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Turun ilmastosuunnitelma 2029 noudattaa Euroopan Unionin yhteistä mallia (SECAP, 
Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi sitovan ilmastoohjelman ensimmäisen kerran vuonna 
2009 (kv 26.10.2009 § 239) ja kaupunki on hyödyntänyt yhteistä eurooppalaista ilmastotyön 
toimintamallia vuodesta 2010 alkaen (EU Covenant of Mayors for Climate and Energy, kv 
20.10.2010 § 184).
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Turun kaupunki toteuttaa vahvaa ilmastopolitiikkaa yhdessä kan-
salaisyhteiskunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena 
on hiilineutraali alue vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen 
siitä eteenpäin – yhtenä ensimmäisistä kaupungeista maailmas-
sa – sekä kattava varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 
Ilmastopositiivisuus tarkoittaa, että alueen nettopäästöt muuttuvat ne-
gatiivisiksi ja vaikutus ilmakehää viilentäväksi. Päästöjen vähentämisen 
lisäksi tämä saavutetaan vahvistamalla hiilen sidontaa ja uusiutuvan 
energian ylituotantoa.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilmastosuunnitelman 2029 yksimie-
lisesti 11.6.2018 § 142. Suunnitelma ohjaa sitovasti kaupunkikonsernin 
toimia ja valtuusto seuraa sen toteutumista vuosittain käsitellessään ilmastoraportin. Turun 
ilmastosuunnitelma noudattaa Euroopan Unionin yhteistä mallia (EU SECAP – Sustainable 
Energy and Climate Action Plan) ja sisältää toimet ja tavoitteet vuosille 2021, 2025 ja 2029.

Ilmastosuunnitelman tavoitteet ovat vuoden 2020 aikana toteutuneet hyvin. Vuodelle 2021 
asetettu välitavoite – päästöjen puolittaminen vuoden 1990 tasosta – saavutettiin ja ohitettiin 
jo vuonna 2020. Saavutettu kokonaispäästövähennys oli toteutettujen toimien vaikutusta tar-
kemmin kuvaavalla normeeratulla laskutavalla laskettuna yli 51 prosenttia ja asukaskohtainen 
yli 60 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. Suoralla laskutavalla vähennykset olivat vielä 
suuremmat (yli 55 ja yli 63 prosenttia). Luvut perustuvat vuoden 2020 ennakkotietoihin pohjautu-
vaan laskentaan. 

Määrällisesti suurin päästövähennysurakka kohti ilmastopositiivista aluetta on Turussa siis jo 
tehty – mutta silti vähintään yhtä haastava työ on vielä menossa ja edessä. Vaikka suurimmat 
päästövähennykset on saavutettu energiassa, erityisesti kaukolämmössä, niin myös tieliikenteen 
päästövähennykset vuodesta 1990 ovat jo lähes 30 prosenttia ja vähennysvauhti näyttää kiihty-
vän. Myös muilla sektoreilla on edistytty.

Päästövähennysten takana on kaupunkikonsernin onnistuneiden ilmastotoimien rinnalla yhteis-
työkumppanien ja kansalaisten ilmastotekoja, mutta myös toimintaympäristön muutoksia vähähii-
liseen suuntaan sekä valtion ja Euroopan Unionin aikaansaamia ohjaavia ja vauhdittavia toimia.

Vuonna 2020 Turun ilmastotyö saavutti myös poikkeuksellista mainetta, kun Turku palkittiin 
Euroopan komission toimesta parhaana keskikokoisena ilmastokaupunkina yli 10.000 yhteistä 
työmallia käyttävän kaupungin ja alueen joukosta.

Ilmastoraportissa 2020 tuodaan esiin toteutunut päästökehitys, ilmastotyön onnistumiset ja ke-
hittämiskohteet sekä hillinnän että varautumisen osalta. Samalla tarkastellaan myös ilmastotyön 
laajempaa vaikuttavuutta sekä tutkimus- ja kehityshankkeista saatuja oppeja ja palautetta sekä 
alustetaan ilmastosuunnitelman arviointia ja päivitystä.

Tiivistelmä
Tavoitteena on 
hiilineutraali alue 
vuoteen 2029 
mennessä ja 
ilmastopositiivinen 
siitä eteenpäin 
– yhtenä 
ensimmäisistä 
kaupungeista 
maailmassa – 
sekä kattava 
varautuminen 
ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin.
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1.1 Ilmastoraportti 2020

Kaupunginvaltuusto päättää ilmastosuunnitel-
masta, seuraa sen toimeenpanoa vuosittain ja 
tekee suunnitelmaan tarvittaessa korjauksia. 
Ilmastoraportti 2020 esitetään valtuustolle 
20.9.2021 ja se on järjestyksessä kolmas 
valtuustolle esitettävä Ilmastosuunnitelman 
raportti.

Ilmastoraportti ei toista ja seuraa kaikkia 
ilmastosuunnitelman tavoitteita yksityiskoh-
taisesti vaan keskittyy kokonaiskuvan ja 
merkittävimpien vaikutusten tarkasteluun. 
Tämän vuotisessa raportissa esitetään 
myös päästökehityksen vertailua muihin 

verrokkikaupunkeihin/kuntiin sekä tarkastel-
laan sektorikohtaisia päästökehityksiä aiem-
paa tarkemmin.

Vuosittaista ilmastoraporttia perusteellisempi 
tarkastelu päästökehitykseen sekä toteutettui-
hin ilmastotoimiin ja asetettuihin tavoitteisiin 
tehdään osana ilmastosuunnitelman arvioin-
ti- ja päivitysprosessia, joka on käynnissä 
ja valmistuu valtuustolle päätöksentekoa 
varten 30.4.2022 mennessä ja jonka tulokset 
viedään hyväksyttäväksi myös yhteiseen EU-
järjestelmään. Ilmastosuunnitelma 2029 sekä 
raportit ovat luettavissa Hiilineutraali Turku 
–sivustolla osoitteessa: www.turku.fi/ilmasto

1 Turku toteuttaa Pariisin 
ilmastosopimusta

Kuva 1. Turun ilmastosuunnitelma toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta 
rajata maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen. Kuva: Marju Aavikko

http://www.turku.fi/ilmasto
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1.2 Ilmastonmuutos ratkaistaan 
yhdessä

Turku toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen 
tavoitetta rajoittaa maapallon lämpenemi-
nen 1,5 asteeseen ja mahdollistaa tämän 
mukaista kestävää elämää yhdessä kan-
salaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. 
Ilmastosuunnitelman toimeenpano ja tavoit-
teet ovat vuoden 2020 aikana toteutuneet 
hyvin. Kasvihuonekaasupäästöt ovat laske-
neet tavoiteltua nopeammin. Saavutettu ko-
konaispäästövähennys oli yli 51 prosenttia ja 
asukaskohtainen yli 60 prosenttia verrattuna 
vuoden 1990 tasoon (normeerattu laskenta, 
vuoden 2020 päästölaskennan ennakkotieto).

