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Esipuhe
Ympäristön tila muuttuu jatkuvasti ja on muuttunut voimakkaasti ihmisen toiminnan seurauksena. Samanaikaisesti ympäristössä tapahtuu myös luontaisia, ihmisestä riippumattomia muutoksia.
Ympäristön tilan seuranta on kuulunut kuntien ympäristönsuojelun lakisääteisiin tehtäviin vuodesta 1986. Turun ympäristön tilaa on siis seurattu säännöllisesti jo kolmenkymmenen vuoden ajan.
Seuranta on ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämisen ja kehittämisen kannalta erittäin tärkeää.
Jos emme tunne ympäristön tilaa tai siinä tapahtuneita muutoksia, emme voi myöskään arvioida
kaupungissa tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta tai seurauksia. Siksi säännöllinen ympäristöseuranta on välttämätöntä.
Tähän julkaisuun on koottu selvityksiä Turun kaupungin ympäristön tilasta vuosilta 2010–2015. Raportissa on tietoja niin kaupungin luontokohteista kuin ympäristön tilasta, sekä ympäristön tilaan
vaikuttavista päästöistä ja kuormituksesta. Osa tiedoista on peräisin niin sanotuista velvoitetarkkailuista, joita päästöjä aiheuttavat tahot ovat velvollisia toteuttamaan. Osa tuloksista on puolestaan kaupungin omaa panostusta seurantaan, kuten Kakskerranjärven tarkkailututkimukset, hulevesiseurannat tai tutkimusalus Muikun matkat.
Ympäristön tilan seuranta on myös yhteistoimintaa. Turun kaupungin ympäristönsuojelu tekee yhteistyötä muun muassa ilmanlaadun tarkkailussa, jossa on mukana viisi seudun kaupunkia ja teollisuusyrityksiä. Saaristolinnustossa tapahtuvien muutosten seurantaa tehdään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ja hulevesiseurannassa yhteistyökumppanina on Turun ammattikorkeakoulu.
Yhteistyön avulla on mahdollista optimoida käytössä olevat resurssit sekä saada kuntatasoa laajempi näkemys ympäristön tilasta.
Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös luontotiedon kerääminen kaupungin alueelta. Erityisesti
Ruissalon lajiston selvittämiseen on panostettu merkittävästi sen jälkeen, kun saaren omistus siirtyi valtiolta kaupungille vuonna 2006. Turun luonto on hyvin monimuotoinen, sillä kaupunki sijaitsee tammivyöhykkeellä Saaristomeren laidalla. Kaupungin alueella esiintyykin noin 12 prosenttia
Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista eliölajeista, vaikka sen pinta-ala on alle 0,1 prosenttia maan
pinta-alasta. Tämä osoittaa turkulaisen luonnon merkityksen Suomen eliölajien monimuotoisuuteen
ja tuo meille vastuuta sen säilyttämisestä.

Olli-Pekka Mäki
vt. ympäristönsuojelujohtaja
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Ilmanlaatu ja ilmasto
Ilmanlaatuun vaikuttavia haitallisia aineita tulee ilmakehään kaasuina ja hiukkasina sekä luonnosta
että ihmisen toiminnan seurauksena. Ilmaan joutuneet aineet voivat kulkeutua pitkien matkojen
päähän päästölähteestä. Turussa ilmanlaatua seurataan reaaliaikaisesti. Ilmanlaadun seuranta
perustuu terveyteen, luontoon ja viihtyvyyteen haitallisesti vaikuttavien aineiden pitoisuusmittauksiin.
Ilmansuojelun tavoitteena on haitallisten vaikutusten vähentäminen ja ehkäiseminen.

Ilman epäpuhtaudet
Ilmanlaatu Turussa
Suomessa ilma on varsin puhdasta verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan. Tästä huolimatta ilman epäpuhtaudet aiheuttavat myös
Suomessa oireita erityisesti herkille yksilöille ja
väestöryhmille. Herkimpiä väestöryhmiä ovat
lapset, astmaatikot sekä ikääntyneet sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat.
Turun kaupunkiseudulla terveyshaittoja aiheuttavat todennäköisimmin hiukkaset ja typen oksidit.

Suurimmat päästölähteet Turun seudulla ovat
energiantuotanto, teollisuus ja liikenne. Alhaisen päästökorkeutensa vuoksi liikenteen päästöillä on merkittävin vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun.
Muun muassa moottoriteknologian kehittymisen, ydinkeskustaa rauhoittaneiden liikenneratkaisujen ja leutojen talvien ansiosta Turun
keskustan ilmanlaatu on ollut viime vuosina aiempaa parempi. Liikenteen aiheuttamista saasteista yleisesti kertovan typpidioksidipitoisuuden
keskiarvo oli vuonna 2015 Turun Kauppatorilla mittaushistorian alhaisin: 22 mikrogrammaa
kuutiometrissä.

Ilmanlaadun mittausten tarkoituksena on seurata päästöjen leviämistä sekä erilaisten teollisuudessa esiintyvien
häiriötilanteiden ja liikenteen
vaikutusta ilmanlaatuun. Mittaustulosten avulla voidaan arvioida ilmansuojelutoimien tarvetta ja toteutettujen toimien
vaikutuksia. Ilmanlaatutietoja
voidaan hyödyntää myös kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa.
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Vuonna 1988 perustettiin Turun seudun kuntien
ja teollisuuden yhteistyöryhmä, joka aloitti mit- Yhtä selkeää kehitystä ei ole havaittavissa Tutaukset seitsemällä mittausasemalla. Siitä läh- run keskustan ulkopuolella sijaitsevilla mittaustien yhteistyöryhmä on hoitanut jatkuvatoimista asemilla. Seudun autoliikenteen määrä on jatkureaaliaikaista ilmanlaadun seurantaa. Ilman- vasti kasvanut, mikä on tasoittanut muutosta ja
laadun seurannasta ja ilmanlaadusta raportoi- lisännyt kuormitusta esikaupunkialueella.
daan Turun kaupunkiseudun
ilmanlaadun kuukausi- ja vuoTyppidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo 1990‒2015
siraporteissa, jotka julkaistaan
µg/m³
myös Turun kaupungin Inter50
net-sivuilla.
45
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Raisio

Typpidioksidin (NO2) pitoisuudet Turun seudun mittausasemilla vuosina 1990–
2015 (Turun seudun ilmanlaatu vuonna 2015 -raportti). Euroopan unionin alueella voimassa oleva raja-arvo vuosikeskiarvolle on 40 mikrogrammaa kuutiometrissä.

5

Turun kaupunki

Bioindikaattoritutkimukset

lokset laajennettiin kuvaamaan ilmanpuhtausindeksin alueellista jakautumista Turun keskustan
lähettyvillä.

Turun seudun ilmanlaadun luontovaikutuksia
on seurattu bioindikaattoritutkimuksilla. Kesällä 2015 toistettiin yhteistyössä Turun yliopiston
maantieteen ja geologian laitoksen kanssa jäkäläkartoitus, joka toteutettiin samalla menetelmällä ja havaintoverkolla myös kymmenen vuotta
aiemmin. Vuonna 2013 ilmanlaatua ja kuormitusta tutkittiin sammalpallojen avulla.

Tutkimuksessa ilmeni varsin selkeästi ilmanlaadun asteittainen heikentyminen Turun keskusta-aluetta lähestyttäessä. Selvä ilmanlaadun
rajavyöhyke voidaan havaita 3–4 kilometrin etäisyydellä Turun keskustasta. Tällä etäisyydellä
jäkälälajistojen esiintyvyydessä tapahtuu selkeää taantumista. Herkimmät lajit reagoivat jo
viiden kilometrin etäisyydellä Turun keskustasta.

Jäkäläkartoitukset
Jäkäläkartoituksessa lajien esiintyminen tai
puuttuminen kirjattiin 56 näytepisteessä, jotka
sijoittuivat säteittäin eri ilmansuuntiin Turun keskustasta.
Havainnoitava lajivalikoima sisälsi männyn rungoilla yleisimmin tavattavia lajeja. Monet näistä,
kuten lupot, naavat, hankakarve ja harmaaröyhelö reagoivat erittäin herkästi ilman epäpuhtauksiin. Jäkälissä havaittavat vauriot tai lajin
häviäminen osoittivat epäpuhtauksien esiintymistä näytealueella.
Alueilla, joilla altistuminen kuormitukselle on voimakasta, voi muodostua niin sanottuja jäkäläautioita. Tällaisilta alueilta herkät jäkälälajit ovat
hävinneet kokonaan.

© MIIKA MERETOJA

Lajien lukumäärän ja runsauden perusteella kullekin havaintoalueelle laskettiin ilmanpuhtausindeksi (IAP). Ilmanpuhtausindeksi on korkea, jos
alueella esiintyy runsaasti ilmanlaadulle herkkiä
jäkälälajeja, ja vastaavasti matala, jos lajisto on
köyhtynyt. Paikkatietoanalyysin perusteella tu-

Turun yliopiston tohtorikoulutettavat Hanna Salo ja Jukka
Limo jäkäläkartoitustyössä. Sormipaisukarpeen (Hypogymnia physodes) runsaus mitattiin puun itä-koillis- ja länsi-lounaispuolilta sadan pisteen systemaattista otantaa käyttäen.
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Ilmanpuhtausindeksin (IAP) jakautuminen Turun seudulla
vuosina 2005 ja 2015 (Turun seudun jäkäläkartoitus 2015,
taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).
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jäkälien esiintymistä rajoittavat puuston ikä ja
valon määrä.
Positiivisena merkkinä voidaan kuitenkin pitää
havaintoja raidankeuhkojäkälästä. Raidankeuhkojäkälästä on tehty havaintoja Ruissalossa jo
ennen Turun paloa vuonna 1827. Jossain vaiheessa laji hävisi, eikä siitä ole havaintoja Ruissalosta esimerkiksi 1980-luvulta, mutta nyt se
on palautunut. Raidankeuhkojäkälä on puhtaan
ilman indikaattorilaji. Jäkälä ottaa vettä ja ravinteita suoraan ilmasta ja on siksi hyvin herkkä ilman epäpuhtauksille, etenkin rikkidioksidille.
© EMMA KOSONEN

Ilmanpuhtausindeksin alueellinen mallinnus
osoitti Turun keskusta-alueen olevan edelleen
ilmanpuhtausindeksin osalta heikoin. Matalamman ilmanpuhtausindeksin alueet ovat kasvaneet koko tutkimusalueella, mutta heikoimpien
arvojen osalta alue on kuitenkin hiukan kaventunut keskusta-alueella. Idässä alue ulottuu
Iso-Heikkilään, lännessä Itäharjulle, etelässä
Uittamolle ja pohjoisessa Kastuun ja Orikedolle. Matalia arvoja esiintyy myös Raision eteläosissa, valtaosassa Turun saaristoa, Kaarinassa sekä Liedossa. Yhtä hyviä arvoja kuin
vuoden 2005 tutkimuksessa ei tutkimusalueella enää esiintynyt. Tutkimuksen mukaan ilmanlaadun kannalta heikoimmat alueet näyttäisivät
sijoittuvan vilkkaimmin liikennöityjen teiden läheisyyteen.
Myös yleisimmän jäkälälajin, sormipaisukarpeen, esiintymisen perusteella jäkäläaution rakenne on hieman muuttunut. Laji on heikentynyt itä-länsisuunnassa, mutta parannusta on
tapahtunut Turun saaristossa ja Raision eteläosissa. Sormipaisukarpeen vaurioasteen mallinnus osoittaa pahimman alueen kaventuneen ja
keskittyneen erityisesti Turun keskustaan, Pernoon ja Orikedolle.
Jäkälien ohella tutkittujen levien esiintymisen
osalta pahimmat alueet sijoittuvat Orikedon,
keskusta-alueen, Pansion, Pernon ja Naantalin suuntaan. Mallinnusten perusteella pahimmat alueet näyttävät keskittyvän Turun seudun
valtateiden ja ruuhkaliikenteen tuntumaan sekä Naantalin teollisuuskeskittymän ja Orikedon
jätteenpolttolaitoksen laskeuma-alueille. Laivaliikenteellä saattaa myös olla merkittävä vaikutus Ruissalon ja Airiston alueen ilmanlaatuun.
Ruissalosta kartoitettiin kesällä 2015 uhanalaisia ja silmälläpidettäviä jäkäliä. Kartoituksen perusteella ilmansaasteet näyttävät yhä vahvasti rajoittavan jäkälien esiintymistä Ruissalossa.
Monia aiemmin Ruissalosta tavattuja ilmansaasteille herkkiä lajeja ei tässä kartoituksessa
havaittu. Jalopuiden rungoilla vallitsivat hapankaarnaisuutta suosivat jäkälät ja vaahteroiden
rungoilla vallitsevat jäkäläyhteisöt olivat normaalia happamammilla alustoilla viihtyviä. Kotelomaljaisia jäkäliä oli Ruissalossa yllättävän
vähän, mikä johtunee ilmansaasteiden vaikutuksista. Ilmansaasteiden lisäksi uhanalaisten

Raidankeuhkojäkälä

Sammalpallotutkimus
Kalvakkarahkasammaleesta valmistettuja sammalpalloja käytettiin aktiivisina kerääjinä ilmanlaadun ja kuormituksen tutkimuksessa vuonna
2013. Sammalpallot sijoitettiin tutkimusalueille
keväällä ja kesällä.
Sammalpalloilla tutkittiin alumiinin (Al), arseenin
(As), kalsiumin (Ca), kadmiumin (Cd), kuparin
(Cu), kromin (Cr), raudan (Fe), elohopean (Hg),
natriumin (Na), nikkelin (Ni), lyijyn (Pb), titaanin
(Ti) ja vanadiinin (V) pitoisuuksia Turun keskusta-alueella. Tutkimus painottui valikoitujen päi7

© HANNA SALO
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kennöidyn alueen vieressä. Näissä pareissa
suurimmat raskasmetallipitoisuudet löytyivät sisäpihan puolelta; erityisesti kadmium, elohopea,
lyijy ja sinkki erottuivat selvästi. Suojaisille sisäpihoille voi kertyä enemmän epäpuhtauksia, kun
ilma vaihtuu heikommin kuin esimerkiksi tuulisilla kaduilla.

Kansainvälinen
ilmastosopimus ja Turku
Kalvakkarahkasammaleesta valmistettuja sammalpalloja
keräämässä ilman epäpuhtauksia.

väkotien, koulujen ja leikkipaikkojen sekä vilkkaasti liikennöityjen teiden alueille.
Tulokset osoittavat, että raskasmetallipitoisuudet ovat suurimmillaan vilkkaiden teiden läheisyydessä sekä keväällä että kesällä. Katupölykaudella raskasmetallien pitoisuudet olivat
keskimäärin korkeammat kuin kesällä. Katupölyn määrä on keväällä runsaimmillaan.
Tutkimuksessa oli kolme näyteparia, joissa toinen näyte sijaitsi päiväkodin sisäpihalla tai puiston leikkipaikalla ja toinen kadun puolella lii-

Ilmasto ja ihmistoimintojen vaikutukset ilmastoon ovat herättäneet keskustelua Turussa jo
1700-luvulla, vaikka asian maailmanlaajuista
luonnetta ei silloin vielä ymmärretty.
Kasvihuoneilmiö, eli ilmakehään vapautuvien
hiiliyhdisteiden lämmittävä vaikutus, on tunnettu yli sata vuotta. Nykyisin ilmastopolitiikka on
kansainvälistä ja kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisesta sovitaan Yhdistyneitten kansakuntien (YK:n) johdolla.
Rio de Janeirossa vuonna 1992 valmistellun
YK:n ilmastosopimuksen on hyväksynyt 196
maata. Sopimuksen tavoitteena on ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen saaminen vaarattomalle tasolle. Lisäksi tulisi suojella
hiilivarastoja ja hiilinieluja. Hiilinieluksi kutsutaan
hiilivarastoa, jonka koko kasvaa.
Maaperän kasvillisuus ja merien pintakerrokset
sitovat fotosynteesissä hiilidioksidia ilmakehästä. Palamisen ja maatumisen kautta osa vapautuu takaisin ilmakehään.
Rion sopimusta täydentävä Kioton pöytäkirja hyväksyttiin vuonna 1997. Se sisältää sitovat päästövähennysvelvoitteet vuodesta 2005
eteenpäin. Joulukuussa 2015 Pariisin ilmastokokouksessa solmittiin uusi sitova ilmastosopimus, jonka mukaisesti päästöjä vähennetään
maailmanlaajuisesti vuodesta 2020 alkaen. Sopimuksen mukaan koko maailman päästöjen ja
hiilinielujen tulee olla tasapainossa vuosisadan
lopulla. Keskilämpötilan nousu pyritään rajoittamaan 1,5 asteeseen.

Alumiinin, raudan ja titaanin pitoisuuksia sammalpallonäytteissä kevään 2013 katupölynäytteissä (Hanna Salo).
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Suomi toteuttaa Pariisin ilmastosopimusta osana Euroopan unionin (EU:n) yhteisiä päästövähennystavoitteita, jotka päivitetään uuden sopimuksen mukaisiksi. Komissio laatii ehdotuksen
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siitä, miten päästövähennykset jaetaan jäsenmaiden kesken. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2014 kaupunkistrategian, jonka mukaan Turku pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna
2040.

