinta-alasta. Lisäksi Turun kaupunki omistaa luonnonsuojelualueita
naapurikuntien puolella, kaksi aluetta Kaarinassa ja yhden Rymättylässä. Nii-

Monen lintulajin kannat ovat taantuneet. Rakentaminen,
liikenteen lisääntyminen ja maa- ja metsätalouden muu-
tokset ovat tärkeimpiä taantumisen syitä. Erityisesti ovat
taantuneet leppälintu, hömötiainen ja peltopyy. Pieni osa
lintulajeista on hyötynyt ympäristön muutoksista. Esimer-
kiksi sinitiaisen, viherpeipon ja harmaalokin pesimäkan-
nat ovat runsastuneet huomattavasti kaupungin alueella.
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den yhteispinta-ala on noin 92 hehtaaria. Useimpien Turun luonnonsuojelualuei-
den edustama luontotyyppi on jalopuulehto, joukossa on myös linnustollisesti
arvokkaita merenrantakosteikkoja, eliölajistoltaan monipuolinen suoalue sekä
geologisena muodostumana edustava rantalohkareikko.

Valtakunnallisiin suojelualueohjelmien kohteita Turussa ovat Isosuon  eli Pom-
ponrahkan soidensuojelualue, lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvat Ruissalon leh-
dot ja Katariinanlaakso, sekä lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvat Friskalan-
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Kansainvälisesti arvokkaat Natura 2000 –alueet, valtakunnallisesti arvok-
kaat kansallispuistot ja muut suojelualueet sekä luonnonsuojelulain no-
jalla rauhoitetut alueet ovat luonnon monimuotoisuuden suojelun perus-
ta. Vuonna 1997 voimaan tullut uusi luonnonsuojelulaki kieltää tiettyjen
harvinaistuvien luontotyyppien muuttamisen. Turun kaupungin alueella-
kin luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien rajauspäätökset tulevat
lisäämään suojeltujen alueiden määrää. Silti kaavallinen suojelu on edel-
leen välttämätöntä luonnonsuojelualueverkon edustavuuden ja yhtenäi-
syyden sekä alueellisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
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lahti ja Rauvolanlahti. Turun pohjoisin kärki ulottuu Kurjenrahkan alueelle, joka
perustettiin kansallispuistoksi 1998.

Kaikki suojelualueohjelmakohteet sisältyvät Natura 2000 -verkostoon. Kokonai-
suudessaan Turun kaupungin alueelle sijoittuvia Natura –alueita ovat Pompon-
rahka ja Ruissalo. Merkittävä osa Rauvolanlahden Natura-alueesta ulottuu naa-
purikaupungin Kaarinan puolelle ja Kurjenrahkan Natura-alue jakaantuu Turun
lisäksi viiden naapurikunnan alueelle.

Luonnonsuojelulain tarjoamaa mahdollisuutta suojella yksittäisiä arvokkaita luon-
nonmuodostumia luonnonmuistomerkkeinä on Turussa käytetty varsin vähän,
ainoastaan kolmessa kohteessa. Pernossa ja Hirvensalossa on rauhoitettu ryh-
mä edustavia tammia ja Ruissalon Kukkarokivi on saanut lainsuojan merkittävä-
nä geologisena muodostumana.

Uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät säännökset kansallisista kau-
punkipuistoista, joiden tarkoituksena on edistää kaupunkiseuduilla sijaitsevien,
kansallisesti merkittävien puisto-, virkistys- ja viheraluekokonaisuuksien säily-
mistä. Puistoalueen tulee sisältää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyt-
tämisen kannalta tärkeitä luonnonalueita, kansallisen historian tai kaupungin
omien kehitysvaiheiden kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen
sekä puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.
Keskeistä on, että kansallinen kaupunkipuisto on osa kaupunkirakennetta ja se
alkaa alueellisesti kaupungin ydinkeskustasta tai sen välittömästä läheisyydes-
tä. Turun yleiskaavaan 2020 sisällytettiin ehdotus kansallisen kaupunkipuiston
rajaukseksi niin, että puiston keskeiseksi osaksi muodostuisi Ruissalon saari.

