
 

 

 T U R U N    K A U P U N K I 
 Y M P Ä R I S T Ö V I R A S T O 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y M P Ä R I S T Ö V U O S I  
   1 9 9 8    T U R U S S A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      J U L K A I S U   13.9.1999  



SISÄLLYS 

1 Ympäristökuormitus 1 
1.1 Päästöt ilmaan 1 
1.2 Päästöt veteen 4 
1.3 Melu 4 

2 Ympäristön tilan seuranta 5 
2.1 Ilmanlaatu 5 
2.2 Vedenlaatu 6 

3 Jätehuolto 7 
3.1 Jätteiden käsittely ja loppusijoitus 7 
3.2 Jätteiden hyötykäyttö ja kierrätys 8 
3.3 Valvonta ja kehittäminen 9 
3.4 Jäteneuvonta 10 

4 Elollinen luonto, luonnon monimuotoisuus 11 
4.1 Luontovalistus 11 
4.2 Luonnonsuojelualueiden hoitotoimenpiteet sekä kasvillisuuden ja eläimistön 
 tutkimus ja seuranta 11 
4.3 Eläinhoitola 11 
4.4 Maankäyttö 11 
4.5 Vesistöt 11 

5 Ympäristön lupa- ja valvonta-asiat 12 
5.1 Ympäristöluvat 12 
5.2 Meluilmoitukset 12 
5.3 Jätevesiluvat 12 
5.4 Jätevapautukset 12 
5.5 Kalastusluvat 13 
5.6 Metsästysluvat 13 
5.7 Maa-aineslain 7 §:n mukaiset luvat 13 
5.8 Puunkaatoluvat 13 
5.9 Leirintäalueilmoitukset 13 

6 Hallinto 14 
6.1 Ympäristönsuojelulautakunta 14 
6.2 Henkilökunta 15 

7 Julkaisut 16 
8 Kansainvälinen toiminta 16 
9 Muu toiminta 17 

9.1 Tiedotus 17 
9.2 Varsinais-Suomen Agenda 21 17 
9.3 Kansainväliset yhteistyöprojektit 18 
 
 



1 Ympäristökuormitus 
1.1 Päästöt ilmaan 

Hiilidioksidipäästöt ja muut kasvihuonekaasut 

Tärkeimmät kaasut, jotka voimistavat maapallon ilmakehän kasvihuoneilmiötä ovat hii-
lidioksidi, metaani, dityppioksidi, otsoni ja halogenoidut hiilivedyt. Kaikilla kasvihuone-
kaasuilla, halogeeniyhdisteitä lukuunottamatta, on luontaiset päästölähteensä. Ihmisen 
toiminta lisää niiden pitoisuuksia ilmakehässä ja tuottaa lisäksi uusia kasvihuoneilmiöön 
vaikuttavia yhdisteitä kuten halogeeniyhdisteitä. 

Ihmisen toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta maapallon 
ilmakehän lämmitysvaikutuksesta aiheutti hiilidioksidi yli 60 %, metaani 20 %, dityppi-
oksidi 6 % ja halogenoidut hiilivedyt noin 10 %. 

Varsinaisten kasvihuonekaasujen ohella eräät muut kaasut vaikuttavat ilmiöön välilli-
sesti ilmakehän kemiallisten reaktioiden kautta. Erityisesti alailmakehän otsonin pitoi-
suuksia lisääviä päästöjä ovat reaktiiviset typen oksidit, hiilimonoksidi sekä hiilivedyt. 
Näiden välillisten kasvihuonekaasujen vaikutuksen suuruusluokasta ei vielä vallitse riit-
tävää tieteellistä yksimielisyyttä. 

Vuoden 1997 lopulla solmittiin Kiotossa kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen täh-
täävä kansainvälinen sopimus. Sopimuksen piiriin kuuluvat hiilidioksidin, metaanin ja 
dityppioksidin päästöt. Halogeeniyhdisteistä sopimukseen sisällytettiin pitkäikäiset 
HFC- ja PFC-yhdisteet sekä rikkiheksafluoridi, joiden käyttömäärät ovat Suomessa vä-
häiset. 

Hiilidioksidi 

Turun seudulla merkittäviä hiilidioksidipäästöjä aiheutuu energiantuotannosta ja liiken-
teestä. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt syntyvät kivihiilen, polttoöljyn ja poltto-
kaasun käytöstä sekä öljynjalostusprosessista. 

Ilmansuojelulain mukaan lupavelvollisten laitosten hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 
1998 noin 177 000 tonnia. Kiinteistöjen erillislämmityksestä vapautui hiilidioksidia noin 
100 000 tonnia1. 

Tieliikenteen päästöt olivat 189 000 tonnia2 ja junaliikenteen noin 2 200 tonnia1  hiilidi-
oksidia. Laivaliikenteen päästöt Turun sataman ja Rajakarin välisellä merialueella ja sa-
tama-alueen muiden toimintojen päästöt olivat yhteensä 37 000 tonnia1 hiilidioksidia. 

1) Päästöarvio perustuu ilmatieteen laitoksen selvitykseen, jonka pohjatiedot ovat vuodelta 1994. 

2) Kaikki tieliikenteen vuoden 1998 päästöarviot perustuvat VTT:n LIISA 98 laskentajärjestelmään. 
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Dityppioksidi 

Suurimmat dityppioksidipäästöt aiheutuvat maanviljelyksestä ja energiantuotannosta. 
Typpilannoitteiden käyttö ja jätelietteen levitys pelloille lisäävät päästöjä.  

Tieliikenteen päästöt Turussa olivat 17,7 tonnia2. Katalysaattorilla varustetun auton di-
typpioksidipäästöt ovat noin kymmenkertaiset verrattuna autoon, jossa ei ole kataly-
saattoria. Tästä syystä autojen dityppioksidipäästöjen arvioidaan kaksinkertaistuvan 
vuosituhannen alkuun mennessä. Turussa jätevedenkäsittelyn dityppioksidipäästöarvio 
on noin 4 tonnia3.  

VOC-yhdisteet 

Hiilivetypohjaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet eli nk. VOC-yhdisteet, joiden ulkopuo-
lelle metaani usein rajataan, reagoivat ilmakehässä hapettumalla. Tähän valokemialli-
seen reaktioon vaikuttavat auringonvalo ja typen oksidien läsnäolo. Hiilivetyjen hapet-
tuminen lisää maan alailmakehän otsonipitoisuutta. Tästä syystä haihtuvilla hiilivedyillä 
on myös välillinen kasvihuonekaasuvaikutus. Otsoni on erittäin voimakas hapetin ja se 
aiheuttaa kohonneina pitoisuuksina haittoja sekä kasvillisuudelle että ihmisen tervey-
delle. 

Turussa suurimmat haihtuvien hiilivetyjen päästöt syntyvät Pansion satama-alueella 
moottoribensiinin varastoinnista ja laivanrakennuksesta sekä tieliikenteestä. Lisäksi liu-
ottimia vapautuu lääketeollisuudesta ja mm. painoprosesseista. Ilmansuojelulain mu-
kaan lupavelvollisten liuottimia käyttävien laitosten ja bensiinin varastoinnissa syntyvien 
haihtuvien hiilivetyjen päästöt olivat Turussa vuonna 1998 yhteensä noin 404 tonnia. 
Tieliikenteen hiilivetypäästöt olivat noin 895 tonnia2. 