Turun kasvihuonekaasupäästöt
Turun vaikutusta globaaliin ilmastonmuutokseen
seurataan laskemalla alueen kasvihuonekaasupäästöt vuosittain. Tässä raportissa esitetyt
päästöt on laskettu CO2-raportti-menetelmällä,
joka vastaa päästöraportoinnin kansainvälisiä
standardeja. Päästöihin lasketaan käyttöperusteiset hiilidioksidi-, typpidioksidi- ja metaanipäästöt hiilidioksidiekvivalentteina, ja ne ilmoitetaan asukasta kohden.
Laskennassa ovat mukana kauko-, sähkö- ja
erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne ja muut liikennemuodot, teollisuus ja työkoneet, maatalous sekä jätehuolto. Lämmityksen päästöt on
korjattu vastaamaan ilmastollisen vertailukauden 1981–2010 keskimääräistä lämmitystarvetta. Sähkönkulutuksen päästöt on tasoitettu käyttäen päästökertoimena viiden vuoden liukuvaa
keskiarvoa.
Kasvihuonekaasupäästöt ovat viime vuosina
laskeneet selvästi, ja vuodelle 2020 asetettu
tavoite vähentää asukaskohtaisia päästöjä 30
prosentilla vuoden 1990 tasosta tullaan nykykehityksellä saavuttamaan etuajassa. Kehitys
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etenee kohti Turun nykyisen strategian mukaista tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuonna
2040. Tällöin päästöjen ja hiilinielujen tulee olla tasapainossa.
Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) -hankkeessa
tehdyn selvityksen mukaan vielä vuonna 2011
päästöt olivat kahdeksankertaiset kasvillisuuden
ja maaperän samana vuonna sitomaan hiilimäärään verrattuna. Päästölaskennassa eivät kuitenkaan ole mukana yksityisen tai julkisen sektorin hankintojen välilliset päästövaikutukset.
Niillä on myös huomattava merkitys pyrittäessä
hillitsemään ilmastonmuutosta.

Turun viheralueiden hiilivarastot
ILKKA-hankkeessa laskettiin Helsingin, Lahden,
Turun, Vantaan ja Espoon kaupunkien metsiin,
peltoihin ja puistoihin sitoutuneet hiilivarastot.
Samalla laskettiin niiden hiilinielujen suuruus.
Kaupungin kasvillisuusalueiden hiilivarastot
ovat sitä suuremmat, mitä enemmän alueella
on metsiä, peltoja ja muita viheralueita, kuten
rakennettuja puistoja.
Turussa metsien osuus on laskennassa mukana olleista kaupungeista pienin, joten myös hehtaarikohtainen hiilivarasto on pienin. Turun eroa
muihin kaupunkeihin kaventaa toisaalta se, että
Turussa peltojen osuus on suuri.

Kasvillisuuteen ja maaperään sitoutuneen hiilen välillä on positiivinen
kytkentä: mitä suuremTurun asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt 1990‒2015
pi kasvillisuuden pysyvä määrä on, sitä suuremmaksi kasvaa myös
maaperän hiilivaraston
koko. Siten metsissä
2020 tavoite -30 %
puuston keskimääräinen
vuodesta 1990
kehitysvaihe vaikuttaa
myös maaperään sitoutuneen hiilen määrään.
2040 tavoite
hiilineutraalius

0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Turun käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden. Punainen viiva esittää hiilinielujen nykyistä tasoa (Miika Meretoja).

Lisäksi hiilivarastoihin
vaikuttaa kasvupaikka.
Turussa rehevien kasvupaikkojen osuus on pieni verrattuna muihin kaupunkeihin.
9
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Turun kasvillisuuteen ja maaperään sitoutunut hiili (ILKKA-hanke, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).

10
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Kasvillisuusalueiden hiilivarastot maankäytön suunnittelussa
•
•

•

•

Metsät ovat Suomen tärkein hiilinielu.
Hiilivarastot ovat sitä suuremmat, mitä enemmän alueella on:
1. metsiä,
2. peltoja, ja
3. muita viheralueita, kuten rakennettuja puistoja.
Alueen hiilivarastojen ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi oleellisia keinoja ovat:
•
olemassa olevien metsien säilyttäminen (erityisen rehevät kasvupaikat),
•
olemassa olevien viljeltyjen peltojen säilyttäminen ja käytöstä poistettujen peltojen metsittäminen,
•
kasvillisuuden määrän maksimointi ja luonnonmukaisuuden suosiminen istutusalueilla, ja
•
rakennuskäyttöön otettujen tai pinnoitettujen alueiden määrän minimointi.
Maankäytön suunnittelussa edellä mainittuihin keinoihin vaikutetaan merkittävimmin alueiden käyttötarkoitusten ja rakentamisen sijoittumisen ohjauksella.

Lisätietoja:
•
•
•
•
•

Turun kaupungin ilmanlaatuun liittyvät julkaisut ja oppaat: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/
ymparisto/julkaisut-ja-oppaat/ilmanlaatu
Turun kaupungin ilmanlaadun seurannasta kertovat Internet-sivut: www.turku.fi/asuminen-jaymparisto/ymparisto/ilmanlaadun-seuranta
Turun kaupungin Hiilineutraali Turku 2040 -sivut: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/
hiilineutraali-turku-2040
Ilmanlaatuportaali: www.ilmanlaatu.fi
ILKKA-hankkeen Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas: ilmastotyokalut.fi
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Maaperän suojelu
Maaperän pilaantuminen vahingoittaa ympäristöä. Ympäristönsuojelun maaperän suojelua koskeviin
tehtäviin kuuluu maa-ainesten oton, pilaantuneen maaperän puhdistamisen ja öljyvahinkojen
jälkitorjunnan ja ennallistamisen valvontatehtävät.

Maa-ainesten otto
Maa-ainesten otto kohdistuu Turussa nykyisin
lähes yksinomaan kallion louhintaan. Mullanottolupia on 2000-luvulla myönnetty neljä ja niiden kokonaisottomäärä on ollut 116 000 kuutiometriä.
Turun soravarat ovat hyvin vähäiset ja niistä on
rakentamisen tarpeisiin otettu jo noin 65 prosenttia eli 9 miljoonaa kuutiometriä. Lähes kaikki jäljellä olevat soravarat muodostavat Kärsämäen
ja Munittulan välisen tärkeän pohjavesialueen,
johon maa-aineksen ottolupia ei ole myönnetty
1970-luvun jälkeen.
Kallion louhintaluvat Turussa 2000-luvulla (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu).

sijainti
Saramäki

Lentoasema
Lentoasema (NCC)

Topinojan jäteasema

myönnetty lupa-aika/v koko (m³)
1996
10
915 000
2006
10
555 000
2013
10 1 015 000
2007
1
34 000
2008
5
120 000
2010
5
350 000
2015
10
240 000
2013
10
125 000

Pilaantunut maaperä
Turku on vanha teollisuuskaupunki, jossa on
harjoitettu pitkään muun muassa laivanrakennus- ja telakkatoimintaa, satamatoimintoja, metalliteollisuutta ja öljyn laajamittaista varastointia. Kyseisistä toiminnoista on voinut aikojen
saatossa aiheutua laajaa maaperän pilaantumista.
Kaupungissa on myös aiemmin ollut suuri määrä huoltoasemia, korjaamoja, romuttamoja ja
pienteollisuuslaitoksia, jotka ovat voineet pilata maaperää paikallisesti. Lisäksi esimerkiksi
12

erilaiset onnettomuudet ovat voineet aiheuttaa
maaperän pilaantumista.
Nykyinen ympäristönsuojelulaki kieltää maaperän ja pohjaveden pilaamisen. Menneinä vuosikymmeninä asiaa koskevaa lainsäädäntöä ei
kuitenkaan ollut. Myöskään aineiden ominaisuuksia ja käyttäytymistä maaperässä ei tunnettu, eikä ollut olemassa laitoksia, jotka olisivat pystyneet käsittelemään turvallisesti jätteitä
ja vaarallisia jätteitä.
Turun kaupungin alueella on noin 1100 kohdetta, jossa maaperä on mahdollisesti pilaantunut siellä aiemmin olleesta, tai nykyisestä toiminnasta johtuen. Osa kohteista on jo tutkittu ja
puhdistettu. Tavallisimpia pilaantuneisuuden aiheuttajia ovat öljyt ja raskasmetallit.
Kohteet puhdistetaan tyypillisesti vasta, kun
maankäyttö muuttuu, esimerkiksi kun vanha
teollisuusalue kaavoitetaan asuinkäyttöön ja
alueella aloitetaan rakennustyöt. Mikäli tutkimuksissa todetaan sellaisia haitta-aineita, joista
aiheutuu merkittävää terveys- tai ympäristöhaittaa, puhdistetaan alueen maaperä mahdollisimman pian.

Vuosina 2010–2015 tehdyt
pilaantuneen maaperän
puhdistamistoimet
Turun kaupungin alueella tehtiin vuosina 2010–
2015 yhteensä 61 päätöstä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.
Suurin osa kohteista kunnostettiin massanvaihtomenetelmän avulla kaivamalla pilaantunut
maa-aines pois ja korvaamalla se puhtaalla rakennusteknisesti soveltuvalla maa-aineksella.
Osa alueista puhdistettiin in-situ menetelmällä, jossa maaperään syötetään haitta-aineiden

YMPÄRISTÖN TILA 2015

luontaista hajoamisprosessia kiihdyttäviä ravinteita.

sijoittuivat Kakolanmäen entiselle vankila-alueelle ja telakkarannan alueelle, jonne rakennetaan
laajoja uusia asuinalueita. Jäkärlän vanhalla kyllästämöalueella puhdistettiin terveys- ja ympäristöriskien minimoimiseksi kreosootilla voimakkaasti pilaantunutta maaperää.

Vuosina 2010–2015 Turussa poistettiin puhdistuskohteista vuosittain keskimäärin noin 50 000
tonnia pilaantuneita ja nuhraantuneita maa-aineksia.
Vuoden 2015 kohteista toimitettiin maa-ainesten
vastaanottopaikkoihin yhteensä 32 888 tonnia
pilaantunutta ja osin pilaantumatonta maa-ainesjätettä. Toimitetuista maa-ainesjätteistä
202 tonnia luokiteltiin vaarallisiksi jätteiksi, 6 012
tonnia voimakkaasti pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi ja 17 266 tonnia lievästi pilaantuneeksi maa-ainesjätteeksi.

Öljyvahingot

Lisäksi kohteista toimitettiin vastaanottoon pilaantumattomia ja nuhraantuneita maita yhteensä 8 078 tonnia. Loput toimitetuista jätteistä
(1 330 tonnia) koostuivat pääosin rakennusjätteestä.

Turun lentoaseman 2-terminaalin huoltorakennuksen säiliöstä vuosi maaperään kevyttä polttoöljyä. Vahinkopaikka sijaitsi tärkeän pohjavesialueen reunavyöhykkeellä. Vuodon johdosta
alueella suoritettiin mittavia pilaantuneen maaperän ja ojasedimentin puhdistustöitä, jotka tehtiin öljyvahingon torjuntatyönä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen johdolla.
© FREDRIK KLINGSTEDT

Vuonna 2015 merkittävimmät puhdistuskohteet

Syksyllä 2014 Turun kaupungin alueella sattui
kaksi merkittävää öljyvuotoa, joiden torjuntatoimien yhteydessä ympäristönsuojeluviranomainen valvoi muun muassa maaperän ja pohjaveden puhdistamista sekä hyväksyi osaltaan
tarvittavat jälkitarkkailutoimet.

Terminaali purettiin ja alue puhdistettiin Turun
kaupungin ympäristönsuojelun kesällä 2015 antaman päätöksen mukaisesti. Alueen pohjavesitarkkailua jatketaan tutkimussuunnitelman ja
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) päätöksen mukaisesti.

© FREDRIK KLINGSTEDT

Puistomäen alueella sadevesiviemäriin kulkeutui öljyä kadun varressa olleesta maanalaiseen
bunkkeriin sijoitetusta öljysäiliöstä. Öljy oli päässyt sadevesiviemärilinjaan, josta öljynsekaista
vettä päätyi Majakkarannan edustalla olevalle

Kreosootilla pilaantuneen maaperän puhdistaminen vaatii
suojautumista.

Öljyntorjuntaa lentoaseman läheisyydessä.
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vesialueelle.
Torjuntatoimissa sadevesiviemäreistä imettiin
öljynsekaista vettä talteen, ja merialueelle ja
ojiin asennettiin puomeja. Akuuttien torjuntatoimien jälkeen säiliöt poistettiin ja pilaantunutta
maaperää puhdistettiin.
Keväällä 2015 laaditun toimenpideraportin mukaan kaivualueilla ei ole tarvetta aktiivisiin toimenpiteisiin. Mikäli alueilla kaivetaan, ruopataan tai uusitaan viemäreitä, tulee selvittää
maaperän ja sedimenttien mahdollinen pilaantuneisuus.

Öljyvahingon jälkiä Majakkarannassa.

Lisätietoja:
•
•
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Turun kaupungin ympäristönsuojelun luvista ja ilmoituksista kertovat Internet-sivut: www.turku.
fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/ymparistonsuojelun-luvat-jailmoitukset
Turun kaupungin pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevista ilmoituksista kertovat
Internet-sivut: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/
kaupunkisuunnittelu-ja-0
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Jätteet ja jätehuolto
Ympäristönsuojelun kannalta on tärkeää vähentää jätemääriä, lisätä jätteiden hyödyntämistä ja
ehkäistä jätteiden aiheuttamaa haittaa. Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat ympäristönsuojelun tehtäviin. Jätelain mukaisista viranomaistehtävistä Turun seudulla vastaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Jätteiden lajittelu Turussa
Turussa jätteiden lajittelulla on pitkät perinteet.
Jo vuoden 1982 jätehuoltomääräysten mukaan
hyötyjätteiden kuten paperin ja lasin lajittelu oli
kiinteistökohtaisesti mahdollista.
1990-luvun määräyksissä velvoitettiin vähintään
neljän asunnon kiinteistöt keräämään sekajätteestä erilleen lasi, paperi ja metalli. Nykyisissä seudullisissa määräyksissä perinteinen sekajäteastia on korvattu polttokelpoisen jätteen
astialla.
Lajitteluvelvoitteet perustuvat kiinteistöjen huoneistolukumäärään, jolloin suuret kiinteistöt keräävät erilleen lasin, metallin, paperin, keräyskartongin ja biojätteen.

Pientaloasukkaille tarkoitettujen kierrätyspisteiden määrä on vähentynyt vuonna 2016. Muutos
johtuu pakkausten täyden tuottajavastuun voimaantulosta.
Pakkausten tuottajavastuun voimaantulon johdosta Turussa on jatkossa noin 40 kierrätyspistettä, joista noin puolet on Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n ylläpitämiä ja puolet LSJH:n
ylläpitämiä. Rivi- ja kerrostalojen kiinteistökohtaiset pisteet pysyvät ennallaan.
Kiinteistöjen jätehuoltoa täydennetään tuottajien ja seudullisen jätehuoltoyhtiön ylläpitämillä
kierrätyspisteillä ja keräystempauksilla. Lisäksi muun muassa sähkö- ja elektroniikkaromulle,
vaaralliselle jätteelle ja siivous- ja rakennusjätteelle on järjestetty kiinteitä vastaanottopaikkoja ja mobiilikeräyksiä.

Kiinteistöjen lajitteluvelvoitteet vuonna 2016 (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu).

Lajittelumääräykset perustuvat jätelain etusijajärjestykseen, jossa
jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentäminen on
ensisijaista ja jätteen uudelleenkäyttö toissijaista. Mikäli jätteen
määrän ja haitallisuuden vähentäminen ei ole mahdollista, jätteet
tulee kierrättää
materiaaleina tai
toissijaisesti hyödyntää energiana. Jos mikään
edellä mainituista
15
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Yhdyskuntajätehuollon
järjestäminen Turun seudulla

ei ole mahdollista, jäte joudutaan loppusijoittamaan kaatopaikalle.

© KATARIINA RIIPINEN

Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön
ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä, eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden
vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa
vaaraa tai haittaa.

Jätehuollon käytännön järjestämisestä on vastannut vuodesta 2004 lähtien kuntien omistama
Turun Seudun Jätehuolto Oy. Yhtiö fuusioitui
vuonna 2015 Salossa toimineen Rouskis Oy:n
kanssa, ja uusi yhtiö, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH Oy) aloitti toimintansa syyskuussa 2015. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n
toiminta-alueeseen kuuluu 17 kuntaa. Jätehuollon viranomaistehtävistä Turun seudulla vastaa
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.
Seudullisen jätehuoltopolitiikan yhtenä tavoitteena on ollut jätteiden hyötykäytön tehostaminen. Hyötykäyttöä Turun kaupunkiseudulla
kuvannee parhaiten Turun Seudun Jätehuolto
Oy:n toiminta-ajan tiedot, jolloin vuonna 2014
päästiin 98 prosentin yhdyskuntajätteiden hyötykäyttöasteeseen. Fuusion jälkeen yhtiön toiminta-alueen laajennuttua hyötykäyttöaste on jonkin verran pudonnut.
Hyödyntämiseksi lasketaan kierrätettävien jätteiden kuten paperin, lasin, metallin ja kartongin kierrätys materiaaleina, biöjätteen käsittely
energiaksi ja ravinteiksi ja polttokelpoisen jät-

Roskaantumisen haittoja.

© EMMA KOSONEN

Roskaantumista valvotaan pääasiassa ympäristönsuojeluun tulevien ilmoitusten perusteella. Roskaantuminen aiheuttaa pitkäaikaista pysyvää haittaa.

Roskaantuminen vaikuttaa ympäristön tilaan useiden vuosien ajan.
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Jätteen hyötykäyttöasteen kehitys vuosina 2004–2014 (Turun seudun jätehuolto).
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Yhdyskuntajätteiden käsittely Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella 2015 (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy).