Luonnonarvot turvataan maankäyttöratkaisuilla

Hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys ovat myös maankäyttö- ja rakennuslain
keskeiset tavoitteet. Maankäytöllä on huomattavia ekologisia vaikutuksia muun
muassa liikenteen määrän ja kulkumuotojakautuman tai ympäristövaikutusten
kannalta keskeisten toimintojen, kuten teollisuuden tai energiatuotannon sijoit-
tumisen kautta. Toisaalta kaavoituksen ja maankäyttöratkaisujen avulla voidaan
hoitaa sellaisten luonnonarvojen turvaaminen, joita suojeluohjelmissa tai muus-
sa lainsäädännössä ei ole riittävästi säädelty.

Kaavojen laatimisen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja ympäristövaikutus-
ten selvityksiin. Selvilläolovelvollisuus onkin keskeinen lähtökohta maankäytön
suunnittelussa. Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto on kartoittanut koko
kaupungin alueelta luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet vuosien 1992 ja 1994
sekä 1997 ja 1998 välisinä aikoina. Ensimmäisiä selvitystä on käytetty esimer-
kiksi yleiskaavan tausta-aineistona. Viimeisimmät selvitykset on tehty luonnon-
suojelu- ja metsälakien mukaisten kohteiden löytämiseksi.
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Ilman laadun seuranta
perustuu
pitoisuusmittauksiin

Ilmaan joutuneet aineet voivat kulkea pitkien matkojen päähän päästölähteestä.
Toisaalta kokonaiskuormitus koostuu lukemattomista pienistä lähteistä kuten
autojen päästöistä. Siksi ilmalupaa tarvitsevien kuormittajien päästöjen tarkkailu
ei anna kattavaa kuvaa ilman laadusta. Laatua pystytään seuraamaan vain ul-
koilman pitoisuuksia mittaamalla.

Y
M

P
Ä

R
IS

T
Ö

N
 T

IL
A

Turun kaupungin alueella sijaitsevat mittausasemat ja mitattavat haitta-
aineet. Turun seudulla ilman laadun seuranta toteutetaan yhteistyössä
Turun, Raision, Naantalin ja Kaarinan kaupungin sekä alueen suurimpien
teollisuus- ja energiatuotantolaitosten kanssa.
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Kunta on velvollinen huolehtimaan ilman laadun seurannan järjestämisestä. Seu-
ranta perustuu valtioneuvoston antamiin ohje- ja raja-arvoihin rikkidioksidin, ko-
konaisleijuman ja hengitettävien hiukkasten, typpidioksidin ja hiilimonoksidin pi-
toisuuksista ulkoilmassa. Ohjearvot ilmaisevat ilman laadulle kansallisesti ja kan-
sainvälisesti asetetut tavoitteet. Ilmapäästöjen vaikutukset voivat näkyä vasta
vuosien kuluttua. Hetkellistä kuormitusta merkittävämpiä tekijöitä elolliselle ym-
päristölle, kasveille ja eläimille voivat olla pienet muutokset. Ilman laadun seu-
rantaan käytetäänkin bioindikaattorimenetelmiä. Bioindikaattori on eliö tai sen
osa tai useista lajeista muodostuvaa eliöyhteisö, jota käytetään mittaamaan
saasteiden määrää, esiintymistä ja vaikutusta pidemmällä aikavälillä.