Ilmastopositiivisuus tarkoittaa, että Turun 
alueen vaikutus ilmastoon ei vuoden 2029 
jälkeen enää ole lämmittävä vaan viilentävä. 
Kasvihuonekaasupäästöjen nettotasapaino 
on tällöin negatiivinen – eli alue sitoo hiiltä ja 
tuottaa uusiutuvaa energiaa enemmän kuin 
päästää ilmakehään kasvihuonekaasuja.

Suomen valtion tavoitteena on hiilineutraaliu-
den saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä. 
Valtion tavoite ja toimet tukevat ja vahvistavat 
Turun ilmastotyötä. Samalla kaupunki on si-
toutunut ja tekee vahvaa yhteistyötä sekä val-
tion että muiden Suomen kaupunkien kanssa.

Ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa on 
kysymys myös nuorten oikeudesta hyvään 
elämään ja turvallisuuteen. Maailma tarvitsee 
ilmastoratkaisuja ja niihin myös investoi-
daan voimakkaasti ja kiihtyvän tahtiin. Turku 
vahvistaa alueensa siirtymää vähähiiliseen 
kiertotalouteen ja pyrkii edistämään puhtaisiin 
ratkaisuihin perustuvaa liiketoimintaa ja inno-
vaatioita. Kaupunki johtaa muutosta edestä 
pystyäkseen olemaan tulevaisuuden tekijä: 
uusien ratkaisujen, osaamisen ja liiketoimin-
nan tyyssija.

Siirtymällä kohti 
vähähiilistä kiertotaloutta 
ja edistämällä puhtaisiin 
ratkaisuihin perustuvaa 
liiketoimintaa ja 
innovaatioita, Turun alueen 
kilpailukyky vahvistuu. 

Kasvihuonekaasupäästöt 
ovat laskeneet tavoiteltua 
nopeammin. Saavutettu 
kokonaispäästövähennys 
oli yli 51 prosenttia ja 
asukaskohtainen yli 60 
prosenttia verrattuna 
vuoden 1990 tasoon.
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1.3 Ilmastotavoitteemme

Ilmastosuunnitelman (kv 11.6.2018 § 142) 
mukaisesti Turun kaupungin ilmastopolitiikan 
tavoitteena on hiilineutraali kaupunkialue 
vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen 
siitä alkaen. Tähän edetään seuraavien ilmas-
tosuunnitelmassa valtuustokausittain asetettu-
jen välitavoitteiden kautta:

 y Vuoteen 2021 mennessä Turun alueen kas-
vihuonekaasupäästöjä vähennetään vähin-
tään 50 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

 y Vuoteen 2025 mennessä päästöjä vähen-
netään vähintään 65–70 prosenttia vuoden 
1990 tasosta.

 y Viimeistään vuonna 2029 saavutetaan 
hiilineutraalius, jolloin jäljellä olevat päästöt 
kompensoidaan kokonaan.

 y Vuodesta 2029 eteenpäin Turun alue on 
ilmastopositiivinen, jolloin alueen netto-
päästöt ovat negatiiviset (kompensaatio on 
suurempi kuin päästöt).

Turku myös varautuu ilmastonmuutok-
seen mahdollisimman kattavasti ja kau-
punkia kehitetään muutoksen kestäväksi. 
Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeu-
tuminen on hillinnän tavoin sitova osa 
Ilmastosuunnitelmaa 2029.

Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyt-
tää, että:

 y Energia- ja liikkumisjärjestelmät uudistetaan 
vähähiilisiksi/hiilineutraaleiksi

 y Yhdyskuntarakennetta kehitetään kestävästi 
 y Kansalaiset, yhteisöt, yritykset, kehitys-
kumppanit ja korkeakoulut, koko kansalais-
yhteiskunta, osallistuu ilmastoratkaisujen 
luomiseen

 y Hiilinieluja ja uusiutuvan energian tuotantoa 
vahvistetaan

 y Ilmastonmuutoksen riskit ja haavoittuvuudet 
tunnistetaan ja niihin varaudutaan hyvin.

Turun kaupunkikonsernin toimenpiteillä vaiku-
tetaan merkittäviin päästölähteisiin ja vähen-
netään päästöjä kattavasti. Näin toimimalla 
toteutetaan ilmastovastuuta ja näytetään 
esimerkkiä.

Toteuttamalla vahvaa ilmastopolitiikkaa Turku 
pyrkii olemaan kestävien ratkaisujen ja osaa-
misen kansainvälisesti tunnustettu ja tunnettu 
edelläkävijä ja kehittäjä. Turulla on edellytyk-
set ja tahto olla yksi parhaista ilmastokaupun-
geista maailmassa.

Ilmastosuunnitelma sisältää myös tarkemmat 
tavoitteet sekä hillinnän että sopeutumisen 
toimille ja on luettavissa kokonaisuudessaan 
verkkosivulla Ilmastokaupunki Turku | 
Turku.fi.

Turun kaupunkikonsernin 
toimenpiteillä 
vaikutetaan merkittäviin 
päästölähteisiin ja 
vähennetään päästöjä 
kattavasti. Näin 
toimimalla toteutetaan 
ilmastovastuuta ja 
näytetään esimerkkiä.

http://Turku.fi
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1.4 Ilmastosuunnitelman ohjaus 
ja seuranta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
Ilmastosuunnitelman 2029 (11.6.2018) ja seu-
raa sen toteuttamista vuosittain. Valtuuston 
päätöksen mukaisesti suunnitelma ohjaa 
sitovasti koko kaupunkikonsernin ilmastotoi-
menpiteitä ja sen toteuttamiseen osallistetaan 
alueen kansalaiset, yritykset ja yhteisöt. 
Valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa 
konsernihallinnon Johdon tuessa ilmas-
to- ja ympäristöpolitiikan yksikkö (aiemmin 
Ilmastotiimi).

Toimeenpanosta raportoidaan kaupunginhalli-
tukselle (jaostolle) vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa sekä joka toinen vuosi myös Euroopan 
komissiolle Covenant of Mayors –järjestel-
män kautta. Kerran vuodessa raportoidaan 
globaalin CDP-järjestelmän kautta YK:n 
järjestelmään (UN NAZCA).  Välitavoitteiden 

Euroopan komissio 
arvioi ja palkitsi Turun 
Euroopan parhaana 
ilmastokaupunkina 
keskikokoisten 
kaupunkien luokassa.

toteutuminen seurataan valtuustokausittain ja 
samassa yhteydessä raportoidaan laajemmin 
myös komissiolle. Tässä yhteydessä suunni-
telmaa voidaan myös tarvittaessa valtuuston 
päätöksellä päivittää. Ilmastosuunnitelman 
arviointi- ja päivitystyö on käynnistetty kau-
punginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 
päätöksellä 23.3.2021 ja arvioinnin tulokset 
sekä ilmastosuunnitelman päivitysehdotus 
esitetään valtuustolle 30.4.2022 mennessä.