Kaikilta asuinkiinteistöiltä kerättävä polttokelpoinen jäte hyödynnetään kokonaisuudessaan
energiantuotannossa pääosin kaukolämpönä ja
osin sähkönä. Vuonna 2014 polttokelpoinen jäte toimitettiin hyödynnettäväksi Turun Orikedon
ja Tallinnan jätteenpolttolaitoksiin. Orikedon jätteenpolttolaitos suljettiin saman vuoden lopussa, minkä jälkeen polttokelpoiset jätteet on kuljetettu hyödynnettäviksi muille paikkakunnille,
kuten Vantaalle, Riihimäelle ja Tukholmaan.

© JOEL HAAPAMÄKI

teen energiahyötykäyttö.

Turkulaisia kokoontui seuraamaan jätteenpolttolaitoksen piipun kaatamista 25.6.2015.

Lisätietoja:
•
•

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy: www.lsjh.fi
Suomen pakkauskierratys Rinki Oy: www.rinkiin.fi
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Vesistöjen kuormitus ja tila

Vesistöjen kuormitus
Rehevöitymistä ja haitta-aineita pidetään usein
vesistöjen pahimpina uhkina. Vesistöä kuormittavat valumavedet ja jätevedet sekä suoraan ilmasta ja sateen mukana laskeutuvat epäpuhtaudet.
Suurimmat pistekuormituksen lähteet ovat yh-

t/vuosi
500

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamossa
puhdistettujen jätevesien aiheuttama
kuormitus

© EMMA KOSONEN

© EMMA KOSONEN

Vesistöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Osa muutoksesta aiheutuu luonnollisesta kehityksestä,
mutta yhä suurempi osa on ihmisen toiminnan aiheuttamaa. Jätevedet ja valuma-alueen
ravinnehuuhtoumat kuormittavat vesistöjä. Vesistöihin vaikuttavat myös ruoppaus- ja läjitystoiminta,
muu vesirakentaminen ja rantojen muokkaaminen sekä kalastus. Turun edustan merialueen,
kaupunkijokien ja -järvien vesistön tilaa ja veden kemiallista ja biologista laatua seurataan ympäri
vuoden.

dyskuntien ja teollisuuden jätevedet. Hajakuormituksen suurimmat lähteet ovat maatalous,
maaperän luonnollinen huuhtouma, viemäröimätön haja-asutus sekä laskeuma ilmakehästä.
Vesiensuojelun laiminlyöntejä joudutaan toisinaan korjaamaan jälkikäteen. Turussa on kunnostettu esimerkiksi Kakskerranjärveä ja kaupunkipuroja Kuninkojaa ja Jaaninojaa sekä
panostettu voimakkaasti Itämeren suojeluun.

Turun seudun
jätevedenpuhdistamon
vesistökuormitus

400
300
200
100
0

2010

2011
typpi

2012

2013

2014
BHK

2015

Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamossa puhdistettujen jätevesien aiheuttama typpikuormitus ja biokemiallisesti happea kuluttavan aineen (BHK) kuormitus vuosina
2010–2015; luvut sisältävät ohijuoksutuksista aiheutuneen kuormituksen (Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus,
vuosiraportti 2015).
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Jätevesikuormitus kuvaa yhdyskunnan
toiminnan aiheuttamaa vesistökuormitusta. Jäteveden mukana mereen joutuvien ravinteiden (fosfori, typpi ja orgaaninen aines) määrä vaikuttaa suoraan
merialueen rehevöitymiseen.
Tavoitteena on saavuttaa lupaehtoja parempi puhdistustulos. Vuonna 2015 jä-
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t/a
14

m³/a
35000000

kokonaisfosfori
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Turun seudun puhdistamo
Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön
1.1.2009, josta alkaen puhdistamossa on puhdistettu Turun,
Kaarinan, Liedon ja Ruskon jätevedet. Vuoden 2015 loppuun
mennessä Kakolanmäen puhdistamoon ovat liittyneet myös
Paimio, Raisio, Naantali, Masku, Nousiainen, Mynämäki,
Aura, Pöytyä ja Oripää. Vuonna 2016 puhdistamoon liittyvät
Marttila ja osana Liedon kuntaa Tarvasjoki.

Kokonaisfosforin ja vesistöön johdetun vesimäärän
kehitys vuosina 2000‒2015

2000

tevesi puhdistettiin lupaehtojen mukaisesti.

vesistöön johdettu vesimäärä

Turun seudun puhdistamo Oy:n Turun kaupungin keskuspuhdistamon
(2000‒2008) ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon (2009‒2015) puhdistusteho vuosina 2000‒2015 (Turun kaupungin keskuspuhdistamon vuosiyhteenvedot 2000‒2008, Ympäristönsuojelun valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
Vahti). Vuosien 2009‒2015 aikana Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle on
johdettu vaiheittain lisää jätevettä ympäröivistä kunnista. Samanaikaisesti puhdistusteho on kasvanut.

Toiminnan tehokkuutta voidaan havainnollistaa toteamalla, että Turun vanhaan
keskuspuhdistamoon verrattuna Kakolanmäen
puhdistamolle tulee noin 50 prosenttia enemmän jätevettä, mutta mereen kulkeutuu noin 70
prosenttia vähemmän fosforia.

ja-asutuksen 19 prosenttia ja metsätalouden yksi prosenttia.

Käsittelemätöntä jätevettä joudutaan johtamaan
vain poikkeustilanteissa puhdistamon ohi. Kakolanmäen puhdistamossa on ohitusvesienkäsittely-yksikkö, jossa virtaamahuippujen aikana käsitellään esiselkeytetty ohitusvesi kemiallisesti.

Hajakuormituksen hallinta on huomattavasti
vaikeampaa kuin pistekuormituksen. Hajakuormitusta on pyritty rajoittamaan lähinnä maatalouspolitiikan keinoin ja haja-asutuksen jätevesimääräysten kautta. Molemmissa on haasteensa
ja vaikutukset näkyvät usein vasta pitkällä viiveellä.

Aurajoen ja muiden virtavesien
aiheuttama kuormitus

Turussa on selvitetty myös mahdollisuutta saostaa fosforia kemiallisesti suoraan virtavesistä.
Selvitysten pohjalta käynnistettiin vuonna 2015
© EMMA KOSONEN

Hajakuormitusta arvioidaan virtaama-, pitoisuus- ja sameusmittausten sekä valuma-alueiden maankäytön perusteella. Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen tekemien laskelmien mukaan
2000-luvun alussa Aurajoen fosforikuormituksesta maatalouden osuus oli 69 prosenttia, haAurajoen ja Raisionjoen vuonna 2014 ja Kuninkojan vuonna 2015 Turun edustalle tuoma ravinnekuormitus (tonneina
vuodessa); luvut ovat mittausten perusteella tehtyjä arvioita (Turun ympäristön merialueen velvoitetarkkailututkimus,
vuosiraportti 2014; Turun kaupunkialueen hulevesitutkimus
2011‒2015).

vesistö
Aurajoki
Raisionjoki
Kuninkoja

kokonaisfosfori
52
11
2,2

kokonaistyppi
726
124
‒

Jokien ja purojen tuoma kiintoainekuormitus näkyy erityisen hyvin pitkän sateettoman kauden päätteeksi tulevan sateen jälkeen.
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ympäristöministeriön rahoittama kolmevuotinen
hanke, jossa saostusta testataan ja sen ympäristövaikutuksia sekä saostetun fosforin hyötykäyttömahdollisuuksia selvitetään käytännössä Aurajoen sivuhaarassa Maarian patoaltaan
yläpuolella Paattistenjoella, joka tunnetaan alajuoksulla Vähäjokena.

Ruoppaus- ja läjitystoiminnan
aiheuttama kuormitus
Vesistöjen ruoppaus ja ruoppausmassojen läjitys kuormittavat vesistöjä. Ruoppausmassoista
saattaa vapautua vesistöä rehevöittäviä ravinteita ja haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, elohopeaa tai orgaanista tinaa.
Laajamittainen ruoppausmassojen läjittäminen
vesistöön saattaa johtaa kalojen kudun tukehtumiseen ja kutupaikkojen liettymiseen sekä aiheuttaa muuta haittaa pohjaeliöstölle ja koko vesiekosysteemille.
Turun satama-alueita ja niille johtavia väyliä ruopataan niiden pitämiseksi merenkulun turvallisuuden näkökulmasta riittävässä kulkusyvyydessä.
Ruoppausmassa kuljetetaan läjitysalueelle Airiston pohjoisosaan, Rajakarin läjitysalueelle.
Nykyinen läjityslupa umpeutuu vuonna 2019 ja
uutta aluetta varten on tehty selvityksiä vuosina 2010–2015. Lisäksi läjityksen vaikutuksia on
seurattu suunnitelmallisesti seurantaohjelman
mukaisesti.
Läjitetyt ruoppausmäärät

Tutkimukset viittaavat läjityksellä olleen negatiivisia ympäristövaikutuksia ja Airiston ekologisen
tilan heikentyneen. Esimerkiksi merenpohjan
ekologinen tila on heikentynyt myös läjitysalueen ulkopuolella. Pohjaeläinlajisto on supistunut
ja yksilömäärät ovat vähentyneet. Myös kalojen
lisääntyminen on heikentynyt ja asukkaat ovat
kokeneet virkistysarvojen heikentyneen.
Turussa on myös runsaasti ranta-asutusta, minkä vuoksi myös pienruoppauksia, eli alle 500
kuutiometrin ruoppauksia, tehdään vuosittain.
Alle 500 kuutiometrin ruoppaukset tulee ilmoittaa ELY-keskukselle ja yli 500 kuutiometrin ruoppauksiin tarvitaan aluehallintovirastolta (AVI:lta)
vesilain mukainen lupa. Vuosina
2009–2015 Turussa tehtiin 106
pienruoppausta.
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Rajakarin läjitysalue Airistolla.

Pansion penger

Vuotuiset ruoppausmassojen läjitysmäärät vuosina 2000–2015, vuosina
2010 ja 2015 ei tehty läjityksiä (Turun Satama Oy).
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Kaupunkirakenteen tiivistymisen
ja lisääntyneiden rankkasateiden
aiheuttamat kaupunkitulvat sekä
vesiensuojelun kiristyneet tavoitteet ovat viime vuosina lisänneet
kiinnostusta hulevesien parempaa hallintaa kohtaan.
Kaupungit ympäri Eurooppaa ovat
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Alle 500 kuutiometrin pienruoppaukset Turussa vuosina 2009–2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).
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Turun kaupunki laati ensimmäisen hulevesiohjelmansa vuonna 2009 ja se päivitettiin vuonna 2016.
Hulevesien laatua on seurattu yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa vuosina 2011–
2015. Hulevesien laadun ja vaikutusten tarkkailu on keskittynyt kaupunkipuroihin Jaaninojaan
ja Kuninkojaan, sekä näihin vesistöihin hulevesiä johtaviin putkiin ja ojiin. Aalto-yliopisto tutki
vuoden 2014 aikana Turun alueen hulevesien
mikroroskapitoisuuksia Turun ammattikorkeakoulun avustamana.
Tehtyjen selvitysten mukaan hulevesien kiintoaine- ja fosforipitoisuudet olivat Tukholman
kaupungin tekemän laatuluokituksen mukaan
yleisesti korkealla tasolla ja typpipitoisuudet
kohtalaisella tasolla eri puolilla kaupunkia. Kuninkojan vuosittaisen fosforikuorman arvioitiin
vaihtelevan 1,5–2 tonnin välillä. Vuonna 2011
tehdyn suppean selvityksen mukaan metallien
pitoisuudet hulevesinäytteissä olivat pieniä.

Hulevesikuormituksen hallinnassa olisi tärkeää
virtaamavaihteluiden ja eroosion hallinta, erityisesti tilanteissa, joissa maa on ilman kasvipeitettä, esimerkiksi kaivutyömailla ja viheralueilla
tehtävien töiden yhteydessä. Lisäksi olisi tärkeää tunnistaa yksittäiset korkeiden pitoisuuksien lähteet, esimerkiksi räjäytystyömaat, ja
rajoittaa niiden päästöjä mahdollisuuksien mukaan.

© OLLI-PEKKA MÄKI

aloittaneet toimenpiteet hulevesien hallinnan kehittämiseksi. Vesistöihin johdettaville hulevesille
ei ole kuitenkaan pääsääntöisesti asetettu laatuvaatimuksia.

Hulevesiputki. Hulevesillä tarkoitetaan rakennetulle alueelle satanutta vettä. Kaupunkirakenteen tiivistyessä hulevesien hallinta nousee aiempaa tärkeämmäksi osaksi kaupunkisuunnittelua.

Itämerihaaste
Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi – syntyi Itämerihaaste. Puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri nostettiin kaupunkien strategiatyöhön.
Konkreettisten vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi kaupungit sitoutuivat panostamaan kansainväliseen
ympäristöyhteistyöhön, vesiensuojelun tutkimukseen ja yleisen Itämeri-tietoisuuden lisäämiseen. Kaupunkien omien toimenpiteiden lisäksi myös muut toimijat kutsuttiin mukaan talkoisiin. Vuoden 2015 loppuun mennessä yli 230 organisaatiota oli liittynyt Itämerihaasteen verkostoon ja sitoutunut konkreettisiin toimiin Itämeren hyväksi.
Uudella yhteisellä toimenpideohjelmallaan Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuvat jatkamaan työtä rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi vuosina 2014–2018. Kaupunkien yhteensä 72 toimenpidettä on
jaettu haasteen viiden teeman alle. Teemat ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

Kirkkaat rannikkovedet
Hyvinvoiva meriluonto
Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus

Mikä tahansa organisaatio voi liittyä Itämerihaasteen verkostoon toimittamalla oman toimenpideohjelmansa puhtaan, tuottavan ja yhteisen Itämeren puolesta Itämerihaasteen koordinaattoreille.
www.itamerihaaste.net
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Itämeren mikroroskista tiedetään vielä vähän – Turussa tehdyt tutkimukset osoittavat, että huoleen on aihetta
Vedessä oleviksi mikroroskiksi määritellään yleensä alle 5 millimetrin kokoiset partikkelit. Vaikka mikroroskia on tutkittu vasta vähän aikaa, ovat ne kuitenkin osa vesiekosysteemin ongelmakenttää.
Mikroroskat ovat ihmistoiminnasta peräisin olevia epäsynteettisiä tai synteettisiä materiaaleja (esimerkiksi muoveja, kuituja tai palamistuotteita). Muoviset mikroroskat muodostuvat useimmiten roskien hajotessa pienemmiksi kemiallisen ja mekaanisen rasituksen sekä auringonvalon vaikutuksesta. Lisäksi
vesistöön päätyy runsaasti mikroroskaa kosmetiikkatuotteista, vaatteiden pesusta ja kaduilta sadevesiviemäreiden kautta.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon puhdistetusta jätevedestä löytyi huomattavia määriä ihmisperäistä mikrokokoluokan roskaa; kuitupitoisuus oli selvästi suurempi kuin merialueilta otetuissa vesinäytteissä. Jätevesissä esiintyvät mikroroskat ovat pääosin peräisin tekstiileistä ja erityyppisistä kemikaaleista
ja kosmetiikkatuotteista, jotka usein sisältävät mikromuoveja. Ne ovat vaikeasti poistettavissa jätevedenpuhdistamoilla, minkä vuoksi niiden viemäriin kulkeutumisen ennaltaehkäisy olisi erittäin tärkeää.
Suurin osa jäteveden mikroroskista kuitenkin
jää puhdistusprosessiin. Tästä huolimatta saadut tulokset viittaavat siihen, että jätevedenpuhdistamo voi toimia mikroskooppisen muoviroskan pistekuormittajana vesiympäristölle.
Hulevesissä olevien mikroroskien määrää
voidaan vähentää valistuskampanjoilla, jotka
tähtäävät yleisen roskaantumisen vähentämiseen kaupungin keskustoissa ja asuinalueilla. On oleellista, että jokainen yksilö tiedostaa, että kadulle heitetty muoviroska päätyy
usein sateiden myötä sadevesiviemäriin ja siitä edelleen merialueille, jossa se muuttuu mikroroskaksi.

© SALLA-MARIA LAUTTAMÄKI

Turun kaupungin ympäristönsuojelu on osana Itämerihaasteen toimenpiteitä teettänyt kaupungin vesialueilla mikroroskatutkimuksia, joiden tarkoituksena on ollut selvittää merialueen ja hulevesien tilaa sekä roskaantuneisuutta. Lisäksi tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää mahdollisen mikroroskaantuneisuuden lähteitä. Selvityksiä tehtiin vuosina 2013–2014 ottamalla näytteitä Turun edustan merialueen
pintavedestä, jätevedenpuhdistamolta lähtevästä puhdistetusta jätevedestä, hulevesistä ja Aurajoesta.
Ihmistoiminnan vuoksi hule- ja jätevesissä esiintyy merkittäviä määriä epäsynteettisiä kuituja sekä muovisia mikroroskia, jotka päätyvät ja kerääntyvät meriin ja merieliöihin sekä edelleen ihmisiin. Mikroroskat ovat todennäköisesti haitallisia ekosysteemille.

Mikroroskaantumista ehkäisevää työtä tehdään vuosina 2016–2018 normaalin toiminnan lisäksi EU-osarahoitteisten BLASTIC- ja
NonHazCity-hankkeiden kautta.

Vesistöjen tila
Vesistöjen tilaa arvioitaessa tutkitaan millainen
vesistö on ennen ollut, millaisia muutoksia siinä on tapahtunut, ja miten vesistön ja sen ympäristön eliölajit ovat sopeutuneet muutokseen.
EU:n vesipuitedirektiivin mukaisena sitovana
tavoitteena on, että kaikki vesistöt saavuttavat
laatuluokan ”hyvä” vuoteen 2027 mennessä. Tavoitevuotta on jouduttu siirtämään alkuperäisestä seitsemällä vuodella, koska toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä.