Kauppatorin ympäristö on Turun keskustan vilkkaimmin liikennöityä aluet-
ta. Liikenteen ohjauksen muutokset ja puhdistuksen tehostaminen ovat
alentaneet mitattuja hiukkaspioisuuksia. Hiukkaspitoisuuksien kasvu maa-
lis-huhtikuussa on edelleen ongelma. Hiukkaset ovat peräisin katujen hie-
koitushiekasta. Tehostamalla hiekoitushiekan poistoa aikaisin keväällä pys-
tytään hiukkaspitoisuudet pitämään kurissa.
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Ilman laadun ohjearvot ylittyvät ajoittain

Turun seudulla ilman laadun seuranta toteutetaan yhteistyössä alueen kau-
punkien ja suurimpien tuotantolaitosten kanssa. Mittausverkostoon kuuluu ny-
kyään kahdeksan ilman laadun mittausasemaa ja sääasema. Turun kaupungin
ympäristönsuojelutoimisto huolehtii asemien ylläpidosta ja mittaustulosten ana-
lysoinnista. Seurannan avulla arvioidaan ilman laadun kehitystä ja pyritään en-
naltaehkäisemään haittoja kaupungin alueella. Haittoja torjutaan vaikuttamalla
maankäytön ja liikenteen suunnitteluun sekä ilmapäästöjä aiheuttavien toimin-
tojen sijoittamiseen.

Turussa ilman laatu on yleensä tyydyttävä taajamissa. Tietyissä säätilanteis-
sa - kuten talvella inversiotilanteessa - ilman typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuu-
det voivat nousta korkeiksi. Vilkasliikenteisissä ympäristöissä, kuten Aninkais-
tenkadulla ja Uudenmaantiellä, typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuudet ylittävät ajoit-
tain ohjearvot. Rikkidioksidipitoisuus on selvästi ohjearvon alapuolella eikä hä-
käohjearvokaan yleensä ylity. Maalis- ja huhtikuussa ilman laatua heikentää
liikenteen ja tuulen kadun pinnasta nostattama, pääosin talven hiekoitushie-
kasta koostuva pöly.

Turussa rikkidioksidipitoisuudet ovat olleet viime vuosina
enää neljäsosa ohjearvojen sallimista pitoisuuksista ja ero
kaupungin päästöistä puhtaaseen ilmaan eli Utössä mitat-
tuihin pitoisuuksiin on pienentynyt. Tähän on vaikuttanut
erityisesti kaukolämpöverkon laajeneminen ja talokohtais-
ten lämmityskattiloiden poistuminen. Nykyisin mitatut pi-
toisuudet kertovat pääosin kaukokulkeutumasta ja laivalii-
kenteen päästöistä. Rikkidioksidin mittauksia onkin vähen-
netty tarpeettomina.
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Ilmanlaatuindeksi kuvaa ilman puhtautta

Ilmanlaatuindeksi antaa yleiskuvan kaupunki-ilman puhtaudesta. Indeksi on eri
haitta-aineiden hetkellisistä mittaustuloksista laskettava tunnusluku, jossa eri
haitta-aineiden pitoisuuksia verrataan annettuihin ohjearvoihin. Turun keskustan
indeksissä huomioidaan typpidioksidi, hiukkaset ja hiilimonoksidi. Indeksin arvo
100 vastaa ohjearvotasoa – sen alittavat arvot kertovat tyydyttävästä tai hyvästä
ja ylittävät arvot välttävästä tai huonosta ilman laadusta. Indeksin arvon muuttu-
miseen tyydyttävästä välttäväksi riittää yhdenkin haitta-aineen ohjearvo ylittymi-
nen.

Bioindikaattorit kertovat päästöjen
vaikutuksesta luontoon

Ilman saasteiden esiintymistä, määrää ja niiden vaikutuksia metsäympäristös-
sä tutkitaan bioindikaattorien avulla. Turun kaupunki on ollut mukana Turun seu-
dun kuntien ja teollisuuslaitosten teettämässä bioindikaattoritutkimuksessa. En-
simmäinen tutkimus valmistui vuonna 1990. Seurantatutkimukset on tehty vii-
den vuoden välein vuosina 1995-1996 ja 2000-2001. Tutkimuksista vastaa Sata-
kunnan ympäristöntutkimuskeskus.