Ilmastosuunnitelman kaikki sisäiset ja ulkoiset 
raportointivelvoitteet on vuoden 2020 aikana 
hoidettu moitteetta. Turku säilytti vuoden 2020 
raportoinnissa paikkansa maailman parhaiden 
ilmastokaupunkien CDP A-listalla. Euroopan 
komissio (DG JRC / Covenant of Mayors) 
puolestaan arvioi ja palkitsi Turun Euroopan 
parhaana ilmastokaupunkina keskikokois-
ten kaupunkien kokoluokassa (European 
Covenant of Mayors Climate Award 2020).



2.1 Päästöseurannan 
menetelmät

Turun ilmastotavoitteiden etenemistä seu-
rataan suhteessa Ilmastosuunnitelmassa 
asetettuihin päästövähennystavoitteisiin vuo-
sille 2021, 2025 ja 2029. Päästölaskennassa 
saadaan lopullinen tulos viimeistä edellisen 
vuoden päästökehityksestä ja ennakkotieto 
edellisestä vuodesta. Vuoden 2020 osalta en-
nakkotiedon luotettavuutta on vahvistettu pyy-
tämällä päästötietoja suoraan energiayhtiöiltä. 
Kasvihuonekaasupäästölaskentaa tehdään 
parhaalla käytettävissä olevalla menetelmällä 
perustuen yhteiseen kansainväliseen kaupun-
kien kasvihuonekaasupäästöjen laskentapro-
tokollaan. Turun kaupunki raportoi alueensa 
päästökehityksestä ja ilmastotoimenpiteistä 
vuosittain myös CDP-ICLEI -järjestelmään, 
jonka kautta tiedot menevät myös YK:n 

vapaaehtoisten ilmastositoumusten tietokan-
taan (NAZCA).

CO2-raportti tuottaa vuosittain peruslasken-
nan Turun alueen kasvihuonekaasupäästöis-
tä. Seurannassa ovat mukana kauko-, säh-
kö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien 
ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne ja 
muut liikennemuodot, teollisuus ja työkoneet, 
maatalous sekä jätehuolto. Sen sijaan yksi-
tyisen tai julkisen sektorin hankintojen välil-
liset päästöt (Scope 3), jotka syntyvät Turun 
ulkopuolella, eivät ole mukana laskennassa 
eikä kaupunkien ja maiden sitovissa päästö-
tavoitteissa. Myös näihin välillisiin päästöihin 
kohdistetaan kuitenkin ilmastotoimia ja niihin 
vaikuttaminen on osa kaupungin ilmastovas-
tuun toteuttamista. CO2-päästöraportti löytyy 
Hiilineutraali Turku - nettisivuilta. 

2 Kasvihuonekaasupäästöjen 
kehitys

©Turun kaupunki.

Turun kaupunki 
raportoi alueensa 
päästökehityksestä ja 
ilmastotoimenpiteistä 
vuosittain myös CDP-
ICLEI -järjestelmään, 
jonka kautta tiedot 
raportoidaan YK:lle. 

Kuva 2. Saku Koivu toimii Turun ilmastojoukkueen 
kapteenina. Ilmastojoukkue kerää yritysten ilmas-
totekoja Turun alueella. 

https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/ilmastokaupunki-turku
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2.2 Kasvihuonekaasupäästöjen 
toteutunut kehitys

CO2-raportin ennakkotietojen mukaan 
Turun alueen kasvihuonekaasupäästöt 
ovat edelleen laskeneet vuonna 2020 ja 
Ilmastosuunnitelman mukainen tavoite pääs-
töjen puolittamisesta vuoteen 2021 mennessä 
on saavutettu etuajassa. Vuonna 2020 koko-
naispäästöt (ennakkotieto) olivat suoralla las-
kutavalla laskettuna 549 kt CO2-ekv* (muutos 
-55 % vuoden 1990 tasosta) ja normeeratulla 
laskentatavalla laskettuna 626 kt CO2-ekv 
(muutos -51 % vuoden 1990 tasosta). 
Asukaskohtaisesti laskettuna päästövähennys 
suoralla laskutavalla oli -63 prosenttia ja nor-
meeratulla laskutavalla yli 60 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta. Normeeratut päästöt 
saadaan korjaamalla lämmityksen päästöt 
vastaamaan ilmastollisen vertailukauden 
1981–2010 keskimääräistä lämmitystarvetta ja 
käyttämällä sähkön päästökertoimena viiden 
vuoden liukuvaa keskiarvoa.

Energiantuotannon 
päästöjen pienentyessä 
nopeimmin, liikenteen 
ja muiden sektorien 
suhteellinen osuus 
päästöistä kasvaa.

Kuva 3. Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjen jakauma. (2020 ennakkotieto, normeerattu laskenta.)

Päästöihin on vaikuttanut erityisesti fossiilisten 
polttoaineiden käytön nopea vähentäminen 
ja uusiutuvien osuuden lisääminen energi-
antuotannossa, mitä osaltaan edesauttoi 
poikkeuksellisen vähäinen lämmitystarve. 
Samalla myös liikenteen päästöt ovat vähen-
tyneet merkittävästi vuoden 1990 tasosta. 
Energiantuotannon päästöjen pienentyessä 
nopeimmin, liikenteen ja muiden sektorien 
suhteellinen osuus päästöistä on kasvanut 
(kuva 3). 

* Kasvihuonekaasupäästöihin lasketaan hiilidioksidin (CO2) lisäksi myös metaani (CH4) ja 
typpioksiduuli (N2O). Kasvihuonekaasut ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina. Hiilidioksidin 
ekvivalenttipäästöihin lasketaan hiilidioksidipäästöt sellaisenaan, metaanipäästöt (CH4) 
kerrottuna luvulla 21 ja typpioksiduulipäästöt (N2O) kerrottuna luvulla 310 (näitä kertoimia 
on käytetty Turun CO2-raportin laskennassa). Kertoimet kuvaavat kyseisten yhdisteiden 
vaikuttavuutta kasvihuoneilmiöön hiilidioksidiin verrattuna.
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CO2-raportin lopullisen päästölaskennan 
mukaan vuoden 2019 päästöt olivat 685 kt CO2-
ekv (3,5 t CO2-ekv/asukas). Turun alueen ko-
konaispäästöt olivat vuonna 2019 siten 44 % 
pienemmät ja asukaskohtaiset päästöt 55 % 
pienemmät kuin vuonna 1990. Vuonna 2019 
normeeratut päästöt olivat 737 kt CO2-ekv (3,8 
t CO2-ekv/asukas). Vuodesta 1990 normee-
ratut päästöt olivat vuonna 2019 vähentyneet 
43 % (asukasta kohden 53 %). Sähkönkäyttö 
ja lämmitys aiheuttivat vuonna 2019 noin 60 
% päästöistä ja liikenne lähes 30 %. Turun 

päästöt asukasta kohti olivat Suomen suurista 
kaupungeista pienimmät.