Merialueen ja Aurajoen tilaa on seurattu kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden ja teollisuuden ympäristölupien mukaisen velvoitetarkkailun määrittämänä. Aurajoessa velvoitetarkkailu
tulee todennäköisesti loppumaan 2010-luvulla,
kun yläjuoksun kuntien jätevedet johdetaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle.
Aurajoen alajuoksua, Kakskerranjärveä, Illoistenjärveä sekä kaupunkipuroja tarkkaillaan Turun kaupungin toimeksiantona. Seurannasta
vastaavat Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy ja Turun ammattikorkeakoulu.
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Turun edustan merialueen tila

Aurajoen ja kaupunkipurojen tila

Turun kaupungin edustan, satama-alueen ja lähisalmien vedet ovat savisameita, hyvin ravinnepitoisia ja reheviä tai erittäin reheviä.

Aurajoki

Turun seudun kuntien vanhojen jätevedenpuhdistamoiden poistuttua käytöstä ja jätevedenpuhdistuksen keskityttyä Kakolanmäelle, on
Turun edustan merialueen tila parantunut huomattavasti etenkin vanhojen jätevedenpuhdistamoiden purkupaikkojen ympäristössä. Lisäksi yleisessä käytettävyydessä voidaan huomata
parannusta laajemmallakin alueella.

Pituutta Aurajoella on noin 70 kilometriä ja valuma-alueen koko on noin 885 neliökilometriä.
Vähäjärvisyydestä johtuen virtaus vaihtelee voimakkaasti vuodenajoittain ja vuosien välillä.
Aurajokivarren kunnat ovat liittyneet siirtoviemärin kautta Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoon. Tämän seurauksena Aurajoen vesistön
jätevesikuormitus on pienentynyt ja etenkin hy© EMMA KOSONEN

Yleiseltä käyttökelpoisuusluokitukseltaan merialueen tila oli vuonna 2014 suurelta osin hyvä,
eikä huonoksi luokiteltuja alueita ollut lainkaan.
Pohjois-Airiston kapeissa salmissa veden laatu
oli kuitenkin vain välttävää tai tyydyttävää.

Aurajoki on lähes järvetön jokivesistö. Se alkaa
Oripään harjuesiintymiltä ja virtaa Pöytyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kautta Turkuun.

Positiivisesta yleiskehityksestä huolimatta tulee
vesiensuojelutoimia tehostaa, jotta vesipuitedirektiivin mukainen hyvä vedenlaatutavoite Turun
edustan merialueella saavutetaan vuoteen 2027
mennessä. Jätevedenpuhdistuksen haasteena
on etenkin typpikuormituksen vähentäminen.
Lisäksi haasteita aiheuttaa maatalouden tuoma
ravinne- ja kiintoaineskuormitus, laivaliikenteen
vaikutukset, ruoppausmassojen meriläjitys sekä
haja-asutuksen jätevesien vaikutukset.
Aurajokivartta Halisissa syyssateiden aikaan.

Turun ympäristön merialueen yleinen käyttökelpoisuus avovesikausina 2008 ja 2014 ympäristöhallinnon soveltaman vesien
yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan (Turun ympäristön merialueen velvoitetarkkailututkimus, vuosiraportit 2008 ja
2014). Luokittelussa on käytetty näkösyvyys-, sameus-, happi-, bakteeri-, a-klorofylli- ja kokonaisfosforituloksia.
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Vuosina 2012–2013 Turun kaupunki toteutti Itämerihaasteen nimissä kaksi tutkimusmatkaa Saaristomerelle Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus Muikulla. Tutkimusmatkojen tavoitteena oli
kerätä tietoa Turun lähialueen meren tilasta ja lisätä kansalaisten
tietoisuutta meren tilasta ja vesiensuojelusta.

© OLLI-PEKKA MÄKI

Tutkimusretki Saaristomerelle – Tutkimusalus Muikun matkassa

Pohjanläheisen veden happikato on yksi rehevöitymisen seurauksista. Pohjaeläinten esiintyminen riippuu olennaisesti pohjan happitasosta. Happipitoisuuden laskiessa alkaa pohjasta vapautua myrkyllistä rikkivetyä. Hapettomien jaksojen aikana pohjaeläinyhteisöt
tuhoutuvat paikallisesti, ja alkavat toipua, kun olosuhteet paranevat. Eri lajien kyky toipua happikadosta kuitenkin vaihtelee. Happivajeen kestolla ja laajuudella on olennainen merkitys sille, miten vakavia haittoja pohjan eliöstölle aiheutuu.
Muikun tutkimusmatkoilta saadut tulokset osoittavat, että merenpohja on monilla alueilla huonossa kunnossa. Sedimenttiprofiilien
ja pohjaeläinlajiston perusteella arvioituna Airiston eteläosien sedimenttien happitilanne on suhteellisen hyvä todennäköisesti suurimman osan vuotta. Airiston pohjoisosan ja rannikon lahtien sedimenttien happitilanne on kuitenkin erittäin huono. Vuonna 2012 yli
puolessa tutkimuspisteistä oli havaittavissa happivaje. Lisäksi joillakin alueilla happikato on jatkunut jo vuosia.

© OLLI-PEKKA MÄKI

Tutkimuksissa selvitettiin veden ja sedimentin happitilannetta ja fosforipitoisuutta, sedimenttien haitta-ainepitoisuuksia ja myrkyllisyyttä,
pohjaeläinlajistoa, pohjaeläimistön tilaa ja yksilötiheyttä, eläinplanktonin stressitilaa ja mikroroskien esiintymistä pintavedessä. Lisäksi pyrittiin arvioimaan happikadon alueellista laajuutta. Tutkimuksiin
osallistui tutkijoita Turun ammattikorkeakoulusta, Turun ja Helsingin yliopistoista, Åbo Akademista ja Suomen ympäristökeskuksesta.

Erityisesti sisäsaariston sulkeutuneet ja pienialaiset syvänteet kärsivät suuresta happivajauksesta. Näistä ääriesimerkkinä on Bläsnäsin syvänne Paraisten kaupungin edustalla. Siellä liuenneen hapen määrä oli lähellä nollaa, fosforipitoisuudet olivat erittäin korkeat
ja pohjan elämä kokonaan kuollut.
Haitta-ainepitoisuuksien osalta selvitettiin orgaanisten tinayhdisteiden ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen eli PAH-yhdisteiden
määrää sedimentin pintakerroksessa. Tinayhdisteiden pitoisuuksien mukaan kaikki ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksien mukaan osa tutkituista sedimenteistä sijoittui luokkaan ”mahdollisesti pilaantuneet”.

gieeninen tila parantunut. Pumppaamoilla tapahtuvat ylivuodot aiheuttavat kuitenkin vielä
ajoittaisia kuormituspiikkejä.
Pääosa Aurajoen ravinnekuormituksesta on kuitenkin tullut vuosikymmenien ajan maa- ja metsätaloudesta. Myös haja-asutus aiheuttaa jonkin verran kuormitusta. Suurinta kuormitus on
kevättulvien ja syyssateiden aikana.
Vuonna 2014 fosforivirtaama oli Halistenkoskella keskimäärin 142 kiloa päivässä ja typpivirtaama keskimäärin 2000 kiloa päivässä. Vertailun
vuoksi voidaan todeta, että vastaavat luvut Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon purkuvesissä, viemäriverkon ohitukset mukaan luettuina,

olivat 15 kiloa fosforia päivässä ja 1000 kiloa
typpeä päivässä.
Aurajoen vesistössä on useita patoja, jotka toimivat kalojen nousuesteinä ja heikentävät virtaveden ekologista tilaa. Halisten ja Maarian patoaltaat toimivat Turun varavesilähteinä. Halisten
patoon on rakennettu kalatie vuonna 1995.
Seuraava este on Vierunkosken pohjapato, jota
voisi parantaa melko vähäisin toimin. Näin kalat
pääsisivät myös vähäsateisina syksyinä Nautelankoskelle, jossa on paljon lisääntymisalueena
toimivaa koskipinta-alaa.
Aurajoen vesistössä on myös useita vanhoja
25
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vustuksin sekä pohjaeläintutkimuksin. Selvityksien mukaan Jaaninojan ja Kuninkojan tila on
ekologisesti muuntunut ja veden laatu heikentynyt.

© EMMA KOSONEN

myllypatoja, joiden muuttaminen kaloille ohituskelpoisiksi kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen
olisi usein teknistaloudellisesti helppoa. Luvallisten patojen muuttaminen vaatii aina omistajan
hakeman vesilain mukaisen luvan.

Jaaninojan ekologista tilaa voidaan pitää heikompana kuin Kuninkojan. Jaaninojan pohjaeläimistöön vaikuttavat todennäköisesti ainakin
Itäharjun teollisuusalueelta tulevat hulevedet,
joiden pH on ajoittain erittäin korkea.
Molempia puroja on ennallistettu muun muassa taimenen elinympäristöksi. Molemmissa on
myös ainakin osittaisina kalojen nousuesteinä
toimivia siltarumpuja, joita tulisi kunnostaa.

Kakskerranjärven tila ja
toimenpiteet
Maisema Halistenkoskelta alajuoksulle päin.

Kaupunkipurot
Turun kaupunkipuroja ovat Kuninkoja sivuhaaroineen sekä Aurajoen sivuhaara Jaaninoja. Ne
ovat merkittäviä lähivirkistysalueita, luontokohteita ja ekologisia käytäviä.
Kaupunkipuroja uhkaavat etenkin maankäytön
muutokset ja niiden mukana kasvava hulevesikuormitus, sekä purojen kohtelu pelkästään vesien johtamiseen tarkoitettuina ojina.

Koska valuma-alueen pinta-ala on vain noin 8,7
neliökilometriä, on järven tulovirtaama pieni ja
veden viipymäaika järvessä noin neljä vuotta.
Valuma-alueesta noin 27 prosenttia on peltoa.
Kakskerranjärven rannat ovat erittäin tiheästi rakennetut.
Kakskerranjärven tilaa on seurattu 1960-luvulta lähtien. Alkujaan karu järvi on muuttunut rehevöityneeksi lähinnä pelloilta tulevan ravinnehuuhtouman ja asutuksen jätevesien vuoksi.
Järveä on tiettävästi 1950-luvulla myös lannoitettu fosfaatilla kalatalouden edistämiseksi.
© TURUN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kuninkojan ja Jaaninojan biologista tilaa on selvitetty vuosina 2011–2015 koekalastuksin ja -ra-

Kakskerranjärvi on pieni pitkänomainen saaristojärvi. Sen pinta-ala on 1,6 neliökilometriä ja
keskisyvyys 6 metriä.

Näkymä Kakskerranjärvelle.
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Kakskerranjärven happipitoisuus eri syvyyksillä elokuussa vuosina
1991-2015
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Kakskerranjärven keskimääräinen happipitoisuus viiden, kahdeksan ja kahdentoista metrin syvyyksillä elokuun mittaustulosten keskiarvona vuosina 1991‒2015 (Lounais-Suomen vesi- ja
ympäristötutkimus Oy).

Kakskerranjärvi
kärsii alusveden
happivajauksesta. Syvänteiden ja alusveden
happi kuluu vähiin tai loppuu kokonaan etenkin
loppukesällä. Kesien 2007–2014 aikana Myllykylän syvänteen happi on kulunut loppuun ajoittain kymmenen ja jopa kahdeksan metrin syvyydessä.

Järven hapettomia pohjasyvänteitä ilmastettiin
vuosina 1987–2011, jotta pohjasta ei vapautuisi ravinteita veteen. Toiminnan loppuvaiheessa ilmastimien toiminnassa oli ongelmia ja niitä jouduttiin vaihtamaan. Ammattikorkeakoulun
selvityksissä ilmastimien teho todettiin lopulta
riittämättömäksi ja vuonna 2012 ilmastus päätettiin lopettaa kokonaan.
Vuosina 1989–1998 tehtiin myös särkikalojen
poistokalastusta sekä petokalaistutuksia. Vuoden 2013 koekalastuksissa ja vuoden 2014
koeravustuksissa Kakskerranjärven kala- ja rapukantojen on todettu olevan hyvässä kunnossa.

mien aikaan järjestelmän teho ei kuitenkaan riitä puhdistamaan kuin osan ojavedestä.
Valuma-alueen pelloille perustettiin suojavyöhykkeitä ja peltoja alettiin muuttaa köyhdyttäviksi nurmiviljelmiksi vuodesta 2007 alkaen. Vuodesta 2016 lähtien valuma-alueen kaikki pellot
ovat köyhdyttäviä nurmiviljelmiä, riistapeltoja tai
lintupeltoja. Tehomaataloutta valuma-alueella ei
enää harjoiteta.
Niin sanottu hajajätevesiasetus astuu uuden
esityksen mukaan voimaan lokakuussa 2019,
jolloin kaikkien kiinteistöjen on puhdistettava jätevetensä, mutta jo nyt moneen Kakskerranjärven valuma-alueen kiinteistöön on rakennettu
asetuksen mukainen puhdistusjärjestelmä. Paikallinen vesiosuuskunta on myös mahdollista© JUKKA MALMI

Ensimmäiset sinileväesiintymät
havaittiin 1980-luvulla ja ensimmäiset massakukinnat 1990-luvulla.
Vuonna 2014 tehtyjen
mittausten perusteella
Kakskerranjärvi
on veden keskimääräisen klorofyllipitoisuuden
perusteella luokiteltavissa lievästi reheväksi järveksi.

Kakskerran järven valuma-alueen peltojen valtaojana toimivan Kalliolanojan vedestä alettiin
poistaa fosforia kemiallisen saostusmenetelmän
avulla vuonna 2003. Järjestelmän toimivuutta on
seurattu TEHO- ja TEHO Plus-hankkeissa sekä
Turun ammattikorkeakoulun toimesta.
Fosforin kemiallinen saostusmenetelmä vaikuttaisi vähentävän etenkin leville suotuisimman
liukoisen fosforin kuormitusta. Maksimivirtaa-

Myrkytöntä sinilevää Kakskerranjärven Kampinlahdella.
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EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluvan,
tiukasti suojellun
viitasammakon
kutu-alueita.
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Kesäkauden keskimääräinen näkösyvyys ja tuotantokerroksen
fosforipitoisuus Kakskerranjärvessä vuosina 1991‒2015

fosforipitoisuus Harjattula
näkösyvyys Harjattula

Kesäkauden (touko-elokuu) keskimääräinen näkösyvyys ja tuotantokerroksen veden fosforipitoisuus Kakskerranjärvessä vuosina 1991–2015 (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
Oy). Näkösyvyyteen vaikuttaa etenkin ravinteita kuluttavat leväesiintymät.

Kakskerranjärvelle on kohdistettu paljon erilaisia hoitotoimia. Etenkin peltoviljelyssä tehdyt
muutokset näyttäisivät vaikuttaneen positiivisesti järven tilaan. Sinilevän massakukintoja ei
ole enää 2010-luvulla esiintynyt ja näkösyvyys
on parantunut. Parhaimmillaan mitattu näkösyvyys oli vuonna 2014 yksittäisellä mittauskerralla jopa 4,8 metriä.

Illoistenjärven
mahdollisia kunnostustoimenpiteitä olisivat esimerkiksi ruoppaus, fosforin kemiallinen saostus,
ravintoketjukunnostus ja veden pinnan nosto.
Myös hulevesien mahdollista käsittelyä ennen
järveen johtamista pidettiin tärkeänä keinona ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.
© KIMMO SAVONEN

nut useiden kiinteistöjen liittämisen viemäriverkostoon.

Illoistenjärven tila
Turun Hirvensalossa sijaitseva Illoistenjärvi on
noin 9 hehtaarin kokoinen ja sen keskisyvyys on
noin 1,8 metriä. Järven valuma-alue on noin 155
hehtaaria ja viipymä noin puoli vuotta.
Illoistenjärvi on ekologisen tilan luokitukseltaan
ylirehevä ja kärsii erityisesti talviaikaan hapettomuudesta ja sisäisestä fosforikuormituksesta. Järven näkösyvyys on vain joitain kymmeniä
senttimetrejä ja sinilevän massakukintoja esiintyy säännöllisesti.
Illoistenjärven valuma-alueelle on kaavoitettu
paljon uutta pientaloasutusta, joten järven virkistyskäyttötarve tullee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Järven rannalla on myös havaittu
28

Vuonna
2015
valmistuneessa
opinnäytetyössä (Popova: Illoistenjärven tilan kartoitus ja
toimenpide-ehdotukset) selvitettiin
kattavasti Illoistenjärven tilaa ja
mahdollisia kunnostustoimenpiteitä.

Näkymä Illoistenjärvelle.
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Lisätietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Turun kaupungin vesiensuojeluun ja kalastukseen liittyvät julkaisut ja oppaat: www.turku.fi/
asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/julkaisut-ja-oppaat/vesiensuojelu-ja-kalastus
Turun kaupungin hulevesistä kertovat Internet-sivut: www.turku.fi/hulevesi
Turun kaupungin Itämerestä kertovat Internet-sivut: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/
ymparisto/itameri
Itämerihaaste: www.itamerihaaste.net
Mikroroskatutkimus: Micro litters in storm waters - A case study: City of Turku
Pidä saaristo siistinä ry:n BLASTIC – muovijätteen reitit Itämereen -hankkeesta kertovat
Internet-sivut: www.pidasaaristosiistina.fi/projektit/blastic
Paattistenjoen pilottihanke: www.turkuamk.fi/fosfori
Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen purokunnostusja vesiensuojeluhankkeet: www.valonia.fi/fi/vesi/hankkeet
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Ympäristömelu
Melu määritellään ääneksi, joka on terveydelle haitallista, vähentää ympäristön viihtyisyyttä
tai haittaa työntekoa. Erilaiset tapahtumat, teollisuus ja erityisesti liikenne aiheuttavat melua.
Meluntorjunnan tavoitteena on turvata terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa melusta on
mahdollisimman vähän haittaa.