Halogenoidut hiilivedyt 

Useat halogenoidut hiilivedyt ovat pitkäikäisiä ja tehokkaita kasvihuonekaasuja. Hiilive-
dyt, jotka sisältävät klooria (CFC:t) tai bromia (halonit) kulkeutuvat yläilmakehään, jossa 
ne hajottavat otsonia. CFC-yhdisteiden käytöstä luovuttiin Suomessa vuoden 1995 al-
kuun mennessä, poikkeuksena eräät lääkeaineet ja erikoisvalmisteet. Turussa toimivi-
en lääketehtaiden tuotannosta ilmaan vapautui pieniä määriä CFC:tä vuonna 1998. 
Muiden halogeeniyhdisteiden päästömääristä ei ole olemassa arviota. 

Metaani 

Merkittävin metaanilähde Turun seudulla on Topinojan kaatopaikka. Kaatopaikalle 
vuonna 1997 kuljetettujen yhdyskuntajätteiden aiheuttama laskennallinen metaanipääs-
tö on noin 900 tonnia. Yhdyskuntajätevesien ja lietteiden käsittelyn arvioitu me-
taanipäästö on 170 tonnia3. Yhdyskuntajätteiden ja jätevedenkäsittelyn päästöarviot 
perustuvat Suomen yhdyskuntajätehuollon päästöjen keskiarvoihin ja sisältävät näin 
ollen suuria epävarmuuksia. 

3) Jätevedenkäsittelyä koskevat päästötiedot perustuvat vuoden 1996 kuormitustietoihin. 
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Jätehuollon jälkeen maanlaajuisesti toiseksi merkittävimmän metaanin tuottajan, karja-
talouden, vaikutus jää Turussa vähäiseksi. Tieliikenteen metaanipäästöt vuonna 1998 
olivat 50,6 tonnia2. Autojen metaanipäästöt vähenevät tulevaisuudessa katalysaattorien 
yleistymisen myötä. 

Rikkidioksidin ja typen oksidien päästöt ilmaan 

Turun lähes kaikki rikkidioksidipäästöt syntyvät energiantuotannosta. Keskitetty energi-
antuotanto ja polttoöljyn rikkipitoisuuden pienentyminen ovat kääntäneet rikkipäästöt 
huomattavaan laskuun 1980-luvun puolivälin jälkeen. 

Turun ilmalupavelvollisten laitosten ja liikenteen aiheuttamista yhteenlasketuista typen 
oksidien päästöistä lähes 70 % on autoliikenteen aiheuttamaa. Katalysaattorien yleis-
tyminen tulee vähentämään liikenteen päästöjä tulevaisuudessa. 

Kaupungin 30:n ilmansuojelulain mukaan lupavelvollisen energiantuotantolaitoksen rik-
kidioksidipäästöt olivat 874 tonnia ja typen oksidien päästöt 698 tonnia. 
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Kuva 1. Lupavelvollisten laitosten typpioksidipäästöt Turun kaupunkiseudulla 
1989 - 1998. 
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Kuva 2. Lupavelvollisten laitosten rikkidioksidipäästöt Turun kaupunkiseudulla 
1982 - 1998. 
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Ilmanlaatututkimukset 

Kesäkuussa valmistui raportti ilman laadun mittauksista siirrettävällä asemalla Puisto-
kadulla. Tutkimuksessa selvitettiin rikkidioksidin, typen oksidien sekä hengitettävien 
hiukkasten pitoisuuksia Puistokadulla ajanjaksolla 12/96 – 11/97. Lisäksi arvioitiin tar-
vetta rajoittaa alueen liikennemääriä vakavissa ilmansaastumistilanteissa. 

Merkittävin päästölähde alueella oli liikenne. Vuoden 1995 liikennelaskelmien mukaan 
Puistokadun liikennemäärä alueella oli noin 20 000 ajoneuvoa/vrk. Muita päästölähteitä 
mittauspisteen lähiympäristössä olivat Turku Energia Oy:n Linnakadun voimalaitos, 
Wärtsilä NSD sekä Kiinteistö Varman lämpökeskus. 

Tulokset osoittivat, että typen oksidien ja hiukkasten pitoisuudet kohosivat talvella ja 
keväällä ajoittain selvästi kauppatorin vastaavia pitoisuuksia korkeammiksi. Asetetut 
ohjearvot ylitettiin hengitettävien hiukkasten osalta. Tulosten perusteella tulee Turun 
ilman laadun parantamiseksi suunniteltavat toimenpiteet toteuttaa myös tutkimusalueel-
la. 

1.2 Päästöt veteen 
Turun kaupungin jätevedet käsitellään Turun keskuspuhdistamolla, joka johtaa puhdis-
tetut jätevedet Turun edustan merialueelle Turun sataman kohdalla. Käsitellyt jätevedet 
aiheuttivat kuormitusta merialueelle vuonna 1998 fosforin osalta 13,0 tonnia, typen 
osalta 454 tonnia ja kiintoaineen osalta 404 tonnia. Kuormitusarvot olivat edellisvuotta 
suurempia. 

Merialuetta kuormittavat jätevesien lisäksi Aurajoen valuma-alueelta tuleva hajakuormi-
tus sekä Turun sataman ruoppaus- ja läjitystoiminta. Aurajoen mukana tullut kuormitus 
oli vuonna 1998 arviolta n. 68 tonnia fosforia ja 785 tonnia typpeä. Sataman väylien 
kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta syntyi ennätyksellinen määrä (1 115 000 m3) 
ruoppausmassoja, jotka pääosin läjitettiin Pohjois-Airistolle. 

Kakskerranjärven ravinnekuormitukseksi on arvioitu 200 - 450 kg fosforia ja 3500 - 
5500 kg typpeä vuodessa. Ravinteita tulee järveen etenkin maataloudesta. 

1.3 Melu 
Turun kaupungin liikennemeluselvitys valmistui vuonna 1990. Vuonna 1993 valmistu-
neessa selvityksessä määriteltiin edellisessä tutkimuksessa ilmenneiden ongelmallisten 
kohteiden osalta kiireellisimmin melusuojausta vaativat kohteet 

Kesän 1998 aikana kartoitettiin erilaisten huvi- ym. tilaisuuksien melutasoja. Ympäristö-
luvissa ja meluntorjuntalain mukaisissa melupäätöksissä annettiin melua koskevia mää-
räyksiä. 
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2 Ympäristön tilan seuranta 
2.1 Ilmanlaatu 
Turussa ilmanlaadun seuranta aloitettiin vuonna 1981 Kauppatorin rikkidioksidi- ja 
hiukkasmittauksilla. Vuonna 1988 perustettiin yhteistyössä Raision ja Naantalin kau-
punkien sekä suurimpien teollisuus- ja energiatuotantolaitosten kanssa ilmanlaadun 
mittausverkosto. Verkosto käsitti aluksi 7 rikkidioksidin mittauspistettä (3 Turussa) ja 
sääaseman. 