Alkuvuoden 2021 lämmitystarve on ollut 
selvästi edellisiä vuosia suurempi, mikä on 
lisännyt polttoaineiden kulutusta ja siten osit-
tain kumonnut energiainvestointien päästöjä 
vähentävää vaikutusta kuluvana vuonna. 
Vuoden 2021 päästöjen voidaankin ennustaa 
pysyttelevän lähellä vuoden 2020 tasoa, jos-
kin koronapandemian vaikutuksia esimerkiksi 
liikenteen päästöihin on vaikea ennustaa.

Kuva 4. Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjen (kt CO2-ekv) kehitys 1990, 2000 ja 2008–2020.
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Kuva 5. Kuutoskaupunkien asukaskohtaisten päästöjen (t CO2-ekv/asukas) vertailu vuonna 2019 ilman 
teollisuutta, teollisuuden jätehuoltoa ja muita liikennemuotoja.
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3.1 Kohti hiilineutraalia energiaa

Ilmastosuunnitelman mukaisesti energiaan 
kohdistuvat ilmastotoimet ovat vuoden 2020 
aikana kohdistuneet sekä energiantuotantoon 
että käyttöön vaikuttamalla esimerkiksi asu-
miseen ja rakentamiseen. Toimilla pyritään 
uudistamaan energiajärjestelmää kokonaisuu-
tena resurssiviisaaksi.

Turku Energia kumppaneineen jatkoi aktiivista 
kehitystyötä ja investointeja päästöttömään 
energiantuotantoon sekä vahvisti tavoitteek-
seen fossiilisen hiilen energiakäytöstä luopu-
misen vuoden 2022 aikana – siis lähes kolme 
vuotta ilmastosuunnitelmassa asetettua tavoi-
tetta nopeammin. Yhtiö asetti myös tavoitteen 
kasvattaa muun kuin polttoon perustuvan 
lämmön tuotannon osuus 30 prosenttiin vuo-
teen 2023 mennessä ja kehittää aktiivisesti 
lämmön varastointia (kuva 7). Vuoden 2020 
aikana yhtiö myös lisäsi edelleen voimakkaas-
ti uusiutuvan energian osuutta kaukolämmön 
tuotannossa (toteutunut osuus oli 79,6 %), 
mikä johti merkittävään päästövähennykseen. 
Samanaikaisesti kaukolämmön asiakashinta 
aleni edelleen. Myös sähkönkulutuksen pääs-
töt pienenivät, mihin vaikutti sähkön päästö-
kertoimen aleneminen, johon osaltaan ovat 
vaikuttaneet myös Turku Energian panostuk-
set uusiutuvaan sähköntuotantoon.

Turku Energia 
kumppaneineen vahvisti 
tavoitteekseen fossiilisen 
hiilen energiakäytöstä 
luopumisen vuoden 
2022 aikana – siis 
lähes kolme vuotta 
ilmastosuunnitelmassa 
asetettua tavoitetta 
nopeammin.

3 Ilmastonmuutoksen hillinnän 
eteneminen
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Kuva 6. Lämmityksen ja sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen (kt CO2-ekv) kehitys Turussa 
2008–2020. Vuoden 2020 luvut perustuvat ennakkotietoon.

Turun kaupunkikonsernin asumisen yhtiöt 
ovat viime vuosina toteuttaneet merkittä-
viä ilmasto- ja energiatoimia yhteistyössä. 
Syksyllä 2020 käynnistettiin laaja Euroopan 
komission rahoittama RESPONSE-hanke, 
jonka keskeisenä tavoitteena Turussa on 
tehdä Ylioppilaskylästä energiapositiivinen 
alue. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään 
energiapositiivisia asumisen teknologioita yh-
dessä huippuosaajien kanssa. Ylioppilaskylän 
alueesta tehdään energiapositiivinen kaupun-
ginosa vuoteen 2025 mennessä tuottamalla 
120–130 % alueen energiantarpeesta ilmas-
toystävällisesti. Hanke mahdollistaa alueen 
noin 2 000 opiskelija-asukkaan ilmastoys-
tävällisen asumisen ja toimii myös pilottina 
Ylioppilaskyläsäätiön ja muiden konserniyhti-
öiden tuleville korjaus- ja uudisrakentamisen 
hankkeille.

Turun kaupunki jatkoi energiatehokkuus-
toimien toteuttamista tiloissaan ener-
giatehokkuussopimuksen mukaisesti ja 
energiajohtamisen mallia hyödyntäen. 
Kupittaan alueesta tehtiin energiamallinnus 
ja kartoitettiin energiakehityksen vaihtoehtoja 
osana Energiaviisaat kaupungit -hanketta. 
Konsernihallinto jatkoi tila- ja infrainvestointien 
elinkaari- ja ilmasto-ohjausmallin kehitys-
työtä ja kokeilemista yhteistyössä Helsingin, 
Tampereen ja Lahden kaupunkien kanssa. 
Myös Skanssin alueen energiaratkaisujen 
kehittämistä jatkettiin aktiivisesti ja osana 
Kauppatorin rakentamista toteutettiin aurinko-
lämpöä ja kaukolämpöä yhdistävää energia-
ratkaisua. Turun Ammattikorkeakoulu osallistui 
aktiivisesti useisiin energiakehityshankkeisiin 
vahvistaen energiaosaamista. Turun kaupun-
gin hankkima sähkö oli edelleen kokonaan 
uusiutuvista energialähteistä tuotettua.
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Turun kaupunkikonsernin 
asumisen yhtiöt 
ovat viime vuosina 
toteuttaneet merkittäviä 
ilmasto- ja energiatoimia 
yhteistyössä.

Ylioppilaskylän 
alueesta tehdään 
energiapositiivinen 
kaupunginosa vuoteen 
2025 mennessä 
tuottamalla 120–130 % 
alueen energiantarpeesta 
ilmastoystävällisesti.

Kuva 7. Turku Energian tiekartta kohti Hiilineutraalia Turkua, julkaistu vuosikertomuksen 2019 yhteydessä keväällä 2020. 
Turku Energian vuosikertomus 2019: https://vsk2019.turkuenergia.fi

https://vsk2019.turkuenergia.fi
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3.2 Vähähiilinen kestävä 
liikkuminen

Liikenteen osuus Turun alueen kasvihuone-
kaasupäästöistä oli vuoden 2019 päästölas-
kennan mukaan 30 % ja pelkän tieliikenteen 
23 %. Päästöjen vähentyessä nopeammin 
energian sektoreilla, tieliikenteestä on muo-
dostumassa Turun merkittävin yksittäinen 
päästösektori – vaikkakin muun energiankulu-
tuksen yhteenlasketut päästöt pysynevät
lähivuosina edelleen suurempina. Vuonna 
2020 tieliikenteen päästöt olivat laskennan 
ennakkotiedon mukaan noin kolmanneksen 
kaukolämpöä suuremmat.