Meluselvitykset

Raide- ja lentoliikenteen
aiheuttama melu

Liikennemelu

Raide- ja lentoliikenne eivät ole Turussa kovin
merkittäviä melun aiheuttaja ja niiden aiheuttamat melualueet ovat suppeita.

Turussa jatkuvaa meluhaittaa aiheutuu eniten
autoliikenteestä. Liikenteen aiheuttamaa melua
selvitetään laskennallisin leviämismallein. Turussa valmistui vuonna 2012 ympäristömeludirektiivin mukainen ympäristömeluselvitys, joka
perustuu EU-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää melualueilla asuvien turkulaisten määrä.

Raideliikenteen melualueet muodostuvat Helsinki- ja Toijala-ratojen varsille. Raideliikenteen
aiheuttamilla päivämelualueilla asuu noin 1 000
asukasta ja yömelualueilla noin 400 asukasta.
Lentokentän aiheuttamat meluhaitat ovat tällä
hetkellä Turussa vähäisiä ja lentoliikenteen melualueilla arvioidaan asuvan vain noin 100 turkulaista.

Alueilla, joilla tie- ja katuliikenteen aiheuttama
melutaso ylittää päivällä melun keskiäänitason
ohjearvon 55 desibeliä (LAeq 7-22) arvioitiin asuvan
noin 53 400 asukasta, eli lähes 30 prosenttia turkulaisista. Yöaikaiselle melulle (melun keskiäänitason ohjearvo 50 desibeliä LAeq 22-7) altistuu
noin 40 500 asukasta, eli runsas 22 prosenttia
turkulaisista. Oppi- ja hoitolaitoksista 57 on sijoittunut liikennemelualueille.

Teollisen toiminnan aiheuttama
melu

© KIMMO SAVONEN

Laajimmalle ulottuvat melualueet muodostuvat
runsaasti liikennöityjen pää- ja kokoojakatujen
varsille, joissa myös raskaan liikenteen osuudet ovat suurimmat.

Ympäristönsuojelulainsäädännön määrittelemien teollisten toimintojen aiheuttamia melupäästöjä säädellään niitä koskevissa ympäristölupapäätöksissä. Toiminnan laajuuden mukaan
ympäristöluvan käsittelee joko valtion tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Sataman
ja lentokentän ympäristöluvat käsittelee aina
aluehallintovirasto.
Turussa ei ole merkittävää pitkäaikaista meluhaittaa aiheuttavaa teollisuutta.

Meluntorjunta
Meluselvityksen perusteella tunnistettiin yli 50
liikennemelukohdetta, joissa on tarvetta meluntorjuntatoimenpiteille. Näistä valittiin jatkotarkasteluun kahdeksan, joista yksi on raideliikennekohde.
Liikennevirtaa Aninkaistenmäen päällä Turun keskustassa.
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Keskusta-alueen laskennallinen päivämelun leviämismalli Turussa.
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Tarkasteluun valittuja tieliikennemelukohteita
ovat keskustassa:
• Koulukatu ja Puutarhakatu
• Martinkatu ja Kuninkaankartanonkatu
• Itäinen Pitkäkatu
• Hämeentie, sekä
• Chorellinkatu ja Vanha Hämeentie.
Esikaupunkialueelta tarkasteluun valittiin:
• Hämeen valtatie
• Naantalin pikatie ja Rauman Valtatie, sekä
• Tampereen valtatie.
Raideliikennemelukohteista jatkotarkasteluun
valittiin Lonttinen.
Turun keskustassa sijaitsevien meluhaitoista kärsivien kohteiden osalta tarkasteltiin sitä,
miten paljon melutasoja saataisiin alenemaan
käyttämällä niin sanottua hiljaista päällystemateriaalia tai alentamalla ajonopeuksia.
Kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevien liikennemelukohteiden sekä raideliikennemelukohteen meluntorjuntana tutkittiin melukaiteiden ja
-seinien vaikutusta.

© KIMMO SAVONEN

Toimilla saataisiin melutasot alenemaan keskustan katumelukohteissa 1–6 desibeliä, esikaupunkialueen tiemelukohteissa 1–13 desibeliä ja ratamelukohteessa 4–7 desibeliä.

Meluaitaa Hirvensalossa.

Hiljaiset alueet
Turun kaupungin alueelta löytyy myös hiljaisia
alueita, joilla päiväaikainen keskiäänitaso alittaa kynnysarvon 50 desibeliä (LAeq 7-22) tai yöaikainen keskiäänitaso alittaa kynnysarvon 45
desibeliä (LAeq 22-7). Hiljaisten alueiden kokonais32

pinta-alaksi laskettiin noin 150 neliökilometriä.
Merkittävimpiä hiljaisten alueiden keskittymiä
ovat esimerkiksi Hirvensalon Kakskerrantiestä
kaukana olevat osat, Kakskerta, Katariinanlaakson luonnonsuojelualue, Luolavuoren ja Ilpoisten isot viheralueet ja Vaalan ja Huhkolan välinen alue. Tämän lisäksi hiljaisia alueita löytyy
myös aivan keskustan tuntumasta, esimerkiksi Vartiovuori, Luostarinmäki, Kakolanmäki, osa
Kupittaanpuistosta ja Turun hautausmaa. Pitkän
ajan tavoitteena tuleekin olla hiljaisten alueiden
säilyttäminen.

Tilapäinen melu
Tilapäistä melua aiheutuu muun muassa rakentamistöistä ja suurista ulkotiloissa järjestettävistä tapahtumista, jotka painottuvat kesäaikaan ja
kaupungin keskusta-alueelle. Tilapäistä melua
säädellään kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä sekä ilmoitusmenettelyllä.
Tilapäisestä, tietyntyyppisestä melua aiheuttavasta toiminnasta tehdään meluilmoitus Turun
kaupungin ympäristönsuojeluun. Kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on yksityiskohtaisesti määritelty tilanteet, jolloin ilmoitus on
tarpeellinen, eikä kaikki lyhytaikaista melua aiheuttava toiminta ole ilmoitusvelvollista.
Rakentamiseen liittyvien töiden, kuten paalutusten lisäksi myös erilaisista purku-, maanrakennus- ja tietyömaista aiheutuu lähiympäristöönsä
merkittävää tilapäistä meluhaittaa.
Esimerkiksi moottoritien, Louhen parkkitalon ja
Kakolan jätevedenpuhdistamon louhiminen ja
rakentaminen ovat olleet vuosikausia kestäviä
melua aiheuttavia työmaita. Viime vuosien aikana Telakkarannan alueella tehtävät louhinnat, maaperän puhdistamistoimet, rakenteiden
purkaminen ja uudisrakentaminen ovat aiheuttaneet meluhaittaa, koska alue sijoittuu jo olemassa olevan asutuksen lähelle.
Usein rakentamismelun ainoa torjuntakeino on
työaikojen säätely, jolla lähialueen asukkaille pyritään varmistamaan myös ”melutonta” aikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Vuosittain annetaan
noin 20 työmaihin liittyvää meluntorjuntapäätöstä.
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Erilaisiin tapahtumiin liittyvät meluhaitat ovat lyhyitä, vaihdellen muutamasta tunnista usean
päivän pituisiin festivaaleihin. Tapahtumat keskittyvät tyypillisesti aivan kaupungin keskustaan
lukuun ottamatta perinteikästä Ruisrock-festivaalia Ruissalossa, jonka sijoittuminen luonnonsuojelu- ja Natura-alueen tuntumaan asettaa sille aivan erityisiä vaatimuksia.

Meluilmoituksesta annettavassa päätöksessä
voidaan antaa muun muassa melutasoa koskevia määräyksiä, mutta ulkoilmakonserteista aiheutuvilta meluhaitoilta ei voida kokonaan
välttyä. Tapahtumia koskevia melupäätöksiä annetaan keskimäärin 10 kappaletta vuodessa.

Ruisrock
Ensimmäinen Ruisrock-festivaali järjestettiin vuonna 1970, ja vuodesta 1972 tapahtuma on sijoittunut
nykyiseen paikkaansa Ruissalon kansanpuistoon. Vuodesta 2005 lähtien tapahtuma on järjestetty kolmipäiväisenä. Perjantain ja lauantain konsertit jatkuvat tyypillisesti kello kahteen asti yöllä ja sunnuntaina puoleen yöhön. Viimevuosina kävijöiden määrä on vakiintunut noin 90 000–100 000 festarivieraaseen. Alueelle pystytetään yleensä neljä isompaa ja muutama pienempi esiintymislava, lukuisia
ruokamyyntipisteitä ja anniskelualueita sekä huolto- ja parkkialueita LVI- ja sähköliittymineen.

Ruisrockin ympäristövaikutuksista on tehty Natura-arviointi vuosina 2006–2007. Pesimälinnuston seurantaa on tehty festivaalialueella vuosina 2006–2012. Melun vaikutusta lähialueen lintujen pesinnän
onnistumiseen selvitettiin yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa vuosina 2013–2014. Kasvillisuuden ja
maaston vaurioitumista on tarkasteltu ennen ja jälkeen tapahtumaa samoissa seurantakohteissa vuosina 2008–2009 ja 2013–2015. Luontotyypeistä ketolaikut ja kalliopaljastumat altistuvat voimakkaalle
kulumiselle etenkin niillä alueilla, joilla festivaalivaalivieraat viettävät aikaa ennen Kansanpuistoon siirtymistä. Näissä kohteissa valvontaa on tehostettu ja luonnonsuojelualueita pyritään suojaamaan kulumiselta ja roskaantumiselta rajoittamalla yleisön pääsyä kulkuväylien ulkopuolelle aitojen
ja lippusiimojen avulla.
Musiikkimelun ei havaittu vaikuttavan festivaalialueen viereisten metsien lintujen pesimäkäyttäytymiseen, haudontaan tai poikasten ruokintaan. Yleisenä havaintona oli, että
suuren ihmismäärän liikkuminen alueella häiritsee pesintää merkittävästi enemmän kuin
melu. Keskeisin luonnolle aiheutuva haitta on
festivaalialueen sisällä myöhään alkukesällä pesivien lintulajien ja uusintapesijöiden lähes kaikkien pesintöjen epäonnistuminen ja
poikueiden menehtyminen. Festivaalialueen
peltojen linnustoa seurataan vuosittain ja tapahtuman valmistelutöiden, kuten niiton, aiheuttamia haittoja peltoalueella oleskeleville poikueille pyritään ehkäisemään.

© EEVA HÄMÄLÄINEN

Tapahtuman sijoittuminen Natura-alueelle keskelle luonnonsuojelualueita asettaa sen järjestämiselle
erityisiä vaatimuksia. Festivaalien aikana esimerkiksi ajoneuvoliikenne Ruissaloon on sallittu ainoastaan alueen asukkaille, pelastusajoneuvoille, festivaalin huoltoliikenteelle ja liikenteelle, joka suuntautuu Ruissalon muihin avoinna oleviin toimintoihin, kuten kylpylään tai golf-kentälle. Yleisöä kannustetaan saapumaan alueelle polkupyörällä ja pysäköimään valvottuun pyöräparkkiin tai matkustamaan
julkisen liikenteen festaribussilla Ruissalon sillan pieleen. Leirintämajoitusta on järjestetty Saaronniemen leirintäalueelle ja Artukaisten messukeskuksen tilapäiselle leirintäalueelle. Luvatonta maastoon
leiriytymistä on estetty muun muassa sulkemalla kulkureittejä Ruissalossa ja lisäämällä järjestyksen
valvontaa yhteistyössä poliisin kanssa.

Lisätietoja:
•
•

Ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys Turussa 2012
Turun meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013–2018
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Luonto

© JUKKA HOLMSTRÖM
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Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelulla. Suojelulla pyritään varmistamaan
uhanalaisten lajien elinvoimaisuus ja eliölajien mahdollisuudet tulla toimeen ihmisen toiminnan
muuttamassa ympäristössä. Turvaamalla luonnon monimuotoisuus, vaikutetaan myös luonnon
virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Virkistyskäyttöön kuuluvat luonnon tutkiminen ja oleskelu luonnossa,
retkeily sekä liikunta luonnossa. Myös omaan tarpeeseen tapahtuva metsästys, kalastus, marjastus
ja sienestys ovat luonnon virkistyskäyttöä.

Nokkavarpunen

Sokkelokääpä

Luonnon monimuotoisuus

Uhanalaiset lajit

Turussa, jonka maa-ala on alle 0,1 prosenttia
koko Suomen pinta-alasta, on tavattu 12 prosenttia Suomen uhanalaislajistosta. Uhanalaisten lajien suuri määrä on osoitus Turun seudun
poikkeuksellisen korkeasta luonnon monimuotoisuudesta.

Eliölajien uhanalaisuudella tarkoitetaan, että lajiin tai populaatioon kohdistuu lopullisen häviämisen vaara.

Turku sijaitsee hemiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, joka kattaa vain kapean rannikkoon rajautuvan kaistan eteläisintä Suomea.
Alue vastaa osapuilleen niin kutsuttua tammivyöhykettä.
Vyöhykkeelle tyypillisten luontotyyppien, kuten
jalopuulehtojen, suojelu asettaa Turulle aivan
erityisen vastuun Ruissalon ja Katariinanlaakson kaltaisten luonnonympäristöjen säilyttämisestä.
Suuri osa uhanalaislajistosta tavataan Ruissalon ja Katariinanlaakson vanhoissa tammilehdoissa, mutta Turussa on runsaasti myös muita
arvokkaita uhanalaislajien asuttamia elinympäristöjä.
34

Harvinaiset lajit eivät välttämättä ole uhanalaisia. Levinneisyysalueensa reunalla lajit saattavat runsastua tai harvinaistua, jopa hävitä luontaisista syistä, jolloin niiden kohdalla voidaan
puhua korkeintaan paikallisesti uhanalaisista
lajeista.
Suomen lajiston uhanalaisuusarvioinnissa noudatetaan Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton
uhanalaisuusluokittelua, jonka mukaan uhanalaiset lajit jaetaan kolmeen luokkaan: äärimmäisen uhanalaiset, erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet.
Lähes uhanalaiset lajit tai lähitulevaisuudessa todennäköisesti uhanalaisuuskriteerit täyttävät lajit kuuluvat luokkaan silmälläpidettävät.
Eräiden lajien viimeiset havainnot on tehty niin
kauan sitten, että ne voidaan tulkita hävinneeksi Turusta.
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Tiedossa olevat Turun uhanalaiset lajit eliöryhmittäin (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu).

hävinneet
nisäkkäät
linnut
matelijat
kovakuoriaiset
perhoset
kärpäset
suorasiipiset
hämähäkit
nilviäiset
putkilokasvit
sienet
kääväkkäät
jäkälät
sammalet
yhteensä

äärimmäisen
uhanalaiset

erittäin
uhanalaiset
1
11

3
1

8
19
1

5

vaarantuneet
1
17
18
23
1
1

7
1
1
14

4
1
8
1
18

Direktiivilajit
Direktiivilajeilla tarkoitetaan eliölajia, joka on
mainittu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä II, IV tai V, tai lintudirektiivin liitteessä I.
Tiukimmin suojeltuja ovat luontodirektiivin liitteen IV lajit, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty
automaattisesti, ilman erillistä suojelupäätöstä.
Direktiivilajit ovat usein harvinaisia tai uhanalaisiksi luokiteltuja, mutta joskus yleinenkin laji voi
saada kyseisen aseman.

5
9
3
57

5
11
5
15
3
100

silmälläpidettävät
2
12
1
25
57
10
1
5
8
17
18
25
8
189

taan edelleen runsaasti uusia asuinalueita. Muita liito-oravakeskittymiä on Turun pohjoisosissa
Tortinmäessä, lentokentän ympäristössä, sekä
Kaarinan rajan tuntumassa Lausteella ja Huhkolassa.
Liito-orava on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji, joka on viimeisimmässä Suomen nisäkkäiden uhanalaisuusarvioinnissa vuodelta 2015
luokiteltu silmälläpidettäväksi. Tiedossa olevat
liito-oravien esiintymät on Turussa säästetty
elinpiirit turvaavina metsäalueina.
© ARTTURI NURMI

Direktiivilajit, erityisesti IV-liitteen lajit, voivat rajoittaa maankäyttöä. Ne on otettava huomioon
lajista ja sen elinympäristövaatimuksista riippuen esimerkiksi kaavoituksessa ja metsien
hakkuusuunnitelmia tehtäessä. Laji tulee saada säilymään alueella maankäytön muutoksista huolimatta.

Neljä esimerkkiä luontodirektiivin IVliitteen lajeista:
1. Liito-orava
Liito-orava esiintyy Turussa koko manneralueella, mutta saarilla lajia ei ole tavattu. Vakituisia
reviirejä tunnetaan yli 30. Näistä keskustaa lähinnä sijaitseva elinpiiri on Luolavuoressa, alle kolmen kilometrin etäisyydellä Kauppatorilta.
Yksi tiheimmistä esiintymistä sijaitsee Yli-Maarian alueella, jonne on jo kaavoitettu ja kaavoite-

Liito-orava

2. Erakkokuoriainen
Erakkokuoriainen on turkulainen erikoisuus, jota
ei kartoituksesta huolimatta ole löytynyt muualta Suomesta. Lajia tavataan Turun seudullakin
lähes ainoastaan Ruissalossa, jossa sen kanta
35

Turun kaupunki

kaavoituksessa huomioon.