Bioindikaattoritutkimuksissa selvitetään puiden elinvoimaisuutta, runkojäkälien
esiintymistä ja kasvinäytteiden kemiallisia ominaisuuksia. Puiden elinvoimai-
suuden indikaattoreina käytetään havupuiden harsuuntumista ja neulaskatoa.
Toistamalla kartoitus samoilla alueilla nähdään paremmin ilman saasteiden to-
delliset vaikutukset ja vaikutuksien muutoksen suunta.

Ilmanlaatuindeksi kertoo ilman laadun olevan pääasiassa tyydyttävä Tu-
run keskustassa. Korkeimmat indeksin arvot aiheutuivat yleensä kohon-
neista typpidioksidipitoisuuksista. Keväällä hiekoitushiekan pölytessä hen-
gitettävien hiukkasten pitoisuudet aiheuttivat indeksin arvon muuttumisen
tyydyttävästä välttäväksi. Typenoksidianalysaattorin vian vuoksi indeksiä
ei ole laskettu 19. – 30.8. välisenä aikana.
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Turun ja Naantalin rikin ja typen oksidien päästöt ovat pitkään kuormittaneet
aluetta. Rikkikuormitus on keventynyt huomattavasti viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Havupuiden harsuuntuminen ja niiden neulasten rikkipitoisuus
onkin vähentynyt huomattavasti vuodesta 1990 vuoteen 1995. Neulaskato on
kuitenkin edelleen yleistä koko Turun alueella. Sen perusteella pitoisuuksilla
on edelleen vaikutusta metsäympäristössä, vaikka niitä ei voi enää pitää kor-
keina.

Selvimmin kuormitus näkyy männyn runkojäkälissä. Jäkälien esiintymisen
perusteella laskettu ilmanpuhtausindeksi on hieman parantunut, mutta osoit-
taa edelleen huomattavaa saastekuormitusta erityisesti Turun keskustan alu-
eella.

Männyn runkojäkälien perusteella laskettu ilmanpuhtausindeksi Turun
seudulla vuosina 1990, 1995 ja 2000. Jäkälien esiintymisen ja niiden
yleisyyden avulla lasketun indeksin perusteella ilman saasteiden kuor-
mitus koko tutkimusalueella on vähentynyt vuodesta 1990 vuoteen 1995,
koska indeksin arvo on noussut. Vuosien 1995 ja 2000 välisenä aikana
indeksin arvo ei muuttunut merkittävästi.
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Rehevöityminen muuttaa
vesistöjen tilaa

Vesistöt poikkeavat toisistaan. Luonnolliset tekijät, kuten maaperän laatu ja il-
masto vaikuttavat vesistöjen ominaisuuksiin ja niissä viihtyvien eliöiden lajistoon
ja määrään.

Vesistöjen tila muuttuu koko ajan. Osa muuttumisesta aiheutuu luonnollisesta
kehityksestä, mutta yhä suurempi osa muutosta on inhimillisen toiminnan aihe-
uttamaa. Vesistöjen tilan arvioimiseksi tutkitaan millainen vesistö on ollut, millai-
sia muutoksia siinä on tapahtunut ja miten vesistön ja sen ympäristön eliölajit
ovat sopeutuneet muutokseen.

Suomessa vesistöt luokitellaan niiden käyttökelpoisuuden perusteella viiteen luok-
kaan. Vesistön luokka riippuu veden kemiallisista ja biologisista ominaisuuksis-
ta. Määrääviä tekijöitä ovat muun muassa näkösyvyys, väri, ravinnepitoisuus, a-
klorofyllin määrä, biologinen hapenkulutus, happamuus, ympäristömyrkyt ja suo-
listoperäisten bakteerien määrä.

Turun edustan merialueen, Aurajoen ja Kakskerranjärven vesistön tilaa, veden
kemiallista ja biologista laatua seurataan ympäri vuoden.