Ilmastosuunnitelman mukaisesti tieliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentä-
mään vuoteen 2029 mennessä vähintään 50 

prosenttia vuoden 2015 tasosta. Vuoden 2020 
ennakkotiedon mukaan vähenemä oli noin 10 
%. Vuodesta 1990 tieliikenteen päästöt ovat 
vähentyneet 30 % (Kuva 8).

Liikennemäärien seurantaa on kehitetty ja 
pääkatujen poikkileikkauksiin perustuvan ai-
neiston avulla voidaan nyt arvioida autoliiken-
teen muutoksia entistä tarkemmin vuodesta 
2017 alkaen. Vuonna 2020 liikenteessä näkyi-
vät erityisesti koronapandemian vaikutukset. 
Liikennemäärät olivat alimmillaan huhtikuus-
sa, palasivat syksyllä normaalitasolle ja las-
kivat jälleen loppuvuodesta. Välillä toukokuu 
2020 – huhtikuu 2021 autoliikennemäärät 
olivat keskimäärin hieman vajaa 10 % alhai-
sempia kuin vuonna 2017, mikä vähensi tielii-
kenteen päästöjä. Samalla tosin myös kävely, 
pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö vähenivät 
merkittävästi.

Kuva 8. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen (kt CO2-ekv) kehitys 2008–2020. Vuoden 2020 luvut perustuvat 
ennakkotietoon.



Joukkoliikennettä kehitetään ilmastosuunni-
telman mukaisesti hiilineutraaliksi palveluksi 
vuoteen 2029 mennessä. Päästöttömän ja 
puhtaan kaluston käyttöönottosuunnitelma 
tehtiin ja hyväksyttiin (Seudullinen joukkolii-
kennelautakunta 27.5.2020). Suunnitelma 
toimeenpannaan linjojen prioriteetti- ja kilpai-
lutusjärjestyksessä vuodesta 2021 alkaen, 
toimintavarmuus ja tekniset edellytykset huo-
mioiden. Jo tehtyjen kilpailutusten ansiosta 
noin kolmasosa Fölin liikenteestä on sähköistä 
vuonna 2022. Sähköbusseja tulee olemaan 
yhteensä 70 kappaletta ja niillä tullaan aja-
maan yli 5 miljoonaa kilometriä vuodessa. 
CO2-päästöjä säästyy vuosittain yli 6 000 
tonnia samalla kun liikennöintikustannukset 
alenevat.

Kestävien liikkumistapojen vahvistaminen 
sekä uusien teknologisten ja digitaalisten 
ratkaisujen hyödyntäminen viitoittavat tietä vä-
hähiiliseen kestävään liikkumiseen sekä sen 
positiivisiin oheisvaikutuksiin. Asiaa edistetään 
useissa hankkeissa, mutta se vaatii vahvaa 
panostusta myös jatkossa.

Tieliikenteestä on 
muodostumassa Turun 
merkittävin yksittäinen 
päästösektori. 

Noin kolmasosa Fölin 
liikenteestä on sähköistä 
vuonna 2022. 

Kuva 9. Maailman ensimmäinen täyssähköinen 
kirjastoauto otettiin käyttöön kesäkuussa 2020.

Kuva 10. Noin kolmasosa Fölin 
liikenteestä on sähköistä vuonna 
2022. Kuva: Heikki Räsänen
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3.3 Kestävä kaupunkirakenne

Yhdyskuntarakenteen kestävä kehitys on 
ilmastosuunnitelmaan sisältyvä pitkäjäntei-
nen keino vähentää liikkumisen ja energian 
päästöjä sekä varautua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin. Turun kaupunkirakenne on melko 
tiivis ja tukee hyvin joukkoliikennettä sekä 
mahdollistaa kävelyä ja pyöräilyä. Kaupungin 
kasvaessa viime vuosina, kaupunkirakennetta 
on kehitetty ja suunniteltu ilmastonäkökohdat 
huomioiden. Samalla vahvistetaan kaupungin 
ja seudun elinvoimaa ja viihtyisyyttä. Hyvä 
viherverkko toteuttaa ekologisia päämääriä 
ja tarjoaa reittejä kävelyyn ja pyöräilyyn. 
Luontopohjaisia ratkaisuja suunnitellaan ja 

Turun kaupunkiseudun 
kasvihuonekaasupäästöt 
laskivat edelleen 
merkittävästi vuodesta 
2019 vuoteen 2020 (-16 
prosenttia, ennakkotieto).

toteutetaan sekä viherverkolla* että kaupun-
kialueella laajemminkin, jotta saavutetaan 
paras vaikutus ilmastonmuutoksen hillinnän 
ja sopeutumisen, viihtyisyyden ja terveysvai-
kutusten sekä ekologisten hyötyjen kannalta. 
Turun kaupunki ohjaa oman yhdyskuntara-
kenteensa kestävää kehitystä kaavoituksella, 
maankäytöllä, liikennesuunnittelulla, raken-
tamisella ja näihin liittyvillä kehityshankkeilla. 
Turun yleiskaava 2029 on merkittävä ilmasto-
politiikan väline, joka tukee hiilineutraaliuden 
saavuttamista 2029 sekä ilmastonmuutokseen 
varautumista.

Myös toiminnallisen kaupunkiseudun tasolla 
on tehty hyvää yhteistyötä kestävän yh-
dyskuntarakenteen vahvistamiseksi. Turun 
kaupunkiseudun kunnat kehittävät kestävää 
vetovoimaista kaupunkiseutua yhdessä kes-
kenään ja valtion kanssa Maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen (MAL) sopimuksen puitteissa 
ja seuraavat seudun kasvihuonekaasupäästö-
jen kehitystä. Sopimukseen sisältyy yhteinen 
kestävän yhdyskuntarakenteen malli, inves-
tointiohjelma sekä liikennejärjestelmäsuunni-
telma. MAL-sopimuksen seurannan mukaan 
yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen 
tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin ja seu-
dun kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet 
merkittävästi (Kuva 11).

Kuva 11. Turun kaupunkiseudun
kuntien kasvihuonekaasupäästöt 
(kt CO2-ekv) yhteensä vuosina 
2015–2020. Vuoden 2020 tieto 
on ennakkotieto. Teollisuuden ja 
muiden liikennemuotojen päästöt 
eivät ole mukana tarkastelussa.