Erakkokuoriaisen toukat elävät tammien ja muiden vanhojen lehtipuiden onkaloissa eloperäistä ainesta, kuten lehtihumusta, syöden. Niistä
kehittyy usean toukkavuoden jälkeen aikuisia
kuoriaisia, jotka lähtevät onkaloistaan liikkeelle
kesä-heinäkuussa ja ryhtyvät etsimään lisääntymiskumppania. Syksyn tullen aikuiset kuoriaiset kuolevat, mutta seuraava kuoriaissukupolvi
on jo kasvamassa tammen onkalossa.

Viitasammakon suosimat pienvedet ja kosteikot
ovat käyneet ihmistoiminnan seurauksena vähiin. Viitasammakoiden suojelu edesauttaa näiden elinympäristöjen säilymistä ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.
© EMMA KOSONEN

on elinvoimainen.

© MATTI LANDVIK

Erakkokuoriainen on luokiteltu vuoden 2010
uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi. Erakkokuoriaisten asuttama puu on lähtökohtaisesti suojeltu. Jos puu on kuitenkin kaadettava, tapahtuu se vain ELY-keskuksen poikkeusluvalla,
johon sisältyy erilaisia lieventämistoimia. Kaadettu puu voidaan esimerkiksi sijoittaa sopivaan
paikkaan niin, että rungossa olevat erakkokuoriaisen toukat voivat varttua aikuisiksi.

Erakkokuoriainen

3. Viitasammakko
Kovasti tavallista ruskosammakkoa muistuttavan viitasammakon tunnistaa parhaiten keväällä kuuluvasta soidinäänestä. Ruskosammakko
kurnuttaa, mutta viitasammakon ääni muistuttaa veden alle painettavan pullon pulputusta.
Turussa viitasammakkoja elelee niin merenlahtiruovikoiden lampareissa kuin märillä niityilläkin, kunhan niillä vain on sopivia lammikoita tai
ojia. Ne suosivat paikkoja, jotka pysyvät kosteina läpi kesän.
Turussa viitasammakko on paikoitellen verrattain yleinen, mutta puuttuu toisaalta monista lajille sopivilta vaikuttavista paikoista. Laji ei ole
uhanalainen, mutta direktiivilajina se tulee ottaa
36

Viitasammakko

4. Lepakot
Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia, joista Turussa kahdeksan. Yleisiä lajeja ovat pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiippa, isoviiksisiippa ja
korvayökkö. Vaikka kaikki lepakot ovat tiukasti
suojeltuja, niistä on luokiteltu uhanalaiseksi vain
kaksi: vaarantunut pikkulepakko ja erittäin uhanalainen ripsisiippa.
Monenlaisiin ympäristöihin sopeutunutta pohjanlepakkoa tavataan yleisesti aivan kaupungin ydinkeskustassakin, jossa se saattaa ruokailla jopa kerrostalokortteleiden sisäpihoilla ja
saalistaa katulamppujen valojen houkuttelemia
hyönteisiä.
Harvalukuista pikkulepakkoa havaitaan Turussa
vuosittain erityisesti syysmuuton aikaan elokuun
lopulla. Muutamia havaintoja on myös harvinaisesta isolepakosta.
Turussa elävistä lepakkolajeista mielenkiintoisin on ripsisiippa, jota tavataan säännöllisesti
talvehtimassa kahdessa paikassa. Laji on Suomessa erittäin harvinainen, sillä Turun lisäksi
ripsisiippaa ei ole havaittu maassamme säännöllisesti kuin yhdessä muussa talvehtimispaikassa.
Ripsisiippojen lisääntymisyhdyskuntaa ei ole

© JARMO LAINE

© MARKKU LAPPALAINEN
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Ripsisiippa
Hömötiainen
© JARMO LAINE

vielä koskaan Suomesta löydetty, mutta sellainen elelee hyvin todennäköisesti piilossa ruissalolaisen tammen onkalossa.

Linnustonseurannat
Talvilinnut
Suomessa talvehtivan linnuston kannanmuutoksia seurataan pääasiassa talvilintulaskennoilla.
Turun talvilinnustoa on laskettu harrastajavoimin
vuosien saatossa useilla kymmenillä eri reiteillä. Kuluvan vuosituhannen aikana säännöllisesti laskettuja reittejä on ollut kaksitoista ja niiden
yhteenlaskettu pituus on yli sata kilometriä.

Sinitiainen

Samalla tavalla vuosittain toistettuna laskennat kuvaavat talvilinnustossa tapahtuvia pitkän
aikavälin muutoksia.
Ruissalon ja koko Turun alueella useiden lintulajien runsaudet ovat
muuttuneet paljon viimeisen 60 vuoden aikana.
Turussa suuresti taantu-
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neita ja Ruissalosta kokonaan hävinneitä lajeRuissaloon on perustettu kaksi reittiä, joiden ja ovat teeri, hömötiainen ja varpunen. Saman
laskennoista vastaa kaupungin ympäristönsuo- ajanjakson menestyjiä sen sijaan ovat olleet
jelu. Ensimmäiset laskennat näillä reiteillä teh- mustarastas, sini- ja talitiainen sekä pikkuvartiin jo vuonna 1957. Kolme kertaa talven aikana punen.
tehtävä laskenta antaa
hyvän kuvan sen hetkiSini- ja hömötiaisen kannan kehitys Ruissalon
sestä lintulajistosta ja latalvilintulaskennoissa
jien runsaudesta.
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Sinitiaisen ja hömötiaisen kannan muutokset Ruissalon talvilintulaskennoissa (Turun
kaupunki, Ympäristönsuojelu).
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Pesimälinnut
Koko Turun pesimälinnuston lajistoa ja määrää
on arvioitu viimeksi vuonna 2002. Tällöin kaupungin alueella tulkittiin säännöllisiksi pesijöiksi 135 lintulajia. Vuoden 2002 arvioinnin jälkeen
näistä kymmenkunta lajia on kadonnut kaupungin vakituisesta pesimälinnustosta. Kanalinnuista aiemminkin hyvin harvinaiset riekko, metso
ja peltopyy eivät nykyisin enää kuulu Turun vakituisiin pesijöihin. Samoin satunnaisesti yksittäisparein pesineiden tyllin, liron ja pohjansirkun
voidaan katsoa ainakin toistaiseksi hävinneen
Turun pesimälinnustosta.

sestä kannankehityksestä poiketen vahvistunut
ilahduttavasti. Selkälokki tuottaa Airiston alueella poikasia lentokykyiseksi saakka selvästi tehokkaammin kuin muualla Suomessa. Todennäköisesti Airiston poikkeuksellisen kalarikkaat
vedet tarjoavat sekä selkälokille että niiden poikasia saalistaville harmaalokeille riittävästi ravintoa, minkä vuoksi selkälokin poikuetappiot
jäävät vähäisiksi.
© EMMA KOSONEN

© EMMA KOSONEN

Pähkinänakkeli

Lintujen pesinnän häiritseminen ja pesien vahingoittaminen
on luonnonsuojelulailla kielletty. Pesimäaikana esimerkiksi
maihinnousu ja leiriytyminen lintuluodoilla on kielletty. Luonnonsuojelulailla rauhoitettu valkoposkihanhi vakiintui Suomen pesimälinnustoon vasta vuonna 1985. Vuonna 2015
Turussa pesi 377 valkoposkihanhiparia.

Turun pesimälinnustoa seurataan säännöllisesti viiden vuoden välein toteutettavilla Ruissalon linnuston laskennoilla ja
vuosittain Turun saarilla ja luodoilla tehtävillä saaristolintulaskennoilla.
Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu selkälokki on taantunut voimakkaasti Suomessa.
Turun merialueen pesimäkanta on ylei38
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Viimeisen kymmenen vuoden aikana uusina
pesimälajeina Turun kaupungin ovat valloittaneet merimetso, harmaahaikara, kaulushaikara, laulujoutsen, harmaasorsa, pikkuvarpunen
ja urpiainen. Myös tuulihaukka on palannut tehokkaan pöntötyksen myötä takaisin Turkuun. Selkälokin poikanen.
Toistaiseksi satunnaisesti pesineet viitasirkkalintu, rastaskerttunen, idänuuSelkälokin kannan kehitys Turussa 1997‒2015
nilintu, pikkusieppo ja pähkinänakkeli
paria
saattavat vakinaistua lähivuosina Turun
140
linnustoon.
120

Selkälokin kannan kehitys Turun merialueella vuosina 1997–2015
(Turun kaupunki, ympäristönsuojelu).
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Suojelualueet
Kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Myös maankäytön
suunnittelussa on otettava huomioon luonnonsuojelun ja virkistyskäytön tarpeet.
Lainsäädännöllisesti suojelun tavoitteet perustuvat luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen
sekä luonnonkauneuden ja maisema-arvojen
vaalimiseen, luonnonympäristön kestävän käytön tukemiseen, luonnonharrastuksen lisäämiseen ja luonnontutkimuksen edistämiseen.
Turun kaupungin alueella on kaikkiaan noin 775
hehtaaria luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja alueita. Alueet koostuvat Kurjenrahkan kansallispuistosta, kaupungin ja valtion maille perustetuista luonnonsuojelualueista, suojeltujen
luontotyyppien alueista ja pienialaisista erityissuojeltujen eliölajien suojelemiseksi rajatuista kohteista. Yhteensä suojelualueet käsittävät
2,5 prosenttia Turun kokonaispinta-alasta. Muutamia kohteita on lisäksi suojeltu luonnonmuistomerkkeinä.
Mittavimmat luontoarvot keskittyvät Turussa Natura-alueille ja ne muodostavatkin suojelualuekokonaisuuden ytimen. Turun Natura-alueiden
yhteenlaskettu pinta-ala on noin 1390 hehtaaria. Valtaosa eli noin 90 prosenttia Turun luonnonsuojelualueista ja 20 prosenttia suojelluista
luontotyypeistä sekä Kurjenrahkan kansallispuiston Turun kaupungin alueella oleva osuus
sijaitsevat Natura-alueilla.

Natura-alueet
Natura 2000 -verkoston tavoitteena on luonnon
monimuotoisuuden suojelu Euroopan yhteisön alueella. Natura -verkostoon sisällytettyjen
alueiden suojelutavoitteet perustuvat kohteesta
riippuen joko luonto- tai lintudirektiiviin tai näihin
molempiin. Nämä direktiivit edellyttävät sekä la-

Näkymä Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle Friskalanlahdelle.

jien että niiden elinympäristöjen suojelua. Johtavana periaatteena on niin sanotun suotuisan
suojelun tason säilyttäminen tai saavuttaminen.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lajien
luontaiset elinympäristöt ja levinneisyysalue eivät saa vähetä niin, että lajien säilyminen on
uhattuna. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, säilyttämällä kullekin
luonnonmaantieteelliselle alueelle tyypilliset
luonnonympäristöt. Erityisenä suojelukohteena
ovat luontotyypit, jotka ovat häviämisvaarassa
tai joiden leviämisalue on pieni.
Natura-alueiden suojeluarvon vuoksi niitä koskee vahva luonnonsuojelulainsäädäntö, joka
rajoittaa maankäyttöä. Natura-alueiden luonnonarvot tulee turvata myös niillä alueen osilla, joita ei ole rauhoitettu luonnonsuojelulailla.
Kaikki hankkeet ja suunnitelmat, jotka saattavat vaikuttaa Natura-alueen luonnonarvoihin on
erikseen arvioitava. Arviointivelvoite koskee sekä Natura-alueella että sen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa.
Natura-alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee luonnonsuojelualueiden ohella myös virkistysalueita, asutusta, yrityksiä ja
muuta ihmisen toimintaa. Esikaupunkialueilla

Turun luonnonsuojelulailla suojellut alueet ja niiden pinta-alat (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu).

luonnonsuojelulailla suojellut alueet
luonnonsuojelualueet
suojellut luontotyypit
erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat
kansallispuistot
yhteensä

pinta-ala (ha)
578
80
5
113
775

Natura-alueella (ha)
513
16
0
113
642

Natura-alueella (%)
89
21
0
100
83
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Natura 2000 -suojelualueverkostoon kuuluvat alueet (OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu, Suomen ympäristökeskus ja
Varsinais-Suomen ELY-keskus, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).
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Turussa on neljä Natura 2000 -suojelualueverkostoon kuuluvaa aluetta: Rauvolanlahti, Ruissalon lehdot, Pomponrahka ja Kurjenrahka. Osa
Rauvolanlahden Natura-alueesta on Kaarinan
kaupungin alueella. Turun pohjoisimmassa kärjessä sijaitseva Kurjenrahkan Natura-alue ulottuu Turun lisäksi kuuden muun kunnan alueelle.
Turun Natura-alueet ovat edustava läpileikkaus
lounaisen rannikkomaan luonnosta.

© JARMO LAINE

sijaitsevat Natura-alueet ovat luonnonsuojelun
ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisen
kannalta haasteellisia kohteita. Kaupunkirakenteen laajenemisen edellyttämä rakennustoiminta ja kasvavan asutuksen luoma virkistyskäyttöpaine ovat merkittävin uhkatekijä luontoarvojen
säilymiselle.

Friskalanlahdella sijaitsevan osittain umpeenkasvaneen
Kaistarniemen kedon perinnemaiseman ennallistamista.

jeluarvot perustuvat lehtometsiin ja merenlahtien ruoikkoisiin lintuvesiin. Erityisesti Katariinanlaakson jalopuuvaltaisissa lehtometsissä on
edustava sieni- ja sammallajisto, sekä rikas jalopuihin erikoistunut hyönteislajisto, joka edustavuudeltaan vastaa Ruissalon lehtoalueiden lajistoa.

Rauvolanlahden Natura-alue käsittää mantereen puolella sijaitsevat Katariinanlaakson
ja Rauvolanlahden sekä Kaarinan kaupungin
alueella sijaitsevat Vaarniemen lehdon ja kallioisen metsäalueen. Hirvensalon saarelta Natura-alueeseen kuuluu Friskalanlahti lähiympäristöineen. Kolmannen osa-alueen muodostaa
Kulhon saari.

Ruissalon lehtometsät tarjoavat hyvän elinympäristön suurelle joukolle harvinaisia ja uhanalaisia sieniä, sammalia, jäkäliä ja selkärangattomia eläinlajeja. Lehtometsien pesimälinnusto
on runsas sekä lajistoltaan että parimääriltään.

© JARMO LAINE

Rauvolanlahden Natura-alueen tärkeimmät suo-

Ruissalo on suojeluarvoiltaan ainutlaatuinen
aluekokonaisuus jalopuumetsiensä pohjoisen
sijainnin ja poikkeuksellisen monimuotoisen
eliölajistonsa vuoksi. Saarella sijaitsevat maamme laajimmat yhtenäiset tammimetsiköt. Jalopuuvaltaisissa lehdoissa valtapuustoa edustavat tammen ohella metsälehmukset ja vaahterat.

© EMMA KOSONEN

Kurjenrahka edustaa varsinaissuomalaista luonnontilaisena säilynyttä suoluontoa, ja tarjoaa lähes erämaisen retkeilyalueen lyhyellä etäisyydellä kaupungin keskustasta. Turun lentokentän
ja Ohitustien välissä sijaitseva Pomponrahka on
suoluontotyypeiltään poikkeuksellisen edustava
suoalue. Alueella on erityisen monimuotoinen
sammallajisto ja lajirikas selkärangaton eläinlajisto.

Ruissalon ja Katariinanlaakson Natura-alueilla elää vaarantunut marmorikuoriainen.

Monipuolinen lahopuusto on edellytys suurelle joukolle Ruissalossa esiintyviä uhanalaislajeja.
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Luonnonsuojelualueet

Myös erityinen luonnonkauneus tai erikoinen
luonnonmuodostuma voi olla keskeinen suojeluperuste.

Turun vanhimmat luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueet on perustettu vuonna
1983. Tällöin muodostettiin yhteensä 8 aluetta,
joista kahta Ruissalossa sijaitsevaa on sittemmin laajennettu.
Luonnonsuojelualueet ovat vaihtelevan kokoisia. Pienin alueista on hehtaarin laajuinen Hirvensalossa sijaitseva Toijaisten tammimäki.
Alueista laajin on pääosin Turun rajojen ulkopuolella sijaitseva Kurjenrahkan kansallispuisto, joka kattaa runsaat 100 hehtaaria kaupungin pohjoisimmasta kolkasta.
Toijaisten tammimäen ja Kurjenrahkan lisäksi Turussa on 17 luonnonsuojelualuetta, joiden
pinta-ala vesialueineen on yhteensä lähes 580
hehtaaria. Alueet edustavat arvokkainta osaa
Turun luonnonympäristöstä. Ne käsittävät lehtoja ja lehtomaisia metsiä, ruoikoituneita merenlahtien lintuvesiä, suometsiä ja muinaisrantoja.
Laajimmat suojelualueet ovat Ruissalossa,
Pomponrahkalla ja Friskalanlahdella. Rauvolanlahden ja Pomponrahkan Natura-alueiden tavoitteiden mukaiset suojelualuevaraukset lisäävät lähitulevaisuudessa luonnonsuojelualueiden
pinta-alaa noin 50 hehtaarilla.

Linnuston pesimärauhan turvaamiseksi ja kasvillisuuden tallaantumisen ehkäisemiseksi alueilla on keväällä ja alkukesällä yleensä liikkumisrajoitus, joka kieltää poikkeamisen polkujen
ulkopuolelle. Kasvien ja eläinten turvana on
täysrauhoitus, josta poikkeuksena ovat vain
marjojen ja ruokasienten poimiminen. Koirien
ulkoiluttaminen on joillakin alueilla kokonaan
kielletty erityisesti linnustolle aiheutuvan häiriön vuoksi.
Luonnonsuojelualueiden luontoarvojen säilyminen kaupungin asuinalueiden tuntumassa edellyttää suojelualueiden rauhoitusmääräysten
noudattamisen lisäksi myös luonnon kunnioitusta. Esimerkiksi tarpeeton liikkuminen polkujen
ulkopuolella, koirien ulkoiluttaminen ja maastopyöräily häiritsevät eläimistöä, kuluttavat alueiden maapohjaa ja rasittavat kenttäkerroksen
kasvillisuutta. Kaupungissa on tarjolla runsaasti muita viheralueita niille virkistyskäyttömuodoille, jotka eivät edellytä liikkumista arvokkaissa
luontokohteissa.