Vuoden 1998 lopussa mittausverkosto käsitti Turun alueella 3 rikkidioksidin, 2 typen 
oksidien, 1 hiilimonoksidin, 2 hengitettävien hiukkasten, 1 otsonin ja 1 kokonaisleijuman 
mittauspisteen sekä sääaseman. Kiinteät mittausasemat sijaitsivat Kauppatorilla, Anin-
kaistenkadulla ja Ruissalossa sekä sääasema Juhannuskukkulalla. Siirrettävä asema 
oli lokakuun loppuun Aninkaistensillan vieressä ja marraskuun alusta Uudenmaantiellä. 

Mittaustuloksia verrattiin Valtioneuvoston antamiin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. 
Ohjearvoilla ilmaistaan ilmansuojelun ja ilmanlaadun tavoitteita ja ne on tarkoitettu en-
sisijassa ohjeeksi viranomaisille. Raja-arvoin määrätään suurimmista hyväksyttävistä 
ilman epäpuhtauksien pitoisuuksista, joiden ylittyminen ilmansuojeluviranomaisten on 
käytettävissä olevin keinoin estettävä. Vuonna 1998 Turussa ylitettiin typpidioksidille ja 
hiukkasille asetetut ohjearvot sekä hiukkaspitoisuuksille annettu raja-arvo. 

Ilmanlaatu oli Turun keskustassa vuonna 1998 yleensä tyydyttävä. Välttäväksi tai huo-
noksi ilmanlaatu luokiteltiin keskustassa 14 ja Aninkaistensillan vieressä 45 vuorokau-
tena. Hyvää ilmanlaatu oli keskustassa 15 ja Aninkaistensillan vieressä 11 vuorokaute-
na. Huonoimmillaan ilmanlaatu oli talvikaudella esiintyneiden inversiotilanteiden aikana. 
Maalis- ja huhtikuussa ilmanlaatua heikensi liikenteen ja tuulen kadun pinnasta nostat-
tama, pääosin talven hiekoitushiekasta koostuva pöly. 

Talvikaudella keskustan ilmanlaadusta tiedotettiin ilmanlaatuindeksin avulla. Tiedote 
lähetettiin arkipäivisin paikallisille radioasemille. Automaattiseen ilmanlaatupuhelimeen 
soittamalla sai tiedon vallitsevasta ilmanlaadusta. Vuoden 1998 aikana käynnistettiin 
suurimpien kaupunkien kanssa yhteistyöprojekti ilmanlaatutiedon julkaisemiseksi valta-
kunnallisessa TV-lähetyksessä. 
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Kuva 3. Typpidioksidipitoisuuden vuosi-
keskiarvot Turun kauppatorilla vuosina 
1991 - 1998.
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Kuva 4. Rikkidioksidipitoisuuksien vuosi-
keskiarvot Turun kauppatorilla vuosina 
1981 - 1998 (vuoden 1984 mittaustiedot 
puutteellisia).
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Kuva 5. Ilmanlaatuindeksin maksimiarvot vuosina 1995 - 1998. 

2.2 Vedenlaatu 
Turun edustan merialueen, Aurajoen ja Kakskerranjärven veden laatua kuvataan yleis-
indeksin avulla. Indeksilukujen luokat ovat seuraavat: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, 
välttävä ja huono. 
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Kuva 6. Veden laadun indeksit Turussa vuosina 1995 - 1998. 
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3 Jätehuolto 
3.1 Jätteiden käsittely ja loppusijoitus 
Turussa v. 1998 syntyneiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä oli 99 400 tonnia. 
Luku sisältää polttolaitoksella ja kaatopaikalla käsitellyt ja hyötykäyttöön toimitetut jät-
teet sekä arvion omatoimisesti käsitellyistä jätteistä. Asukasta kohti laskettuna koko-
naismäärä oli 589 kg, noin 25 kg enemmän kuin edellisenä vuonna. Jätetilastoinnin 
epätarkkuudet, erityisesti hyötykäyttöön toimitettujen jätteiden osalta, saattavat kuiten-
kin vääristää arvioita ja vaikeuttavat näin myös valtakunnallista vertailua. Polttolaitok-
sella ja kaatopaikalla käsiteltyjen yhdyskuntajätteiden määrä oli 74 900 tonnia eli 
444 kg/asukas.  

Turun kaupungissa syntynyttä yhdyskuntajätettä käsiteltiin jätteenpolttolaitoksella 
45 500 tonnia, määrä oli pienentynyt vuodesta 1997 noin 2 400 tonnia. Polttolaitoksella 
käsiteltiin myös Turun sopimuskuntien yhdyskuntajätteitä, käsiteltyjen jätteiden määrä 
oli yhteensä 51 300 tonnia. Turussa syntyneiden jätteiden osuus oli 89 % käsitellyistä. 
Polttolaitoksen savukaasujen puhdistusjätettä ja arinakuonaa toimitettiin Topinojan kaa-
topaikalle 12 800 tonnia. 

Turussa kerättyjä yhdyskuntajätteitä loppusijoitettiin kaatopaikalle 27 800 tonnia. 
Määrä oli kasvanut edellisestä vuodesta lähes 6 000 tonnia. Erilliskerätty biojäte, 
1 700 tonnia käsiteltiin myös kaatopaikalla. Sopimuskuntien yhdyskuntajätteitä sijoitet-
tiin Topinojan kaatopaikalle noin 5 900 tonnia. Loppusijoitettujen jätteiden kokonais-
määrä oli 33 700 tonnia, kasvua edellisestä vuodesta 9 000 tonnia. Turkulaisten yhdys-
kuntajätteiden osuus oli 87 %. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

1994 1995 1996 1997 1998

to
nn

ia

Kokonaismäärä
Polttolaitos
Kaatopaikka
Hyötykäyttö

 

Kuva 7. Yhdykuntajätteiden käsittely ja hyödyntäminen vuosina 1994 - 1998. 

Topinojan kaatopaikalle sijoitettiin tuotantotoiminnasta tulleita jätteitä yhteensä 
34 800 tonnia. Turussa syntyneiden jätteiden osuus oli 33 300 tonnia eli 96 % sijoite-
tuista. Rakennusjätteitä sijoitettiin kaatopaikalle 15 100 tonnia, lietteitä 4 400 tonnia, 
erityisjätteitä noin 900 tonnia. Rakennusjätteiden sijoitus oli pienentynyt edellisestä 
vuodesta lähes 1 800 tonnia, muut jäte-erät olivat lähes ennallaan. Erillissijoitukseen 
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kaatopaikalla vastaanotettiin asbestia 210 tonnia, voimalaitostuhkaa 1 100 tonnia ja lie-
västi saastunutta maa-ainesta 11 100 tonnia. 

Topinojan kaatopaikalla kompostoitiin jätevedenpuhdistamon lietettä 246 000 ton-
nia. Rakennustoiminnasta tulleita jätteitä toimitettiin hyötykäyttöön 1 500 tonnia sekä 
hyötyjätteiden pieneriä,  metallia, lasia ja paperia 730 tonnia.  

Kotitalouksien ongelmajätteitä otettiin vastaan kaupungin vastaanottopisteissä 
135 tonnia. Kokonaismäärä sisältää Ympäristöauto Yrjöön, apteekkeihin ja Topinojan 
Ongelmajätekeskukseen tuodut ongelmajätteet. Määrä oli pienentynyt edellisestä vuo-
desta noin 30 tonnia ja oli vain 0,80 kg / asukas. Kertymän pienentyminen johtunee py-
syvän ongelmajätteiden vastaanottopisteen puuttumisesta kaupungin keskustasta. 