* Viherverkko on strategisesti suunniteltu verkosto, johon kuuluu niin luonnollisia 
kuin ihmisen suunnittelemia viheralueita.
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Seuraavaan on koottu nostoja ilmastosuunni-
telmaan sisältyvistä kestävän yhdyskuntara-
kenteen tavoitteista ja niiden toteuttamisesta 
vuoden 2020 aikana. Kyseessä ei ole ko-
konaiskuva kestävän yhdyskuntarakenteen 
toimista Turussa.

Tavoite 
Turku on kaupunkiseudun 
yhdyskuntarakenteen kehittämisessä 
aktiivinen ja aloitteellinen ja vie omalla 
toiminnallaan ilmastotavoitteita eteenpäin 
koko toiminnallisen kaupunkiseudun alueella.

 y Ilmastotavoitteita edistettiin ja vahvistettiin 
Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 
2020–2030 toteutuksessa ja seurannassa 
perustuen osaltaan myös Sanna Marinin 
hallituksen hallitusohjelmaan.

 y Kaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 
laskivat edelleen merkittävästi vuodes-
ta 2019 vuoteen 2020 (-16 prosenttia, 
ennakkotieto).

Tavoite 
Turun omassa maankäytössä panostetaan 
kaupunkistrategian mukaisesti hiilineutraalin 
kaupunkialueen saavuttamiseen vuoteen 2029 
mennessä, mikä edellyttää energiatehokasta 
ja kestäviin liikkumismuotoihin kannustavaa 
yhdyskuntarakenteen kehitystä.

 y Turun oma kaavoitus noudatti hyvin asetet-
tua tavoitetta kaupunkikehityksen sijoittumi-
sesta tiivistyvälle kestävän kaupunkiraken-
teen vyöhykkeelle.

 y Viherkertoimen periaatteet* valmisteltiin 
osana CANEMURE-hanketta ja vietiin 

kaupunkiympäristölautakunnan kautta lau-
sunnoille. Periaatteita ja siniviherkerrointa 
myös sovellettiin useissa kaavoissa, millä 
varmistetaan riittävän viherpinnan ja vettä 
sitovan kapasiteetin huomioiminen.

 y Keskustan kehittämisen ja Tiedepuiston 
kärkihankkeissa edistettiin kestäviä ja 
vetovoimaisia liikkumisratkaisuja, joissa ko-
rostuu myös viihtyisän, turvallisen ja elävän 
kaupunkiympäristön luominen.

 y Skanssin alueen kestävien ratkaisujen val-
mistelu ja toteutus etenivät.

 y Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi 
valmistui keväällä 2020 ja tehtiin osana 
laajaa lähes koko Suomen kattavaa EU-
rahoitteista LIFE IP CANEMURE –hanketta.

* Viherkerroin on työkalu pihasuunnitelmien tarkastamiseen. Sillä arvioidaan tonttien 
ja korttelien kasvillisuuden ja pintojen määrää, sekä niiden laatua ja kykyä pidättää 
hulevettä. Viherkertoimella pyritään edistämään viihtyisän ja vehreän kaupungin 
rakentumista sekä ohjaamaan hulevedet hallitusti.

3.4 Kaupunkiorganisaation ja 
-konsernin ilmastovastuu

Ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi Turun 
kaupunki ja konserniyhteisöt toteuttavat mo-
nipuolisesti toimenpiteitä, joilla vähennetään 
erityisesti energiasta ja liikenteestä aiheutuvia 
Turun alueen päästöjä ja vahvistetaan hiilinie-
luja. Samanaikaisesti pyritään kattavasti vä-
hentämään myös oman päivittäisen toiminnan 
päästöjä ja hiilijalanjälkeä. Ilmastosuunnitelma 
asettaa ilmastovastuun toteuttamiselle useita 
haastavia kaupunkikonsernin omaan toimin-
taan liittyviä tavoitteita, joiden toteuttaminen ete-
ni vuoden 2020 aikana pääsääntöisesti hyvin.

Kestävien investointiperiaatteiden ja -käytän-
töjen osalta investointihankkeiden ilmasto- ja 
elinkaariohjausmallin kehittäminen eteni 
pilotointien kautta yhteistyössä Helsingin, 
Tampereen ja Lahden kaupunkien kans-
sa. Kehitystyötä resursoitiin Smart & wise 
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Turku -kärkihankeen ja 6Aika Energiaviisaat 
kaupungit hankkeen (EKAT) avulla yhteis-
työssä Ympäristöministeriön sekä Helsingin 
ja Tampereen kaupunkien kanssa. Samalla 
kehitettiin myös energiatehokkuustoimia ja 
-kumppanuusmallia.
Euroopan Investointipankki rahoitti ja hankki 
Turun kaupungin avuksi konsulttityön ilmas-
tonmuutoksen varautumisinvestointien kustan-
nustehokkuuden arviointiin. Investointipankin 
150 MEUR ”Turku Urban Infrastructure” -lai-
nakokonaisuudesta oli vuoden 2020 loppuun 
mennessä nostettu 100 MEUR kaupunkikon-
sernin hankkeisiin. Lainapaketti tukee vahvasti 
ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista.

Kaupungin kiinteistöissä toteutettiin energia-
tehokkuuden parannuksia energiatehokkuus-
sopimuksen ja ohjausmallin mukaisesti ja 
kiinteistökannan energiatehokuutta seurattiin 
ja kehitettiin aktiivisesti. Investoinneissa ja 
hankinnoissa sekä hankintastrategian valmis-
telussa pyrittiin edistämään kiertotalousratkai-
suja ja vähentämään päästöjä sekä luonnon-
varojen kulutusta. 

Laajan RESPONSE-hankkeen osana käyn-
nistettiin työ Ylioppilaskylän muuttamiseksi 
energiapositiiviseksi kaupunginosaksi. Työhön 
osallistuivat useat konserniyhteisöt kuten TYS 
ja Turku Energia. Turku Energia valmisteli 
uuden ympäristöohjelman ja asetti siinä tavoit-
teekseen fossiilisen hiilen energiakäytöstä 
luopumisen viimeistään vuoden 2022 aikana. 
Turku Energia ja Turun Seudun Vesi solmivat 
aiesopimuksen raakaveden lämpöenergian 
hyödyntämisestä. Turun Ammattikorkeakoulu 
vahvisti monipuolisesti ilmastotyön osaa-
mispohjaa ja osallistui useisiin merkittäviin 
kehityshankkeisiin. Arkea kehitti ja toteutti 

keinoja ruuan hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 
Myös useimmat muut konserniyhteisöt jatkoi-
vat ansiokkaasti ilmastovastuun toteuttamista 
ja tavoitteita asetettiin osana yhteisöjen ta-
lousarviokortteja. Myös kestävän liikkumisen 
tavoitteet edistyivät sekä valmistelussa että 
toteutuksessa. Föli teki merkittävän sähköisen 
liikennöinnin hankinnan ja kaupungin ajoneu-
vokaluston uusien hankintojen valmistelussa 
suuntauduttiin entistä selkeämmin sähköiseen 
kalustoon – useiden konserniyhteisöjen esi-
merkkiä seuraten.