Suojellut luontotyypit

© JARMO LAINE

© EMMA KOSONEN

Alueiden rauhoitusmääräyksillä pyritään turvaamaan suojelutavoitteet. Suojeluperusteena ovat
yleensä uhanalaisten tai harvinaisten eliölajien
esiintymät, suojeltavat luontotyypit tai eläinlajeille tärkeät pesimäympäristöt ja levähdyspaikat.

Syksyinen tammimetsä Ruissalossa.

Friskalanlahden suojelualuetta on hoidettu muuttolintujen
muutonaikaisena levähdysalueena poistamalla ruovikkoa
rantalietealueen laajentamiseksi.
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Luonnonsuojelulain avulla pyritään suojelemaan
harvinaistuvia luontotyyppejä myös perinteistä luonnonsuojelualueiden muodostamista keveämmällä hallinnollisella menettelyllä. Lakiin
on kirjattu yhdeksän erilaista suojeltua luontotyyppiä.
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Luonnonsuojelulain mukaiset suojelualueet (OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu, Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).
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Turussa on tehty viisi rajauspäätöstä, jotka koskevat näiden lajien säilymiselle tärkeitä elinympäristöjä. Kohteet ovat varsin pienialaisia,
yhteenlasketulta pinta-alaltaan vain noin 5 hehtaaria.
© EMMA KOSONEN

Näihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia
tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa
muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden
säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Luontotyypin ominaispiirteitä ovat tietynlainen kallioja maaperä sekä niiden ravinne- ja vesitalous
ja näihin olosuhteisiin luontaisesti sopeutuneet
eliölajit ja eliöyhdyskunnat.

Palosirkka on paahteisten ja kuivien hiekkamaiden laji, jonka luontaiset elinympäristöt ovat hävinneet umpeenkasvun
seurauksena. Palosirkka onkin luokiteltu valtakunnallisessa
uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi. Nykyisin palosirkkaa tavataan lähinnä ihmistoiminnan muokkaamilla alueilla,
kuten ampuma-alueilla sekä junaratojen ja teiden pientareilla. Turussa palosirkkapopulaation kokoa seurataan vuosittaisilla laskennoilla.
© JANI VIRTANEN

© EMMA KOSONEN

Turun kaupungin alueelta on tehty 33 luontotyyppien rajaus- ja suojelupäätöstä, jotka koskevat jalopuumetsiköitä ja pähkinäpensaslehtoja.
Osa näistä alueista edustaa molempia luontotyyppejä. Suojeltujen luontotyyppien kokonaispinta-ala on noin 80 hehtaaria.

Pähkinäpensaslehto

Erityisesti suojeltujen lajien
suojelualueet
Erityisesti suojeltavaksi lajiksi voidaan määritellä uhanalainen eliölaji, jonka häviämisuhka on ilmeinen. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle
tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Palosirkan elinalueen kunnostusta paloläikkiä luomalla. Palosirkan esiintymisalueita tulee suojelun ohella hoitaa esimerkiksi raivaamalla, niittämällä ja kulottamalla, jotta ne pysyvät lajille sopivan avoimina ja paahteisina.

Turun erityisesti suojellut lajit ja niiden suojelualueet (OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu, Suomen ympäristökeskus ja
Varsinais-Suomen ELY-keskus).

laji
Louhukehräjäkälä
(Lecanora subcarnea)
Palosirkka
(Psophus stridulus)
Linnunhernetikkukoi
(Micrurapteryx gradatella)
Juurilasisiipi
(Bembecia ichneumoniformis)
Tupsukivisammal
(Grimmia arenaria)
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alue

elinympäristö

pinta-ala (ha)

päätös

Ispoinen

kalliojyrkänne

0,17

2007

Kakskerta

paahderinne

2,32

2009/2012

2,18

2010

0,17

2016

puoliavoin metsä
Kakskerta
keto
Vepsä

kalliojyrkänne
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Luonnonmuistomerkit
Turussa on erityisen maisemallisen tai luonnonhistoriallisen merkityksensä vuoksi rauhoitettu
neljä kohdetta luonnonsuojelulain mukaisina
luonnonmuistomerkkeinä.

© JARMO LAINE

Puita tai puuryhmiä edustavat Pernon Osmussaarenpuiston tammet, Jänessaaren tammet
ja Kastun tammi. Näiden lisäksi on rauhoitettu
Ruissalon luoteispuolella sijaitseva Kukkarokivi, joka on yksi suurimpia tunnettuja siirtolohkareita. Turun ja Porin lääninhallituksen 16.1.1963
tekemä Pernon tammia koskeva päätös on Turun vanhin luonnonsuojelulakiin perustuva yhä
voimassa oleva suojelupäätös.

Keskeisenä suojelun työkaluna on toimivan kaupunkilaisten virkistystarpeita palvelevan viheralueverkoston säilyttäminen ja luominen. Se
muodostaa samalla kaupunkiluonnon eliöstön
monimuotoisuutta ylläpitävän ekologisen yhteysverkoston, jota myöten lajit voivat liikkua tai
levitä alueelta toiselle.

METSO – Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuusohjelma
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma
METSO käynnistyi vuonna 2008 ja jatkuu vuoteen 2025. METSO on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke,
joka perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksiin. METSOn tavoitteena on turvata metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen ja pysäyttää
metsälajien uhanalaistumiskehitys.
METSO-ohjelmaan soveltuville kohteille on
määritelty luonnontieteelliset valintaperusteet. Valintaperusteiden täyttyminen ei velvoita maanomistajaa tai viranomaista alueen suojeluun. Ohjelma toteuttaminen perustuu siihen,
että metsänomistajat tarjoavat siihen soveltuvia
metsäalueita vapaaehtoisesti.
© LIISA VAINIO

Kukkarokivi

Kaavallinen suojelu
Monia arvokkaita luontokohteita on hävinnyt.
Jäljellä olevien uhkana on rakentamiskohteiksi päätyminen, kun kaupunki laajenee ja jo rakennettujen alueiden maankäyttöä tehostetaan.
Luonnonsuojelulailla suojeltujen kohteiden lisäksi arvokkaita luonnonympäristöjä on pyritty rajaamaan kaavamääräyksillä tehokkaan
maankäytön ulkopuolelle. Nämä kohteet edustavat monipuolisesti erilaisia luontotyyppejä ja
elinympäristöjä.
Osa kohteista, kuten pähkinäpensaslehdot ja
tammimetsiköt, tullaan suojelemaan luontotyyppipäätöksillä mikäli ne täyttävät luonnonsuojelulain edellyttämät ominaispiirteet. Kaupunkipurojen varret, lammikot ja kosteikot hyödyttävät
hulevesien hallintaa ja niiden monimuotoisuusarvoja pyritään säilyttämään kaavaratkaisuissa
myös tämän vuoksi.

METSO I-luokkaan kuuluva puronotko Satavassa.
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Maisaarelle tyypillistä METSO I-luokkaan sijoitettua luonnontilaista kalliomännikköä.

Piipanojan varren METSO I-luokkaan arvotettua pienveden
lähimetsää.

METSO-ohjelman tavoitteena on myös kannustaa kuntia kehittämään suojelualueverkostoaan.
Kaupungin omistamille METSO-kriteerit täyttäville alueille on mahdollista perustaa pysyvä
suojelualue, joka jää kaupungin omistukseen.
Luonnonsuojelualueen perustamisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä maksetaan
korvaus. Sama periaate koskee myös yksityisiä
metsänomistajia.
Turun kaupunki sai ympäristöministeriöltä rahoitusta kaupungin metsien inventointiin. Inventointityö tehtiin maastokaudella 2012. Ennen varsinaisia maastossa tehtyjä kartoituksia tehtiin
metsiköistä esikarsintaa ilmakuvien ja kaupungin metsäsuunnitelman kuviotietojen perusteella. Kartoituksen ulkopuolelle rajattiin myös kaikki jo olemassa olevat luonnonsuojelualueet.

Maastossa käytiin lävitse 2125 hehtaaria metsää, josta METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintakriteerien mukaista metsää löytyi
kaikkiaan 786,8 hehtaria. Tästä METSO I-luokkaan sijoittuu 117 hehtaaria, METSO II-luokkaan
437,5 hehtaaria ja METSO III-luokkaan 232,3
hehtaaria. Eniten edustavia metsiä on säilynyt
kaupungin saarilla, erityisesti Kakskerrassa.
Ensimmäisen luokan (I) kohteet ovat puuston
rakennepiirteiltään tai lajistoltaan jo tällä hetkellä monimuotoisuudelle merkittäviä. Ne ovat ensisijaisia METSO-ohjelman kohteita.
Toisessa luokassa (II) ovat muut monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet, joissa on
jo monimuotoisuuden kannalta tärkeitä puuston
rakennepiirteitä tai monipuolista lajistoa. II luokan kohteet ovat yleensä puustoltaan I luokan
kohteita nuorempia tai niukkalahopuustoisempia, mutta ne ovat silti selvästi monimuotoisuuden kannalta merkittäviä. Luokan II painoarvoa
voi nostaa kohteen sijainti suojelualueen tai
muun tärkeän lajiston lähdealueen tuntumassa.
Kolmannessa luokassa (III) on verrattain nopeasti monimuotoisuuden kannalta suotuisaan
suuntaan kehittyviä, luonnonhoitotoimenpiteillä

Turun kaupungin omistamien metsäalueiden METSO-kartoituksen tulokset elinympäristötyypeittäin. Kartoitukset eivät sisältäneet luonnonsuojelualueita (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu).

elinympäristötyyppi
lehto
runsaslahopuustoinen kangasmetsä
pienveden lähimetsä
korpi/räme suon reunametsä
metsäluhta tai tulvametsä
muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkometsä
muu monimuotoisuudelle merkittävä kohde
yhteensä (ha)
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METSO I
5,3
57,0
6,4
26,1
3,6
11,1
7,5
117,0

METSO II
7,0
190,8
7,7
15,7
0,0
136,2
80,1
437,5

METSO III
2,4
88,9
0,0
17,4
0,0
55,1
68,5
232,3

yhteensä (ha)
14,7
336,7
14,1
59,2
3,6
202,4
156,1
786,8
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man hallinnassa. Vastuullisella lemmikkieläinten
pidolla ja esimerkiksi puutarhajätteiden asianmukaisella käsittelyllä voidaan ehkäistä vieraslajien leviämistä.
© JARMO LAINE

kehitettäviä tai ennallistamalla kunnostettavia
kohteita, joilla voidaan lisätä monimuotoisuudelle tärkeiden elinympäristöjen tai rakennepiirteiden määrää METSO-ohjelmassa.

Ilmoita vieraslajihavaintosi kansalliseen vieraslajiportaaliin www.vieraslajit.fi. Portaali on Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä ja sieltä löytyy
myös lisätietoa vieraslajeista.

Jättiputket
Suomessa esiintyy kolmea jättiputkilajia: kaukasianjättiputkea, armenianjättiputkea ja persianjättiputkea. Kaikki jättiputket on luokiteltu
erittäin haitallisiksi vieraslajeiksi.
Lehmihaan METSO II-luokkaan lukeutuvaa lehtomaista kangasta.

Vieraslajit
Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja
muita eliöitä, jotka ihminen on joko tahallisesti
tai tahattomasti tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Vieraslajista poiketen tulokaslaji levittäytyy uusille elinalueille omin
avuin ilman ihmisen apua. Vieraslajia pidetään
haitallisena erityisesti, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta tai aiheuttaa taloudellista tai terveydellistä haittaa.
Vieraslajilaki tuli voimaan 1.1.2016. Sen taustalla on EU:n vieraslajiasetus. Lain tarkoituksena
on estää vieraslajeista aiheutuvaa haittaa alkuperäisille eläin- ja kasvilajeille. Laissa korostetaan maanomistajien ja ammattimaisten toimijoiden vastuuta. Vastuu astuu voimaan 1.1.2017.

Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksenä
kansallisen vieraslajistrategian vuonna 2012.
Siinä tavoitteeksi asetettiin jättiputkien hävittäminen kokonaan. Turun kaupunki lähti torjumaan
vieraskasvilajeja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Jättiputki kuriin Varsinais-Suomessa
-hankkeen koordinoimana jo vuonna 2009. Tämän jälkeen torjuntatyötä tehtiin ELY-keskuksen
vetämissä EU-hankkeissa.
Hankkeiden päätyttyä Turku on jatkanut torjuntaa. Pahimmilla jättiputkiesiintymillä on ollut tuhansia yksilöitä muutaman hehtaarin alueella.
Työmäärä jättiputkien hävittämiseen on suuri,
sillä maaperän siemenpankki synnyttää uusia
taimia noin kahdeksan vuoden ajan.
Tällä hetkellä jättiputkitilanne Turussa on lohdullinen. Vaikka jättiputkia on tavattu yli 80 kohteessa, vuosia jatkuneen torjuntatyön ansiosta
osa kohteista on voitu siirtää seurattaviksi eikä
© VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS

Haitalliset vieraslajit nimetään EU:n vieraslajiluettelossa. Luettelon lajeja ei saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa, käyttää tai päästää ympäristöön. Euroopan unionin luettelossa on tällä
hetkellä 27 lajia, joista viisi esiintyy Suomessa.
EU:n luettelon lisäksi voimme kansallisesti määritellä muita haitallisia vieraslajeja, joista voi aiheutua vahinkoa erityisesti Suomen oloissa.
Sekä EU:n että Suomen luetteloa tullaan tulevaisuudessa täydentämään uusilla lajeilla.
Kaupunkilaisilla on tärkeä rooli vieraslajiongel-

Jättiputkia (Heracleum persicum-ryhmä)

47

Turun kaupunki

Jättiputkiesiintymien laatu ja koko Turussa (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).
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© EMMA KOSONEN

varsinaisia torjuntatoimia niillä ole enää tarvinnut tehdä. Myös laajat, vaikeasti torjuttavat kohteet ovat supistuneet huomattavasti.

Jättipalsami

© HANNA INTOVUORI

Jättipalsamia kasvaa Turussa lähes kaikkien vesistöjen varsilla. Palsami valtaa elintilaa kotoperäisiltä kasveilta sekä altistaa eroosiolle, mikä
aiheuttaa muun muassa kutusoraikkojen peittymistä vesistöissä.
Jättipalsami (Impatiens glandulifera)

Matelijat ja sammakkoeläimet
Erityisen huolen aiheena ovat vuodesta 2008 alkaen Turun seudulle ilmestyneet uudet, aiemmin vain muualla Euroopassa esiintyneet matelija- ja sammakkoeläinlajit.

© LIISA VAINIO

Uudet lajit voivat tuoda mukanaan tauteja ja loisia, joihin luonnonvaraisilla lajeillamme ei ole
vastustuskykyä. Uudet lajit saattavat myös kilpailla elinalueista ja ravinnosta sekä risteytyä
kotoperäisten lajiemme kanssa.

Ympäristönsuojelullisista syistä Turun kaupunki on jo muutaman vuoden ajan käyttänyt glyfosaatin sijaan etikkahappoa jättipalsamin torjunnassa.

Turussa palsamin torjunta on keskitetty luonnonsuojelualueille ja niiden liepeille sekä taimenien kutusoraikkoa sisältävien vesistöjen
varsille. Toistuvalla torjunnalla kohteiden hävittäminen on onnistunut. Ongelmana on jättipalsamin nopea palautuminen hoitamattomilta alueilta kulkeutuvien siementen vuoksi.

Hietasisilisko (Lacerta agilis) kuuluu EU:n luontodirektiivin
IV-liitteen lajeihin. Suomessa hietasisiliskot eivät kuitenkaan
ole luontaisella levinneisyysalueellaan, vaan ne luokitellaan
kansallisesti haitallisiin vieraslajeihin.

Turun seudun uudet matelija- ja sammakkoeläinlajit (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu).

ensihavainto
2008
2013
2013
2014
2015
2015

laji
ruokasammakko
alppimanteri
pikkuvihersammakko
hietasisilisko
vuoristokellosammakko
euroopanlehtisammakko

lisätietoa
vuonna 2014 vihersammakoita oli noin 70 lätäkössä
ilmeisesti vain yksi esiintymä, joka sittemmin tuhoutui
havaintoja useilta lammikoilta, löytyy myös Turusta
havaintoja useista paikoista Turusta ja Turun lähiseudulta
äänihavaintoja useammasta yksilöstä ainakin Rauvolasta
äänihavaintoja Iso-Heikkilän entiseltä jätevedenpuhdistamolta
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Espanjansiruetana on lisääntynyt Turussa voimakkaasti viime vuosina. Espanjansiruetanan
hävittäminen kokonaan ei enää ole mahdollista, mutta sen aiheuttamia haittoja voidaan ehkäistä pyrkimällä pitämään kanta mahdollisimman alhaalla. Torjunta kannan pienentämiseksi
vaikuttaa lupaavalta Ruissalossa, mutta muualla Turussa tilanne ei ole hallinnassa. Koska
espanjansiruetana viihtyy pihoissa ja puutarhoissa, kannan rajoittaminen on vahvasti kiinni asukkaista.