3.2 Jätteiden hyötykäyttö ja kierrätys 
Turun yhdyskuntajätteen hyötykäyttöasteeksi saatiin 59 %. Kierrätyksen osuus oli 
24 %, energiakäytön osuus 34 % ja omatoimisen käsittelyn osuus 1 %. Hyötykäyttöaste 
oli laskenut edellisestä vuodesta 3 % johtuen yhdyskuntajätteen polttolaitoskäsittelyn 
vähentymisestä. Kierrätyksen osuus oli lisääntynyt 1 %.4

Turussa syntyneitä kierrätyskelpoisia yhdyskuntajätteitä saatiin talteen yhteensä 
noin 23 600 tonnia. Kotikeräyspaperia toimitettiin käsiteltäväksi 12 700 tonnia, pahvia 
5 700 tonnia, metallia 2 500 tonnia ja lasia 1 950 tonnia. Konttorikeräyspaperin, neste-
pakkausten ja tekstiilien kierrätysmäärät olivat edelleen vajaasta 400 tonnista hieman 
yli 100 tonniin. Kotikeräyspaperin ja metallin kertymät olivat nousseet hieman edellises-
tä vuodesta, muut olivat pysyneet lähes ennallaan. 

Tuotantotoiminnassa syntyneitä metalliromuja kierrätettiin noin 16 000 tonnia, paino-
talojen ja vastaavien  papereita 8 400 tonnia sekä taso- ja sairaalalasia 105 tonnia. Uu-
siomuoviyrittäjille toimitettiin kiristekalvoja hyödynnettäväksi 50 tonnia. Kiviperäisiä ai-
neksia käsiteltiin uuteen käyttöön sopivaksi noin 12 000 tonnia. Tuotantotoiminnan jät-
teiden kierrätystiedot perustuvat Paperinkeräys Oy:ltä, Suomen Uusioaines Oy:ltä (la-
si), romuliikkeiltä, kiviperäisten ainesten käsittelijöiltä sekä uusiomuoviyrittäjiltä saatui-
hin tietoihin. Ne eivät välttämättä kuvaa tuotantotoiminnan jätteiden kokonaishyödyn-
tämistä. 

 

4)  Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste vv. 1997 ja 1998 on arvioitu Efektia Oy:n Tekpa-
kehittämisyhteisön Jätehuollon Vertti-projektissa määritellyllä tavalla. Esim. materiaalikierrätyksessä 
ei ole huomioitu tuotantotoiminnasta syntyneitä hyödynnettyjä metalleja, paperijätteitä jne. 

 8



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

to
nn

ia

Pahvi/paperi Metalli, teollisuus Metalli, koti Lasi
 

Kuva 8. Paperin, metallin ja lasin talteenotettuja määriä vuosina 1991 - 1998. 

3.3 Valvonta ja kehittäminen 
Ympäristöviraston jätehuoltotehtävissä työskentelee vakituisesti kaksi viran- ja yksi toi-
menhaltija. Vuonna 1998 jäteneuvojan tointa hoiti kaksi henkilöä, kumpikin 55 %:n työ-
ajalla. Erillisissä jätehuoltoprojekteissa työskenteli lisäksi kuusi henkilöä kuuden kuu-
kauden työllistämisjaksolla. Työaikaa kertyi yhteensä 36 kk. 

Roskaantumistarkastuksia tehtiin 70 kpl, jätelupia käsiteltiin 4 kpl, lausuntoja jäte-
huoltoasioista annettiin 12 kpl. Rakennusalan jätteiden vähentämis- ja käsittelyohje 
(2/98) valmistui. Pienvenesatamat ja telakka-alueet saivat oman jätehuolto-oppaansa 
(4/98). Opas sisältää ympäristönsuojelulautakunnan päätöksen (16.6.1998 §158) mu-
kaiset uudet jätehuollon järjestämisvelvoitteet satama- ja telakkakiinteistöille. 

Ympäristövirasto osallistui uuden kierrätyskeskuksen eli Ekotorin suunnitteluun 
koko alkuvuoden ajan. Turun Seudun Työttömien ylläpitämä Ekotori avattiin yleisölle 
lokakuussa. Ekotorilla pyritään kokonaisvaltaiseen palveluun: käyttökelpoisten tavaroi-
den ja hyötyjätteiden kierrätyksen lisäksi kävijöille on tarjolla jäteneuvontaa. 

Apteekkien osuutta ongelmajätteiden vastaanottopaikkoina tarkennettiin vuoden 
aikana. Uutta opasta lääke- ja kuumemittareiden vastaanotosta jaettiin kaupunkilaisille 
apteekkien kautta. 

Vuodenvaihteessa toteutettiin viraston aloitteesta useissa kaupoissa sekä Ekotorilla ti-
nankeräyskampanja. Siihen liittyneellä tiedotuksella ohjattiin lyijypitoisia uudenvuoden 
tinoja tavallista metallinkeräystä tehokkaampaan hyötykäyttöön.   

Hyötyjätepisteiden roskaantumisongelmaa käsiteltiin julkisuudessa laajalti koko 
syksyn ajan. Marraskuussa lakkautettiin 10 roskaisinta pistettä. Useimmat niistä sijaitsi-
vat Turun saarilla. Pisteiden lakkauttamisesta järjestettiin hyvin onnistunut tiedotustilai-
suus, jonka myötä kaupunkilaisille saatiin tietoa hyötyjätteiden keräämisestä sekä kerä-
yspisteiden asianmukaisesta käytöstä.  
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3.4 Jäteneuvonta 
Jäteneuvontatilaisuuksissa tavoitettiin vuoden aikana kasvokkain noin 1000 henkeä. 
Kohderyhminä olivat kaupunkilaiset ja yhteisöt, jätehuollon käytännön toteuttajista aina 
ympäristöasioiden edelleenvalistajiin saakka. Kiinteistöhuoltoyritysten henkilökunnille 
järjestettiin 30 tilaisuutta, rakennustyömailla vierailtiin lähes 50 kertaa. Jäteneuvojat 
osallistuivat myös mm. omakotiyhdistyksen järjestämään jäteviikonloppuun sekä Ra-
kennus- ja Osaava Nainen Messuille. Turun luonnonsuojeluyhdistyksen järjestämällä 
Kestävän kehityksen -viikolla neuvottiin jäteasioissa koulun opettajia ja oppilaita sekä 
toritapahtuman kävijöitä. 

Turun pääkirjaston näyttelyssä maaliskuussa jäteoppaana toimi sarjakuvahahmo 
B. Virtanen. Hahmo vieraili julistenäyttelynä myös erään yrityksen henkilöstökoulutus-
viikolla. Myös rakennustoiminnan jätehuollosta valmistui uusi julistesarja. Lainattavat  
julistesarjat "varastoidaan" näkyvästi Kierrätyskeskus Ekotorin näyttelytilan seinällä. 

Joulunajan kuluttamiseen ja jätteiden käsittelyyn annettiin vinkkejä Ekoihmisen joulu-
kalenterin avulla. Kalenterin sai mm. ympäristöviraston kotisivuilta,  kirjastoista ja Tu-
run tapahtumakalenterista. 