Ekotukiverkoston* toimintaa jatkettiin ja 
vahvistettiin myös hankkeiden kautta, jotta 
kaikissa kaupungin yksiköissä ja konserniyh-
teisöissä olisi valmiuksia toteuttaa resurssivii-
saita toimintatapoja kuten energiansäästöä, 
kestävää liikkumista, materiaalihukan pienen-
tämistä sekä kestävää kehitystä tukevaa toi-
mintakulttuuria ja yhden maapallon mukaista 
luonnonvarojen kulutustasoa (kuva 12).

 * Ekotukitoiminta on ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan 
työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilön 
tehtävänä on erityisesti kannustaa ja opastaa työtovereitaan ympäristötyöhön.

3.5 Hiilinielujen vahvistaminen

Turun alueen hiilinieluja vahvistettiin vuoden 
2020 aikana ennen kaikkea toteuttamal-
la Turun metsäsuunnitelmaa 2019–2029. 
Kaupungin omistamien metsien puuston ja 
maaperän yhteinen hiilivarasto kasvoi noin 
19 kt CO2-ekv. Suunnitelman toteutus tukee 
myös luonnon monimuotoisuutta sekä metsien 
virkistyskäyttöä ja on kustannustehokas tapa 
lisätä hiilinieluja (Kuva 13).

Hiilinielujen vahvistamiseksi valmisteltiin myös 
periaatteet paikallisen kompensaatiomallin 
kehittämiseksi ja kaupunginhallitus hyväk-
syi ne (kh 1.6.2020 § 243). Mallin perustan 
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Kuva 12. Turun Ekotuki kouluttaa vapaaehtoisia ekotukihenkilöitä työpaikoille. 
Koulutuspäivä vierailukeskus Kahmarissa. Kuva: Anna Lilja

muodostavat ensivaiheessa kaupungin 
omistamat metsäalueet, joissa hiilensidonta 
todennettavasti lisääntyy, ja yhteiseen ke-
hitystyöhön osallistuvat myös useat Turun 
kaupungin konserniyhteisöt. Tavoitteena on 
vuorovaikutteisesti ja avoimesti kehittää mal-
lia houkuttelevaksi myös muille mahdollisille 

kompensaatioiden tuottajille, kuten yksityisille 
maanomistajille ja teknologisten ratkaisuiden 
tarjoajille. Myös kompensaatiomallin kehityk-
sessä biodiversiteetin vahvistaminen ja vir-
kistyskäytön edistäminen toteutuvat ilmasto-
vaikutuksen rinnalla. Malliin tulee sisältymään 
mm. pirstoutuneen viherverkoston korjaamista 
metsittämällä.
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Kuva 13. Jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuissa metsä säilyy peitteisenä, perinteisistä päätehakkuista 
Turun kaupungin omistamissa metsissä on luovuttu.

Hiilinielujen 
vahvistamiseksi 
valmistellaan 
Turun paikallista 
päästökompesaatiomallia. 
Ilmastohyötyjen 
lisäksi malli vahvistaa 
metsäalueiden luonnon 
monimuotoisuutta ja 
virkistyskäyttöä. 

Hiilinielujen vahvistaminen 
tulisi huomioida entistä 
järjestelmällisemmin 
kaikilla kaupunki-
suunnittelun tasoilla.

Hiilinielujen säilyttämiseen liittyy myös 
haasteita, sillä monet toteutusvaiheessa 
olevat rakennushankkeet ovat kasvattaneet 
rakennetun alueen pinta-alaa Turussa jopa 
väestönkasvua nopeammin. Hiilinielujen 
vahvistaminen on jatkossa huomioitava 
entistä järjestelmällisemmin kaikilla suun-
nittelun tasoilla. Canemure-hankkeen tuella 
valmisteltiin vihertehokkuuden tavoitetasot 
asemakaavoitukseen (kh:ssa 8.2.2021 § 70) 
sekä periaatteet rakennusjärjestykseen (kv 
15.2.2021 § 29). Osana EU:n Green City 
Accord -aloitetta (kh 23.11.2020 § 508) luotiin 
lisäksi edellytyksiä mm. latvuspeittävyyden ja 
kasvillisuusindeksin seurantaan. SitraLabin tu-
levaisuuslaboratoriossa tutkittiin myös keinoja 
hyvittää menetettyjä luonto- ja virkistysarvoja 
tiivistyvässä kaupungissa.
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4.1 Riskit ja niihin varautuminen

Turun Ilmastosuunnitelmassa 2029 ilmas-
tonmuutoksen sopeutumistoimiin on sitou-
duttu samalla tavalla kuin hillintätoimiin. 
Sopeutumissuunnitelma pohjautuu ilmas-
tosuunnitelman valmistelussa keväällä 2018 
tehtyyn kattavaan ilmastonmuutoksen riskien 
ja haavoittuvuuksien analyysiin. Analyysissä 
tunnistettiin eri sektoreilla yhteensä kolmi-
senkymmentä riskien, haavoittuvuuksien 
ja vaikutusten ketjua, joista merkittävimpiä 
kokonaisuuksia ovat vesiin ja vesienhallinnan 
riskeihin sekä ekosysteemien muutoksesta 
aiheutuviin riskeihin liittyvät vaikutusketjut. 

4 Varautumisen ja 
sopeutumistoimien tilanne

Ilmastosuunnitelman 
mukaisten hillintätoimien 
lisäksi Turku myös 
varautuu ja sopeutuu 
ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin.  Kuva 14. Ilmakuvaa Samppalinnan mäeltä. Puut 

suojaavat sään ääriolosuhteilta kuten kuumuudelta 
ja rakentamattomat pinnat auttavat tulvien hallin-
nassa. Kuva: Heikki Räsänen

Sopeutumistoimet sisältävät monipuolisen 
valikoiman keinoja konserniyhtiöiden infra-
struktuuri-investoinneista suunnitteluun, tutki-
mukseen ja kansalaisten osallistamiseen.
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Taulukko 1. Ilmastoriskit ja niiden vaikutukset Turussa.