Merialueen tarkkailuun velvoittaa Länsi-Suomen vesioikeuden lupapäätös kau-
pungin jätevesien johtamisesta mereen. Tarkkailuun osallistuvat myös muut jä-
tevesiä mereen johtavat kunnat ja tuotantolaitokset. Aurajoen alajuoksun ja Kaks-
kerranjärven tarkkaillaan Turun kaupungin toimeksiantona. Kakskerranjärvi on
myös Turun kaupungin kunnostuskohde. Tutkimuksista vastaa Lounais-Suomen
vesi- ja ympäristötutkimus ry. Ympäristönsuojelutoimisto seuraa vesistöjen tilaa
ja pyrkii vaikuttamaan vesistöjen suunnitteluun.
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Aurajoki

Aurajoki on lähes järvetön jokivesistö. Se alkaa Oripään harjuesiintymiltä ja vir-
taa Pöytyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kautta Turkuun. Pituutta joella on noin
70 kilometriä. Turun vesilaitos ottaa osan raakavedestä Halisista. Vedenottamon
jälkeen joki kulkee kaupungin keskustan halki ja laskee Saaristomereen.
Aurajoen valuma-alueen kokonaispinta-ala on 885 neliökilometriä. Vähäjärvisyy-
destä johtuu, että virtaus vaihtelee voimakkaasti vuosien välillä ja vuodenajoit-
tain.

Aurajoki on elpynyt 1950-60 -luvulta, jolloin jokivarren jätevedet johdettiin ilman
puhdistusta suoraan jokeen. Nykyään jokea kuormittavat ravinteet. Typpeä ja

Turun ympäristön merialueen tarkkailututkimukseen kuuluvat ve-
den laadun havaintopaikat ja jätevesien purkupaikat. Tarkkailututki-
muksia kuntien ja teollisuuden jätevesien vaikutuksista merialueen
tilaan ja käyttökelpoisuuteen on tehty 1960-luvun lopulta lähtien.
Myös hajakuormituksen vaikutukset näkyvät tarkkailututkimuksen
tuloksissa. Tutkimusalue sijoittuu Naantalin, Raision, Turun, Kaa-
rinan ja Paraisten kaupunkien sekä Lemun ja Rymättylän kuntien
merialueille ja kattaa Turun kaupunkiseudun jätevesien arvioidun
vaikutusalueen. Tutkimusalueella on 33 veden laadun havaintopaik-
kaa. Tarkkailun kustantavat jätevesiä alueelle johtavat kunnat ja te-
ollisuuslaitokset.
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fosforia tulee etupäässä hajakuormituksena maa- ja metsätaloudesta sekä haja-
asutuksesta jätevesinä. Aurajokeen lasketaan myös kolmen kunnan jäteveden-
puhdistamojen jätevedet. Halistenkoskella mitattu fosforivirtaama oli keskimää-
rin 150 kiloa päivässä  ja typpivirtaama 1860 kiloa päivässä vuonna 1999. Jäteve-
denpuhdistamojen osuus virtaamista oli keskimäärin 0,6 kiloa fosforia ja 27 kiloa
typpeä päivässä.

Hajakuormitus ja luonnonhuuhtouma eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle, vaan
ainevirtaamien huiput ajoittuvat yleensä kevään ja syksyn runsasvetisiin kausiin.
Jätevesien vaikutus näkyy virtaaman ollessa pieni.

Happitilanne on Aurajoessa ollut pitkään tyydyttävä tai hyvä. Happitilanteen pe-
rusteella joki voitaisiin luokitella jokseenkin puhtaaksi vesistöksi. Hygieeniseltä
laadultaan Aurajoki sen sijaan on etenkin joen yläjuoksulla ajoittain huono. Laa-
tua huonontavat taajamien jätevedet ja hajakuormituksesta peräisin olevat suo-
listoperäiset bakteerit.

Turun edustan merialue

Turun edustan merialueeseen kuuluvat kaupungin lähivesien lisäksi pohjoisessa
Askaistenlahti, lännessä Rymättylän itäosat, etelässä Etelä-Airisto Krampin ta-
salle ja idässä Vapparin alue. Alue on  sisäsaaristoa, jossa erikokoiset selkäve-
det ja saaret vaihtelevat varsin säännöttömästi. Mantereen ja saarten väliset sal-
met ja pienehköt selät avautuvat Airistolle, jonka eteläpuolella sisä- ja välisaaris-
to vielä jatkuvat. Airiston pinta-ala on 204 km2, keskisyvyys 16 metriä ja valuma-
alueen pinta-ala 1 680 km2.