Tiedotuksessa kokeiltiin virkatyönä tehtyjen artikkelien tarjoamista lehdille. Kokeilu 
onnistui: Rakennussanomat, Rakentaja-lehti ja Uusio-uutiset julkaisivat näyttävän re-
portaasin rakennusjätteiden lajittelusta turkulaisella kerrostalotyömaalla. Paikallisradiot 
olivat jälleen kuuluvasti mukana useissa jätetiedotushankkeissa. Yhteistyö Radio100:n 
kanssa jatkui "Elä ihmisiksi luonnon kanssa" -tietoiskujen sekä "Terveisiä Topinojalta" 
-ympäristökampanjan merkeissä pitkin vuotta. Turun radiossa "juteltiin ja soiteltiin ai-
heena jätehuolto" heinäkuussa.  
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4 Elollinen luonto, luonnon monimuotoisuus 
4.1 Luontovalistus 
Tammenterhon opastuskeskus Ruissalossa oli yleisölle avoinna 1.4. - 30.9. Opastus-
keskukseen tutustui noin 15 000 koti- ja ulkomaista vierasta. Keskuksen tiloissa toimi-
van luontokoulun opetukseen osallistui noin 4 000 oppilasta. Opastuskeskuksen tapah-
tumia olivat mm. kolme valokuvanäyttelyä ja yksi posterinäyttely. Polkupyörävuokraa-
mon toiminta oli edelleen vilkasta. Opastuskeskuksen toimintaan kuului myös 23 yleisö-
retkeä. Kohteina olivat Ruissalon lisäksi mm. Katariinanlaakso, Kurjenrahka, Kuhan-
kuono sekä useat lähiluontokohteet. 

4.2 Luonnonsuojelualueiden hoitotoimenpiteet sekä kasvilli-
suuden ja eläimistön tutkimus ja seuranta 
Friskalanlahdella vuonna 1989 aloitettua rantaniittyjen kunnostusta jatkettiin niiden suo-
jeluarvojen ylläpitämiseksi. Alueella laidunsi 30 hiehoa. 

Ketoprojektiin osallistuttiin hoitamalla edelleen Kakskerran Brinkhallin ja Ruissalon Mar-
janiemen ketoja yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Juhannuskukkulan keto-
rinteelle tehtiin hoitosuunnitelma, joka myös toteutettiin vuonna 1998.  

Uhanalaisen uuttukyyhkyn kantojen seurantaa jatkettiin, pesimäpönttöjä lisättiin mm. 
Hirvensaloon ja Kakskertaan. Erityistä suojelua vaativan uhanalaisen erakkokuoriaisen 
esiintyminen Ruissalossa selvitettiin. Luonnonsuojelulain ja metsälain mukaisten arvok-
kaiden elinympäristöjen kartoitusta jatkettiin. 

Ruissalossa toistettiin vuosittaiset talvilintulaskennat ja lintuluotojen pesimälinnustoa 
seurattiin. Harmaalokki- ja variskantoja rajoitettiin pyydystämällä niitä Topinojan kaato-
paikalla loukuilla ja ampumalla. Harmaalokkeja lopetettiin 2 100 ja variksia 660. Saaris-
tomerellä osallistuttiin merikotkien talviruokintaan. Itämeren hyljeprojektiin ja saariston 
villiminkkien poistopyyntiin osallistui ympäristöviraston henkilöstöä. 

4.3 Eläinhoitola 
Kaupungin eläinhoitola jatkoi loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten ja hylättyjen 
lemmikkieläinten hoitoa vakiintuneeseen tapaan. Vuonna 1998 hoidettiin 343 koiraa, 
319 kissaa ja 42 muuta lemmikkiä sekä 298 luonnonvaraista eläintä. 

4.4 Maankäyttö 
Asemakaavanmuutoksia koskevia lausuntoja valmisteltiin 31:stä suunnittelualueesta. 

4.5 Vesistöt 
Aurajokeen istutettiin vuonna 1998 vaellusikäisiä meritaimenia 28 061 kpl, vastakuoriu-
tuneita 12 000 kpl, merilohia 20 714 kpl ja yksivuotiaita vaellussiikoja 1 870. Osa lohi- ja 
taimenistukkaista oli merkittyjä. Merkintöjen avulla seurataan yhteistyössä Riista- ja Ka-
latalouden tutkimuslaitoksen kanssa istutusten tuloksellisuutta. 

 11



5 Ympäristön lupa- ja valvonta-asiat 
5.1 Ympäristöluvat 
Ympäristömenettelylaki tuli voimaan vuoden 1992 syyskuussa. Seuraavassa taulukos-
sa on eritelty lautakunnan käsittelemien ympäristölupien kohteet lain tähänastisen voi-
massaolon aikana. 

Taulukko 1. Ympäristöluvat vuosina 1992-1998. 

 Kivenmurskaamo Polttonesteiden 
jakeluasema 

Asfalttiasema Muut ympäristölupaa 
edellyttävät laitokset 

1992 1 - - - 
1993 4 11 1 3 
1994 2 3 - 9 
1995 1 - 1 4 
1996 1 3 1 2 
1997 - 7 - 9 
1998 1 3 1 1 

Vuoden 1998 osalta ryhmä “muut ympäristölupaa edellyttävät laitokset” käsitti korjaus-
telakan ympäristöluvan. 

Ympäristönsuojelulautakunta valmisteli ja antoi vuoden 1998 aikana 4 ympäristölupa-
lausuntoa Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Näissä ympäristöluvissa luvan rat-
kaisijana oli ympäristökeskus. 

5.2 Meluilmoitukset 
Vuoden 1998 aikana käsiteltiin ja tehtiin päätös 112 meluilmoitukseen. Tämä on 8 pää-
töstä enemmän kuin vuonna 1997 ja 41 enemmän kuin 1996. Vuoden 1998 melupää-
tökset jakaantuivat seuraavasti: 

− työ tai rakentaminen 19 päätöstä 
− huvitilaisuudet 79 päätöstä 
− urheilutapahtumat 11 päätöstä 
− moottoriurheilu 3 päätöstä 

5.3 Jätevesiluvat 
Vuoden 1998 aikana myönnettiin yhteensä 40 vesilain mukaista tonttiviemärilupaa kau-
pungin haja-asutusalueille. Näiden lupa-asioiden sekä 3 jätevesipäätöksen käsittelystä 
vastasi johtava hygieenikko Pentti Janatuinen, jolle päätöksenteko on lautakunnan pää-
töksellä delegoitu. 

5.4 Jätevapautukset 
Vuonna 1998 myönnetiin poikkeuksia Turun kaupungin jätehuoltomääräyksistä yhteen-
sä 301 kpl. Vapautukset koskivat pientalokiinteistöjen jäteastian tyhjennysvälin piden-
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nystä (88 kpl) ja vapautusta järjestetystä jätteenkuljetuksesta (213 kpl). Kielteinen pää-
tös tehtiin 111 hakemuksen osalta. 

5.5 Kalastusluvat 
Taulukko 2. Turun kaupungin vesialueille myydyt kalastusluvat vuonna 1998. 

Lupatyyppi Kpl 
Aurajokilupa 636
Turun kaup. kalastuslupa 913
Nuorisolupa 68
Verkkolupa 530
Muut 72
Yhteensä 2219
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Kuva 9. Myydyt Aurajokiluvat vuosina 1990-1998. 