© EMMA KOSONEN

Espanjansiruetana

Espanjansiruetana (Arion vulgaris)

Muita vieraslajeja
Alla on muutamia esimerkkejä muista Turussa esiintyvistä haitallisista vieraslajeista. Kattavampi lajiluettelo,
lisää tietoa sekä torjuntaohjeita löytyy osoitteesta www.vieraslajit.fi.
Pikkutalvio Vinca minor
•
•
•
•

käytetään maanpeittokasvina koristeistutuksissa, joista se leviää ilman huolenpitoa kasvullisesti ympäristöön
lehtoon levitessään tukahduttaa muun aluskasvillisuuden
ongelmana erityisesti Ruissalossa
kasvustoja saatu kitkettyä Ruissalon luonnonsuojelualueilta

© Liisa Vainio

Komealupiini Lupinus polyphyllus
•
•
•
•

valtaa elintilan muilta kasveilta muuttaen kasvupaikat monotonisiksi
muuttaa vähäravinteiset kasvupaikat vähitelleen sopimattomaksi niihin sopeutuneille yhä harvinaisemmiksi käyville ketokasveille; kasvien huvetessa vähenevät myös
niihin erikoistuneiden harvinaisten hyönteisten elinmahdollisuudet
Turussa hyvin yleinen muun muassa tienvarsilla ja joutomailla
ehditty torjumaan vain tärkeimmiltä luonnonsuojelualueilta ja erityissuojeltujen lajien esiintymispaikoilta

© Emma Kosonen

Kurtturuusu Rosa rugosa
•
•
•
•

kotoisin Koillis-Aasiasta, levinnyt luontoon koristekasvi-istutuksista
voimakas kilpailija, ongelma etenkin saaristossa ja merenrannoilla
levittäytyy tehokkaasti juuriversojen ja kiulukoiden avulla
käytetty Turussa runsaasti koristeistutuksissa, joista se uhkaa levitä lintujen mukana saarille

© Liisa Vainio

Kissa Felis silvestris catus
•
•
•

valvomatta ulkoilevat kotikissat, sekä villiintyneet kissat tappavat lintuja ja pieniä nisäkkäitä
amerikkalaistutkimuksen mukaan tavallinen lemmikkikissa tappaa keskimäärin 30–47 lintua ja
177–299 nisäkästä vuosittain, vain pieni osa saaliista tuodaan kotiin
yksin ulkoileva kotikissa voidaan tulkita heitteille jätetyksi, sen saa pyydystää ja toimittaa Turun kaupungin eläinhoitolaan
© Jaana Gustafsson
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Supikoira Nyctereutes procyonoides
•
•
•
•
•

Kaakkois-Aasiasta kotoisin oleva turkiseläin
kaikkiruokainen
vahingollinen erityisesti lintukosteikoilla
Turussa erittäin yleinen jopa ydinkeskustan tuntumassa
metsästetään loukuttamalla sekä luolakoirien avulla
© Emma Kosonen

Minkki Mustela vison
•
•
•
•
•

Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva näätäeläin, luonnonkanta peräisin turkistarhoilta
erityisen haitallinen vesilinnuille, kuten ruokkilinnuille
saalistaa myös muun muassa sammakoita
Turussa yleinen erityisesti saarilla ja jokivarsilla
metsästetään loukuttamalla

© Emma Kosonen

Vihersammakot Pelophylax sp.
•
•
•
•

ilmestyi Turkuun vuonna 2008 ja levinnyt sen jälkeen voimakkaasti lähiseuduille
vihersammakoihin kuuluva ruokasammakko (Pelophylax kl. esculentus) on pikkuvihersammakon (Pelophylax lessonae) ja mölysammakon (Pelophylax ridibundus)
lisääntymiskykyinen risteymä
ruokasammakoiden uskotaan olevan Keski-Eurooppalaista alkuperää
uhka kotimaisille sammakoille

© Liisa Vainio

Liejutaskurapu Rhithropanopeus harrisii
•
•
•
•

havaittu Saaristomerellä, jossa lisääntynyt hyvin voimakkaasti muutamassa vuodessa
kotoisin Pohjois-Amerikasta
vaikutuksia vesiekosysteemiin ei vielä tunneta hyvin
uhkana kilpailu kotoperäisten lajien kanssa elintilasta ja ravinnosta

© Katariina Riipinen

Hopearuutana Carassius gibelio
•
•
•
•

kotoisin Itä-Aasiasta
Suomessa levinneisyysraja kulkee tällä hetkellä Turun korkeudella
nopeana lisääntyjänä ja tehokkaana kilpailijana valtaa elintilaa kotoperäisiltä lajeilta
pienemmissä vesistöissä torjuntakeinona hoitokalastus, meriolosuhteissa toimivaa
torjuntakeinoa ei tunneta
© Sanna Tikander

Mustatäplätokko Neogobius melanostomus
•
•
•
•
© Emma Kosonen

kotoisin Mustanmeren ja Kaspianmeren alueilta
leviää laivojen painolastivesien mukana sekä munina runkoon kiinnittyneenä
aggressiivinen kilpailija, joka myös syö toisten lajien mätimunia ja poikasia
Turun merialueelta useita havaintoja, helppo löytää esimerkiksi Ruissalon rantavesistä
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Luontopolut
Turussa on neljän luontokohteen yhteyteen
rakennettu luontopolku, joita kaupungin ympäristönsuojelu ylläpitää. Polut sijaitsevat
Ruissalossa, Pomponrahkalla, Katariinanlaakson-Rauvolanlahden alueella ja Kyyrlän-Toijaisten kallioalueella Hirvensalossa.

kospuita kosteikkoihin sekä portaita ja siltoja
vaikeakulkuisempiin rinteisiin. Ruissalon ja Katariinanlaakson luontopolkuverkostoon kuuluu
myös monia kävelytien kaltaisia osuuksia, joita
voi helposti liikkua myös lastenrattaiden ja avus© JARMO LAINE

Luonnon virkistyskäyttö

Luontopolut kulkevat vaihtelevissa maisemissa
ja niitä seuraamalla saa edustavan läpileikkauksen Turun monimuotoisesta luonnonympäristöstä. Polut on viitoitettu ja niiden varsilla on paikallisesta luonnosta kertovia opastauluja.
Kulkemisen helpottamiseksi polkupohjia on
kunnostettu sorastamalla ja rakentamalla pit-

Luontopolku Ruissalossa.

Tärkeimpien luontopolkujen ja lintutornien sijainti; tarkemmat kartat alueista seuraavilla sivuilla (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).
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Ruissalon luontopolkuverkosto (20 km) (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).

Pomponrahkan luontopolku (2 km) (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).
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Katariinanlaakson-Rauvolanlahden luontopolkuverkosto (3 km) (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).

Kyyrlän-Toijaisten luontopolkuverkosto Hirvensalossa (5 km) (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu, taustakartta-aineistot:
Kiinteistöliikelaitos).
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tajan työntämän pyörätuolin kanssa.
Rauvolanlahdelta luontopolku jatkuu pitkospuita myöten Kaarinan kaupungin alueelle, jossa
se Vaarniemessä yhtyy Pyhän Katariinan Polut
-retkeilyreittiin.

Lintutornit

© EMMA KOSONEN

Ruissalossa on luontopolkujen varressa Krottilanlahden lintutorni ja Marjaniemen näkötorni.
Ruissalon telakan naapurissa sijaitsee Tammenterhon lintulava, jonka suunnittelussa on otettu
huomioon esteetön liikkuminen.

Näkymä lintutornista Friskalanlahdelle.

Myös Hirvensalon Friskalanlahdella, Turun parhaimman lintuveden äärellä, pääsee lintutornista tarkkailemaan alueella pesivää ja muuton aikana levähtävää linnustoa.
Rauvolanlahden lintutorni ja kaksi lintulavaa sijaitsevat pitkospuupolun tuntumassa Kaarinan
kaupungin puolella. Näiden läheisyyteen sijoittuu vielä Vaarniemen kallioalueen näkötorni, joka sekin on kohtuullisen kävelymatkan päässä
Rauvolanlahdelta.
Muista kohteista Turkua lähinnä sijaitsee Raisionlahden lintutorni.

Näkymä Marjaniemen näkötornista.

Friskalanlahden lintutorni (Turun kaupunki, Ympäristönsuojelu, taustakartta-aineistot: Kiinteistöliikelaitos).
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© JUKKA MALMI

Metsästys ja riistanhoito
Kaupungin maiden riistanhoidon suunnittelusta ja metsästyksen valvonnasta vastaa ympäristönsuojelu. Ympäristönsuojelu voi myöntää metsästysoikeuksia kaupungin omistamille
maa-alueille neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Metsästysoikeus myönnetään ainoastaan metsästysseuroille, ei yksityishenkilöille. Metsästysoikeuspäätöksissä määritellään muun muassa
ne riistaeläinlajit, joita seuralla on oikeus pyytää. Lisäksi metsästysoikeus velvoittaa seuroja riistanhoitotyöhön, kuten eläinten talviruokintaan ja pesäpönttöjen maastoon vientiin. Turun
kaupungin omistamilla maa-alueilla metsästystä harjoittaa tällä hetkellä 11 metsästysseuraa.

© EMMA KOSONEN

Kettua, sekä haitallisia vieraslajeja minkkiä, supikoiraa ja villiintynyttä kissaa, pyydetään myös
luonnonsuojelualueilta ELY-keskuksen myöntämällä poikkeusluvalla.

Supikoira loukussa.

Virkistyskalastus
Turun kaupungin omistamille vesialueille Pitkäsalmessa, Pohjoissalmessa, Airistolla, Maisaaressa, Pähkinäisissä, Nauvon Nötössä ja
Björkholmassa sekä Kustavin Rahissa myydään
virkistyskalastuslupia.
Kaupungin luvilla voi kalastaa useammalla vavalla tai pyydyksellä. Lupia myydään osoitteessa www.kalakortti.com. Sieltä löytyvät myös kalastusalue-kartat ja kutakin aluetta koskevat
kalastusmääräykset.
Vuonna 2015 kaupungin yleiskalastuslupia myy56

Halisten kalaporras.

tiin 243 kappaletta. Kuukauden voimassa olevia verkkokalastuslupia myytiin 111 kappaletta.
Kaupunki on myös osakkaana kalastusosakaskunnissa, joista osa myy lupia kaikille halukkaille Satavan kyläkaupassa.
Halistenkosken virkistyskalastusalue alkaa Halistenkosken kävelysillasta ja päättyy Turun keskustan Martinsiltaan noin 4 kilometrin päähän
alajuoksulle. Onkiminen on kielletty 200 metrin
matkalla Halisten padon alapuolella, aina valkoisiin kyltteihin asti, joissa lukee ”luonnollisen
syötin käyttö kielletty”. Halistenkosken suvantoalueella valkoisten kylttien alapuolella kalastaminen on mahdollista myös uudella valtion
kalastonhoitomaksulla. Luvanmyyntipaikat ja
Aurajoen kalastusmääräykset löytyvät Lounais-Suomen kalastusalueen Internet-sivuilta:
www.lskalastusalue.net/kalastus.html.
Halistenkosken kalaporras otettiin käyttöön marraskuussa 1995. Kalaportaasta on pyydystetty
vuosittain taimenia mädin lypsämistä varten.
Kaupunki istuttaa vuosittain Aurajokeen noin
7000 kappaletta kaksivuotiaita taimenia, jotka
ovat Aurajoen taimenien mädistä kasvatettuja.
Istukkaat ovat valmiita merivaellukseen palatakseen myöhemmin takaisin Aurajokeen lisääntymään.
Halisten kalaportaasta laskettujen kalojen määrä kalalajeittain vuosina 2010–2015 (Lounais-Suomen kalastusalue).

2010
2011
2012
2013
2014
2015

taimen
63
148
47
50
160
236

merilohi
7
105
34
5
9
8

kirjolohi
9
5
5
2
33
‒
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Aurajoen kalaportaaseen nousevien kalojen
määrää ja lajijakaumaa on seurattu vuosittain.
Pelkästään Aurajoesta on tavattu 38 eri kalalajia.

Ympäristökasvatus
Ruissalon luontokoulu
Koulujen opetussuunnitelmissa kestävän kehityksen toimintaperiaatteet, oppimisympäristön
laajentaminen ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan, sekä myönteisen luontosuhteen kehittyminen ovat hyvin keskeisessä asemassa.
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Ruissalon luontokoulu on aloittanut toimintansa
vuonna 1995 ja palvelee turkulaisia kouluja tarjoamalla valmiita opetuskokonaisuuksia, joiden
sisältö vastaa opetussuunnitelmaa. Luokkien
2–4 oppilaat vierailevat luontokoululla kerran
vuodessa. Vuonna 2015 luontokoulun kävijämäärä oli lähes 4400 oppilasta.

Ruissalon opastuskeskus
Ympäristönsuojelun ylläpitämä Ruissalon opastuskeskus (entinen Tammenterho) on palvellut
Ruissalosta ja sen luonnosta kiinnostuneita vierailijoita jo vuodesta 1994.
Opastuskeskuksessa on vieraillut vuosittain
noin 7 000–8 000 kävijää. Esillä on ollut vaihtuvia näyttelyitä, minkä lisäksi opastuskeskuksesta on vuokrattu Ruissalossa kävijöille polkupyöriä, ylläpidetty pientä kahvilaa sekä järjestetty
luontoretkiä. Opastuskeskuksen tiloja on ollut
mahdollista myös vuokrata kurssien pitoon ja
kokoustiloiksi.
Vuosi 2016 toi mukanaan suuren muutoksen,
kun opastuskeskus ja Ruissalon luontokoulu
muuttivat entisen Turun veneveistämön alueelta Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan
yhteyteen.
Siirtymisellä saavutetaan etuja molemmille osapuolille, sillä yliopiston puutarhalla Ruissalossa vierailevat löytävät kerralla saman katon alta enemmän palveluja. Opastusta uudistetaan
myös siirtymällä osittain digitaalisessa muodossa olevaan opastusmateriaaliin. Jatkossa
opastuskeskus painottuu esittelemään Ruissalon luontoa ja samalla ohjaamaan kävijöitä vastuulliseen liikkumiseen ja käyttäytymiseen. Näin
tuetaan Ruissalon luontoarvojen säilymistä seuraaville sukupolville.

Aurajoen opastuskeskus
Luontokoululaisia tutkimassa vesieläinnäytettä.

Varsinaisten luontokoulupäivien lisäksi järjestetään erilaisia kursseja muun muassa koulujen
ja päiväkotien opettajille ja muille luontoasioista kiinnostuneille. Luontokoululta voi myös saada apua koulun omaan ympäristökasvatukseen.
Ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa tehdään yhteistyötä muiden paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Ruissalon
luontokoulu on osa valtakunnallista Luonto- ja
ympäristökasvatuksen tukiverkostoa (LYKE-verkostoa), jonka toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Aurajoen opastuskeskus Myllärintalo on toiminut vuodesta 2000 lähtien Turun Halistenkosken kupeessa 1830-luvulla rakennetussa puutalossa. Aurajokisäätiö hoitaa ympäristönsuojelun
tuella Myllärintalon toimintaa. Alueella on lisäksi kanoottilaiturit, Virnamäen luonto- ja muinaismuistoalue, vesiluontopolku, kalaporras sekä
joen vastarannalla Turun vesilaitosmuseo.
Myllärintalolla on tarjolla näyttelyjä, joki- ja ympäristötietoa, kanoottivuokrauspiste, kesäkahvio
sekä kokoontumistilat. Talo on yleisölle avoinna kesäkuukausina, erilaisten tapahtumapäivien
yhteydessä sekä sopimuksen mukaan. Ryhmävierailuihin yhdistyy usein kanoottiretki, ulkoilu
Virnamäellä tai kierros Vesilaitosmuseossa.
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Paikallisille yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille toimijoille Myllärintalo ympäristöineen
tarjoaa vapaan kokoontumistilan ja tapahtuma-areenan. Kanoottivuokraus, melontakurssit
ja -retket ovat tärkeä osa opastuskeskuksen toimintaa ja se onkin ainoa paikka Turun seudulla,
jossa on tarjolla aloittelijallekin sopivaa edullista avokanoottimelontaa.

Aurajokisäätiö ja Aurajoen opastuskeskus tarjoavat vuosittain työssäoppimista ja kesätöitä
asiakaspalvelussa, ympäristönhoidossa ja kulttuurityössä 8-12 henkilölle.

Lisätietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Turun kaupungin maankäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyvät julkaisut ja oppaat: www.turku.fi/
asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/julkaisut-ja-oppaat/maankaytto-ja-luonnonsuojelu
Turun kaupungin Turun luonnosta kertovat Internet-sivut: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/
ymparisto/luonto/turun-luonto
Turun kaupungin kestävästä kehityksestä kertovat Internet-sivut: www.turku.fi/asuminen-jaymparisto/ymparisto/kestava-kehitys
Turun kaupungin luontokohteista ja luonnonsuojelualueista kertovat Internet-sivut: www.turku.
fi/vapaa-aika/puistot-ja-ulkoilualueet/luontokohteet-ja-luonnonsuojelualueet
Turun kaupungin vieraslajeista kertovat Internet-sivut: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/
ymparisto/luonto/haitalliset-vieraslajit-harmina-varsinais-suomen-niityilla-ja
Turun kaupungin Ruissalon luontokoulusta kertovat Internet-sivut: www.turku.fi/luontokoulu
Turun kaupungin ympäristöluvista kertovat Internet-sivut: www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/
ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/ymparistonsuojelun-luvat-ja-ilmoitukset
Vieraslajiportaali: www.vieraslajit.fi
Virkistyskalastuslupien myynti verkossa: www.kalakortti.com
Aurajokisäätiöstä ja Aurajoen opastuskeskuksesta kertovat Internet-sivut: www.aurajoki.net