Veden vaihtuminen kapeissa, matalissa salmissa on ajoittain hidasta ja merive-
den virtaukset epäsäännöllisiä ja suunnaltaan vaihtelevia. Rannikon voimaperäi-
sesti viljellystä maaperästä huuhtoutuu ja kulkeutuu mereen ravinteita ja kiinto-
ainesta. Myös tiheän haja-asutuksen aiheuttama kuormitus vaikuttaa meriveden
laatuun.

Turun kaupungin edustan, satama-alueen ja lähisalmien vedet ovat savisameita,
hyvin ravinnepitoisia, reheviä tai erittäin reheviä. Yleiseltä käyttökelpoisuudel-
taan ne ovat välttäviä tai tyydyttäviä. Airiston pohjoisosan vesi on vähintään lie-
västi rehevöitynyt hajakuormituksen ja jätevesien vaikutuksesta. Myös vilkas lai-
valiikenne vaikuttaa veden laatuun. Veden käyttökelpoisuus on Rajakarin lähellä
melko hyvä ja Airiston selän pohjoispäässä tyydyttävä.
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Turun ympäristön meri-
alueen tila on parantunut
huomattavasti jätevesien
puhdistamisen parantumi-
sen ansiosta. Edelleen jä-
tevedet huonontavat pur-
kupaikkojen lähiympäris-
töä.  Hajakuormitus huo-
nontaa rantavesien tilaa.
(Kartat 1966, 1990, 2000)
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Kakskerranjärvi

Kakskerranjärvi on pieni pitkänomainen saaristojärvi. Sen pinta-ala on 1,6 km2 ja
keskisyvyys 6 metriä. Valuma-alueen pinta-ala on vain 8,7 km2, joten järven tulo-
virtaama on pieni ja veden viipymäaika järvessä noin 4 vuotta. Kakskerranjärves-
tä laskee mereen kilometrin pituinen Myllyoja.

Kakskerranjärven tilaa on seurattu 1960-luvulta lähtien. Alkujaan karu järvi on
muuttunut rehevöityneeksi lähinnä pelloilta tulevan ravinnehuuhtouman ja asu-
tuksen jätevesien vuoksi.

Ympäristönsuojelutoimisto aloitti vuonna 1987 järven hapetuksen rehevöitymi-
sen pysäyttämiseksi. Hapetuksen tarkoitus on pitää järven syvänteiden poh-
jasedimentti hapettuneena, jotta pohjasedimentistä ei vapaudu lisää ravinteita
veteen. Kunnostusohjelmaan kuului vuosina 1989 -1998 kalojen tehopyynti ja
petokalaistutukset. Hoitokalastuksen tarkoituksena on vähentää tiheitä särki-,
lahna- ja ahvenkantoja. Myös isot petokalat tasapainottavat järven kalakantaa.

Hapetuksen ansiosta happitilanne on ollut 1990-luvun loppupuolella parempi kuin
vuosina 1964–96 keskimäärin. Myös alusveden fosforipitoisuudet olivat pienem-
mät kuin ennen ilmastuksen aloittamista. Hoidosta  ja saavutetuista tuloksista
huolimatta Kakskerranjärven rehevöityminen on edennyt ja järvessä on ollut vuo-
sina 1999 ja 2000 voimakkaita sinileväkukintoja.

Vaikka Kakskerranjärven hapetus on laskenut alusveden fosfori-
pitoisuutta, päällysveden fosforipitoisuus kesäkaudella on kas-
vanut. Päällysveden pitoisuuksissa näkyvät, rehevöitymistä edis-
tävät ravinteet tulevat järveen pintavaluntana lähialueen pelloilta.