5.6 Metsästysluvat 
Aiemmin myönnettyjä metsästyslupia oli voimassa 20 kpl. Lisäksi Ruissalon supikoiria 
ja keskustan hyökkäileviä variksia vähennettiin. 

5.7 Maa-aineslain 7 §:n mukaiset luvat 
Vuonna 1998 ei myönnetty uusia maa-aineslain 7 §:n mukaisia lupia. 

5.8 Puunkaatoluvat 
Rakennuslain 124 a §:n mukaisia toimenpidelupia puiden kaatamiseen myönnettiin yh-
teensä 190. Luvat koskivat 572 puuta. Ympäristönsuojelulautakunnan käsittelemiä, ei 
vähäisiä toimenpiteitä oli 24, ja ne koskivat 201 puuta. 

5.9 Leirintäalueilmoitukset 
Tilapäisiä leirintäalueita koskevista ilmoituksista tehtiin kaksi päätöstä. 
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6 Hallinto 
6.1 Ympäristönsuojelulautakunta 
Vuosi 1998 oli ympäristönsuojelulautakunnan viidestoista toimintavuosi. Turun kaupun-
gin ympäristönsuojelulautakunnan johtosäännön mukaan ympäristönsuojelulautakun-
nan tehtävänä on edistää ympäristönsuojelua kaupungissa sekä huolehtia sille laissa 
kuntien ympäristönsuojelun hallinnossa (64/86) säädetyistä tehtävistä. Lautakunnassa 
on kolmetoista valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi valittua jäsentä ja yhtä monta 
henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää näiden keskuudesta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan lautakunnan toimikaudeksi. 

Vuonna 1998 ympäristönsuojelulautakunta kokoontui 19 kertaa ja pöytäkirjaan merkit-
tiin 345 pykälää. Lautakunnan kokoonpano oli seuraava: 

Tehtävä Nimi Ammatti Läsnä 
puheenjohtaja Laitinen Marjukka toimittaja 19 
varapuheenjohtaja Aaltonen Erkki toimistopäällikkö 16 
jäsen Kemppainen Irma koordinaattori 11 
jäsen Ketola Jari levyseppä 16 
jäsen Kirstilä Juha opiskelija 17 
jäsen Lehtonen Pertti fil.yo 10 
jäsen Luojola Ilari putkiasentaja 16 
jäsen Niva Minna oik.kand. 0 
jäsen Pomrén Jan-Peter kauppat.maist. 16 
jäsen Puhakka Matti kauppias 10 
jäsen Sarlund Katri opettaja 19 
jäsen Suvitie Anna opiskelija 12 
jäsen Vallinen Sanna opiskelija 16 
jäsen Vihervaara Erja  2 
varajäsen / jäsen Aaltonen Jorma vapaa toimittaja 6 
varajäsen Heinonen Katariina taksinkuljettaja 12 
varajäsen Laula Kimmo toimistoinsinööri 9 
varajäsen Leino Jere opiskelija 0 
varajäsen Mutta Jarmo toimipisteen esimies 1 
varajäsen Nummisto Ilkka  1 
varajäsen Oksanen Riikka valt.maist. 5 
varajäsen Pettersson Auli luokanopettaja 0 
varajäsen Söderlund Kauko käyttöpäivystäjä 2 
varajäsen Uusitalo Hilkka laatanvalmistaja 4 
varajäsen Viherkoski Marjo opiskelija 3 
varajäsen Wigelius Miikka opiskelija 2 
varajäsen Winter Marko nuoriso-ohjaaja 2 
 
Lisäksi lautakunnan kokouksiin osallistuivat seuraavat henkilöt: 
 
Tehtävä Nimi Läsnä 
akj:n avustaja Markku Monnonen 4 
kh:n edustaja Mika Helva 9 
kh:n varaedustaja Katriina Mäkinen 8 
esittelijä / sihteeri Mikko Jokinen 16 
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Tehtävä Nimi Läsnä 
sihteeri Ahti Karttunen 18 
asiantuntija Markku Aaltonen 1 
asiantuntija Pentti Janatuinen 1 
asiantuntija / sihteeri Kari Karhu 4 
asiantuntija Juha Kääriä 7 
asiantuntija Päivi Mikkola 1 
asiantuntija Pekka Paananen 5 
asiantuntija / esittelijä Helena Pakkala 9 

6.2 Henkilökunta 
Ympäristöviraston henkilöstö vuonna 1998 oli seuraava: 

Viranhaltijat: Virkanimike Nimi 
 Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen 
 Jätehuoltoinsinööri Pekka Paananen 
 Luonnonsuojelutarkastaja Jukka Nummelin 
 Ympäristönsuojelusuunnittelija Kari Karhu 
 -maankäyttö, atk 
 Ympäristönsuojelusuunnittelija Juha Kääriä 
 -vesiensuojelu, kalastus  
 Terveysinsinööri Helena Pakkala 
 Kanslisti Jaana Järvinen 
 Ympäristötarkastaja Satu Lindgren 
 Jätehuoltotarkastaja Päivi Mikkola 
 Ammattimies Jyrki Lehtinen 
Työsopimussuhteessa: 
 Eläinsuojeluvalvoja Anja Eerikäinen 
         1.4. alkaen Heidi Leyser 
 Luonnonsuojelutyöntekijä Jarmo Laine 
 Kenttämestari Timo Seppälä 
 Toimistovirkailija Tiina Miettinen  
 Huoltomestari Markku Kivivirta 

Lisäksi ympäristövirastossa oli vuoden 1998 aikana 14 harjoittelijaa ja kaksi oppisopi-
muskoulutuksessa olevaa. 

Työllistettyjen jakaantuminen eri tehtäviin käy ilmi oheisesta yhteenvedosta. 

Taulukko 3. Työllistämistuella palkatut työntekijät ympäristövirastossa vuonna 1998. 

TEHTÄVÄ TYÖSUHTEET 
Eläinhoitola 2 
jätehuolto 6 
kala/vesi 1 
Tammenterho 2 
toimisto 1 
Muu 4 
YHTEENSÄ 16 
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7 Julkaisut 
Ympäristöviraston julkaisusarjassa ilmestyi vuonna 1998 seitsemän julkaisua: 

1/98 Yhteenveto maaperän saastuneisuusselvityksistä sekä luettelo mahdollisista 
saastuneista maa-alueista Turun kaupungissa 

2/98 Rakennusalan jätteiden vähentämis- ja käsittelyohje 1998 

3/98 Ilmanlaadun mittauksia siirrettävällä mittausasemalla Turussa 

4/98 Pienvenesatamien ja telakka-alueiden jätehuolto-opas 

5/98 Jätehuolto Turussa 1997 

6/98 Ympäristövuosi 1997 Turussa 

7/98 Selvitys hyötyjätteiden kerääjistä ja käyttäjistä 

Lisäksi ilmestyi Ympäristöviraston toimistoagenda ja yhteistyönä kaksi julkaisua: 

1 Ilmanlaatu Turun kaupunkiseudulla vuosina 1993 - 1997 
 (Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä) 

2 Tarpeettomat tabletit ja kuumemittarit takaisin apteekkiin 
 (Turun kaupungin jätelaitos ja ympäristövirasto) 

8 Kansainvälinen toiminta 
Ympäristönsuojelulautakunnan ja -toimiston aktiivinen osallistuminen Itämeren alueen 
ympäristöyhteistyöhön jatkui. 

Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen toimi Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäris-
tökomission toisena puheenjohtajana ja osallistui siinä ominaisuudessa myös järjestön 
hallituksen kokouksiin. Hallituksella oli vuonna 1997 kolme kokousta ja ympäristöko-
missiolla kaksi. Ympäristötoimenjohtaja edusti UBC:tä myös Itämeren Agenda 21:n 
valmistelussa. Ohjelman valmistuttua ja tultua hyväksyttyä Itämeren maiden neuvoston 
ulkoministerikokouksessa kesäkuussa Jokinen valittiin sen toteutumista ohjaavan asi-
antuntijaryhmän (Senior Officials Group) jäseneksi. 

Ympäristöviraston yhteydessä jatkoi edelleen Turun kaupunginhallituksen päätöksellä 
Itämeren kaupunkien liiton ympäristökomission sihteeristö, jonka koordinaattorina toimi 
Risto Veivo. Sihteeristön toiminnasta on oma erillinen yhteenveto. 

Toimistossa vieraili vuoden aikana jälleen monia ulkomaisia ympäristöalan ryhmiä tu-
tustumassa suomalaiseen ja turkulaiseen paikallistason ympäristönsuojeluun. Kaukai-
simmat vieraat olivat Thaimaasta, Kiinasta ja Kreikasta. 

Ympäristövirasto avusti myös ympäristöministeriötä UNEP:n työkokouksen järjestelyis-
sä Turussa. Kokous pidettiin syyskuussa ja siihen osallistui 30 osanottajaa eri puolilta 
maailmaa. 

 16



 

9 Muu toiminta 
9.1 Tiedotus 
Ympäristöviraston tiedotusta tehostettiin vuoden 1998 maaliskuussa palkkaamalla toi-
seksi  jäteneuvojaksi viestinnän ammattilainen. Hänen tuli varsinaisen tehtävänsä ohel-
la hoitaa yhteyksiä turkulaisiin tiedotusvälineisiin ja lisäksi suunnitella ympäristövirastol-
le Internet-kotisivut. 

Kotisivujen laadinnan lähtökohtana oli saada uusi, vuorovaikutteinen viestintäkanava, 
jolla kysymys-/palautesivun lisäksi olisi laaja tietopaketti ympäristöviraston palveluista 
sekä  jatkuvasti päivitettävää ajankohtaisaineistoa. Sivujen tarjonta suunnattiin erityi-
sesti turkulaisille kotitalouksille. Toiseksi pääkohderyhmäksi valittiin peruskoulut. 

Vuoden -99 alussa valmistuneiden sivujen (osoite: www.turku.fi/ympto) kokoaminen ja 
ulkoasun suunnittelu tehtiin yhdessä harjoittelija Sirpa Nypelön (kaupungin keskusviras-
ton viestintä- ja elinkeinokeskus) kanssa. Sivujen kuvitus on peräisin viraston omasta 
tasokkaasta valokuvavalikoimasta. 

Kotisivujen käyttäjien antama palaute on ollut voittopuolisesti myönteistä. 

9.2 Varsinais-Suomen Agenda 21 
Varsinais-Suomen Agenda 21 on kuntien yhteinen kestävän kehityksen hanke, jossa oli 
vuonna 1998 mukana 19 kuntaa. V-S Agenda 21 perustuu johtoryhmän ja teemaryhmi-
en toimintaan, jota koordinoi V-S Agendatoimisto. Teemaryhmiin kuuluu jäseniä eri 
kunnista ja eri toimialoilta. Vuonna 1998 teemaryhmien tehtävänä oli alueellisen kestä-
vän kehityksen toimintaohjelman laatiminen sekä käytännön toiminnan suunnittelu. V-S 
Agendatoimiston tehtäviin kuuluu erilaisten kestävän kehityksen projektien suunnittelu 
ja toteutus, koulutusten ja seminaarien järjestäminen, kuntien tukeminen kestävän kehi-
tyksen työssä ja tiedottaminen. V-S Agendatoimisto toimii Turun ympäristöviraston yh-
teydessä. Vuonna 1998 V-S Agenda 21 on toiminut seuraavasti: 

Seminaarit ja koulutustilaisuudet: 

V-S Agendatoimisto järjesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa viisi seminaaria aiheis-
ta: Jakelulogistiikka, kestävä maankäyttö, energia,  joukkoliikenteen kehittämismahdol-
lisuudet sekä vesi ja kestävä kehitys. 

Varsinais-Suomen Agendatoimisto järjesti kuntakohtaisia koulutuksia yhteensä yksitois-
ta sekä kaikille agendakunnille yhteisen suunnittelupäivä 25.8. Turussa.  

Päiväkotien ja koulujen opettajille järjestettiin kolme koulutusta: Ruissalon Tammenter-
hossa yläasteen/lukion opettajille ja Raision Lumikossa ala-asteen ja päiväkotien opet-
tajille (2x). 
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Kilpailut ja tempaukset: 

Yrityksille ja kunnille järjestettiin helmi-maaliskuussa Ympäristöteko -kilpailu.  

Kuntien ja yritysten työntekijöille järjestettiin toukokuussa Pyörällä töihin -kilpailu.  

Keväällä järjestettiin koululaisille  Agendaviirin suunnittelukilpailu. 

Projektit: 

Koulu-Agenda-projekti käynnistyi syyskuussa. 

Lasten ja nuorten ympäristöviikko järjestettiin marraskuussa viikolla 47 Turun Steiner-
koululla.  

Julkaisut ja tiedottaminen: 

Koulu-Agenda - Kestävän kehityksen opas kouluille ja päiväkodeille 

Kestävän kehityksen opas hankkijoille ja kuluttajille  

Haja-asutusalueiden jätevedet - Hyvän tiedon kautta hyviin päätöksiin ja hyvätasoiseen 
toteutukseen 

Varsinais-Suomen Agenda 21 -tiedotelehti 1-3/98  

Kestävä Suomi 98 -messut 26.-29.3. sekä Osaava Nainen -messut 25.-27.9, (oma 
osasto)  

V-S Agenda 21:n Internet-sivut kesällä -98 

9.3 Kansainväliset yhteistyöprojektit 

E.V.D. Post –projekti 

Toukokuussa 1998 luovutettiin Turun kauppatorilla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa 
E.V.D. Post –projektin Elcat Cityvan 200 -sähköautot käyttäjilleen Turun kaupungille ja 
Suomen Posti Oy:lle. Kaupungin viisi sähköautoa tulivat ympäristöviraston, terveystoi-
men, viheryksikön, sosiaalikeskuksen ja Turku Energian käyttöön. Ympäristöviraston 
Ilmariksi ristityllä sähköautolla korvataan ilman laadun seurannan huoltoajossa aikai-
semmin käytössä ollut ei-katalysaattori henkilöauto. 

Sähköauton kuljettajiksi valituille henkilöille järjestettiin toukokuussa kahden päivän 
koulutus. Sähköauton teorian, ajokoulutuksen ja taitoajon lisäksi kuljettajille annettiin 
tietoa myös ympäristöasioista. Ensimmäisten koulutettujen sähköauton kuljettajien to-
dettiin jo syksyn aikana luottavan autoihinsa. 

Taloudellinen ajotapa koettiin haasteeksi. Ilmarilla ajettiin yhdellä latauksella parhaim-
millaan jopa 105 km (luvattu 70 km). Vuoden 1998 lopussa Ilmarille oli kilometrejä ker-
tynyt runsaat 4 200 km. 
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ICTULA 

Ympäristövirasto valittiin osapuoleksi EU:n tietoyhteiskunta hankkeeseen, jonka tavoit-
teena on kokeilla ja löytää uusia keinoja ja lähestymistapoja tietotekniikan hyödytämi-
seksi kestävän kehityksen saavuttamisessa. Hankkeen muita kaupunkiosapuolia ovat 
Liverpool, Amsterdam, Darmstadt ja Hannover. 

Turun osahankkeen tavoitteena on visualisoida jokin maankäyttösuunnitelma siten, että 
sitä pystyy tarkastelemaan Internetin välityksellä sekä tutkia sitä, miten eri käyttäjäryh-
mät kokevat tällaisen uuden työvälineen ja lähestymistavan. 

Kohteeksi valittiin Hirvensalon osayleiskaava, jonka visualisointiin liittyen hanketta ryh-
dyttiin toteuttamaan. Toteutus tehtiin yhdessä Turun yliopiston ja kaupungin kaava-
osaston kanssa. Projektitutkijana toimi Petri Männistö. Hanke on 2 vuotinen ja se jatkuu 
vuonna 1999.  

Green Know-How Turku 

Euroopan sosiaalirahaston Turun kaupungin hakemuksesta myöntämän avustuksen 
turvin käynnistettiin lokakuussa 1997 hanke Varsinais-Suomalaisen ympäristöosaami-
sen vahvistamiseksi ja sen markkinoinnin tehostamiseksi. Avustuksen rahaliikenne ka-
navoitiin ympäristölautakunnan kirjanpidon kautta. 

Vuosi 1998 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jonka aikana täsmennettiin yh-
distyksen strategiaa. Tämän mukaisesti toiminta on vuoden aikana keskittynyt markki-
nointiin, sisäisen ja ulkoisen verkoston rakentamiseen sekä valmiuksien hankkimiseen 
hanketoiminnan aloittamiseksi. 

Kotimaisten kontaktien lisäksi markkinointia tehtiin Ecobalt messuilla Riikassa, Eco-
business tapahtumassa Grazissa sekä EU:n puitteissa Brysselissä. Lisäksi osallistuttiin 
kestävän kehityksen seminaariin Shanghaissa edustamalla samalla SIFE:ä sekä 
INEM:n yleiskokoukseen Hampurissa. Latvian ja Liettuan mahdollisuuksia kartoitettiin 
lisäksi Otaecon järjestämässä tapahtumassa Riikassa sekä Abonetin kanssa Riikassa 
ja Vilnassa. 

Markkinoinnin tueksi oltiin mukana UL:n teettämässä Envirofinland-julkaisussa, josta 
otettiin myös erillispainos. Oman kotisivun ylläpito ja kehittäminen aloitettiin. Toimintaa 
on tehty tunnetuksi myös Radio Sadan ympäristökampanjan avulla. 

Tiedotusta kehitettiin ja järjestettiin kaksi sisäistä tilaisuutta esityksineen. Toukokuussa 
järjestettiin WTC:n kanssa Green Day korkeatasoisine esitelmineen. Toukokuussa jär-
jestettiin kaksi suomalais-ranskalaista seminaaria aiheina biotekniikka ja komposiittima-
teriaalit. 

Yhteistyötä tehtiin Åbo Akademin täydennyskoulutuskeskuksen ympäristöopetuskurssi-
en kanssa. Osallistuttiin Turun Ammattikorkeakoulun johtamaan PK-yritysten ympäris-
töjärjestelmien kehittämisprojektien suunnitteluun. Turun Messujen ja Farman järjetä-
miin messuihin annettiin asiantuntija-apua. 

Osallistuttiin Varsinais-Suomen Liiton yhteistyöhön Finistèren kanssa. Lisäksi on tehty 
yhteistyötä mm. YM:n, KTM:n, LoSYK:n, TE-keskuksen, Ulkomaankauppaliiton, TT:n ja 
Tekesin kanssa. 
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Rahoituspäätös hankkeesta “Selvitys suomalaisesta jätehuollosta ja sen toimivuudesta” 
saatiin marraskuussa. 

KTM tilasi esiselvityksen “Ympäristöklusterin kehittämisedellytykset, jonka toteuttami-
nen siirtyi seuraavaan vuoteen. 

Useissa muita hankkeita on valmisteltu tai oltu alihankkijoina mukana. Merkittäviä pää-
töksiä ei kuitenkaan ole tullut. 

Hanketoiminnan edellytyksiä on suorien kontaktien lisäksi kehitetty mm. KTM:n hanke-
neuvontakeskuksen ja UL:n rahoitusneuvontakeskuksen kanssa Brysselissä. Lisäksi on 
aloitettu yhteistyö Turun kaupungin Brysselin toimiston kanssa. 

Green Know How Turun toiminnan vetäjänä toimi DI Teppo Koski. Yhdistyksen toimiti-
lat sijaitsivat  Turun World Trade Centerin yhteydessä. Yhdistyksessä oli vuoden lopus-
sa 50 jäsenyritystä tai yhteisöä. 

Itämeren kaupunkien liiton ympäristösihteeristö (UBC) 

Turun kaupungin ympäristöviraston yhteydessä on vuodesta 1996 alkaen toiminut Itä-
meren kaupunkien liiton ympäristökomitean sihteeristö. Sihteeristön tehtävänä on eri 
tavoin luoda edellytyksiä ja pyörittää liiton jäsenkaupunkien välistä ympäristöalan ja 
kestävän kehityksen yhteistyötä, sekä edustaa liittoa kansainvälisessä ympäristökysy-
myksiin ja kestävään kehitykseen liittyvässä yhteistyössä. 

Käytännössä sihteeristö toteuttaa tehtäväänsä järjestämällä kokouksia ja koulutusta, 
suunnittelemalla ja koordinoimalla kehittämishankkeita, tiedotustoiminnalla, sekä työs-
kentelyllä useissa kansainvälisissä työryhmissä. Sihteeristön vuonna 1998 hoitamat 
kehittämishankkeet liittyivät paikallisagenda 21 työhön, kunnalliseen ympäristöauditoin-
tiin, sekä autolauttaliikenteen päästöjen vähentämiseen. 

Suurin yksittäinen aihealue sihteeristön työssä oli Itämeren alueen kestävän kehityksen 
ohjelma (Baltic 21). Liitto osallistui ohjelman valmisteluun, ja sihteeristö kantoi päävas-
tuun Turussa syyskuussa järjestetyn Itämeren alueen kestävän kehityksen konferens-
sin järjestämisestä. Muita sihteeristön Turussa vuonna 1998 järjestämiä merkittäviä 
kansainvälisiä kokouksia olivat Itämeren suojelukomission ohjelmatyöryhmän kokous 
toukokuussa sekä YK:n Habitat II työryhmän kokous myöhemmin syyskuussa. 
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