SOPEUTUMISTOIMET: 

1. Sini-viherkerroin

2. Hulevesisuunnitelma

3. Seudullinen jätevedenpuhdistamo

4. Seudullinen vedentuotanto

5. Ruoppausmassojen maaläjitys

6. Rannikkotulvien hallinta

7. Ilmastonkestävä rakentaminen

8. Sähköverkon maakaapelointi

9. Viherverkon eheyttäminen

10. Metsäsuunnitelma

11. Kaupunkipuulinjaukset

12. Vieraslajien torjunta

13. Kaupunkiviljely

14. Yhteisöllisyys

15. Terveystutkimus 

16. Tietoisuuden lisääminen

Taulukossa 1. on esitetty 
ilmastoriskit ja haavoittu-
vuudet vaikutuksineen sekä 
niihin kohdistuvat varautumi-
sen toimenpiteet. Riskien ja 
haavoittuvuuksien analyysi 
tullaan päivittämään vuosien 
2021–2022 aikana.
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4.2 Sopeutumistoimet

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautu-
misessa erityisesti vesi- ja energiahuollon 
infrastruktuuri-investoinnit ovat olleet merkit-
tävässä roolissa. Tällaisia ovat esimerkiksi 
seudulliset hankkeet sähköverkon, raaka-
veden tuotannon ja jäteveden käsittelyn 
toimintavarmuuden parantamiseksi. Vuonna 
2020 yksittäisenä suurena hankkeena on 
tehty Kakolan jätevedenpuhdistamon uuden 
poistoputken tunnelointi- ja louhintatöitä. 
Vuonna 2021 hanke on edennyt UV-laitoksen 
rakentamisvaiheeseen.
 
Toinen keskeinen asia on ilmastonmuu-
toksen ottaminen huomioon järjestelmälli-
sesti kaupunkisuunnittelun kaikilla tasoilla. 
Yleiskaavatasolla tärkeää on esimerkiksi 
viherverkon eheydestä huolehtiminen sekä 
kestävä vesienhallinta (kuva 14). Vuonna 
2020 Turun Yleiskaava 2029 -ehdotuksen 
ilmastovaikutusten arviointi valmistui osana 
Canemure-hanketta. Ongelmalliset alueet 
kuten meritulvavaara-alueet ja niihin liittyvät 
jatkosuunnittelutarpeet tunnistettiin. Niille 
yleiskaavassa osoitettavat toiminnot samoin 
kuin pyrkimys tiiviiseen kaupunkirakenteeseen 
edellyttävät erityistä valppautta ja nykyistä 
suurempaa resursointia tarkemmilla suunnitte-
lun tasoilla.
 
Asemakaavoituksessa siniviherkertoimen 
käyttöönotossa edettiin kohti järjestelmällistä 
käyttö- ja koulutusvaihetta. Siniviherkertoimen 
pilottialue Kirstinpuisto on jo rakentumassa 
ja toimii näin hyvänä case study -kohteena 
EU:n kaupunkiagendan ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kumppanuushankkeessa, jossa 
Euroopan investointipankki laatii kaupungeille 
ohjeistusta ja työkaluja epävarmaan tietoon 
perustuvien investointien kustannusten ja 
hyötyjen arviointiin. Arvioinnin kohteena 

Kirstinpuistossa on erityisesti integroitu hule-
vesien hallinta luontopohjaisilla ratkaisuilla ja 
siihen liittyvät kustannukset sekä hyödyt.

Sopeutumisen tietopohjaa laajennettiin tut-
kimus- ja kehittämishankkeissa. Suomen 
Akatemian rahoituksella käynnistyi mm. Turun 
yliopiston johtama Hercules-hanke, jossa 
tutkitaan ilmastonmuutoksen suoria ja välillisiä 
terveysvaikutuksia Suomen suurissa kaupun-
geissa. Hyvän sosio-ekologisen ympäristön 
vaaliminen on tärkeää tästäkin näkökulmasta.

Ilmastonmuutoksen edetessä vaikutukset 
myös Turussa tulevat suurenemaan merkittä-
västi ja niihin on nykyistä vahvemmin varau-
duttava. Erityisen tärkeää varautuminen on 
pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavissa suunnitel-
missa, päätöksissä ja investoinneissa. Myös 
yhteisöllisyyden, osaamisen ja ymmärryksen 
– inhimillisen pääoman – kasvattaminen on 
tärkeä kokonaisuus.

Yleiskaavatasolla 
voidaan tehdä paljon 
ilmastonmuutoksen 
sopeutumistoimia. On 
esimerkiksi keskeistä 
huolehtia viherverkon 
eheydestä ja kestävästä 
vesienhallinnasta. 
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Kuva 15. Monia sopeutumisen toimenpiteitä toteutetaan konserniyhteisöjen investointien kautta. Kuvassa 
Turun seudun puhdistamon toimitusjohtaja Mirva Levomäki ja tekninen päällikkö Jarno Arfman tarkastamas-
sa Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uuden poistoputken osia satamassa.
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5.1 Ilmastoviestinnän 
vahvistaminen

Kansalaisyhteiskunnan, yhteistyökumppanien, 
yritysten ja yhteisöjen aktivointi ilmastotekoi-
hin onnistui vuoden 2020 aikana melko hyvin 
– huolimatta pandemian aiheuttamista haas-
teista. Ilmastoviestintää vahvistettiin yhteis-
työssä ympäristöministeriön kanssa, toinen 
Turun Ilmastofoorumi järjestettiin (virtuaalise-
na) ja kampanjointia kansalaisille, henkilöstöl-
le sekä yrityksille ja yhteisöille kehitettiin ja to-
teutettiin. Ilmastojoukkueen kapteenina jatkoi 
Saku Koivu. Ilmastojoukkue kerää yritysten 
ilmastotekoja Turun alueella.

Kuntalaisten ilmastoteoilla (kuten päivittäisillä 
liikkumisvalinnoilla) on entistäkin suurempi 
merkitys matkalla kohti hiilineutraalia kaupun-
kia. On tärkeätä, että kaupunki viestii selkeäs-
ti, kannustavasti ja ratkaisukeskeisesti siitä, 
kuinka suuri päästövähennyspotentiaali yk-
sittäisen ihmisen teoilla on. Ei ole yhtä tapaa 
elää kestävästi vaan jokaisen on mahdollista 
löytää itselleen sopivimmat keinot. Samalla 
yritysten osallistuminen ja ilmastoteot vahvis-
tavat alueen yhteistä ilmastomainetta ja luovat 
kestäviä ratkaisua paitsi turkulaisten niin myös 
maailman tarpeisiin laajemmin. 

Turun ilmastoviestinnän teemoja ja ydinvies-
tejä kehitettiin kevään 2020 aikana yhdessä 
kaupungin viestinnän ja markkinoinnin, il-
mastotiimin sekä viestintätoimiston Groundin 
kanssa. Palautetta hankittiin monipuolisesti 
myös oman organisaation ulkopuolelta sekä 

5 Yhdessä kohti 1,5 asteen 
Turkua

kotimaasta (verrokkikaupungit ja asiantunti-
jaorganisaatiot) että kansainvälisesti (ICLEI). 
Tuloksena syntyivät suunnitelma kaupungin 
ilmastoviestinnän kärjiksi sekä yrityksil-
le suunnatun viestinnän sisältöstrategia. 
Ympäristöministeriö tuki kehitystyötä ja siinä 
hyödynnettiin myös yhteistyötä Sitran kanssa. 
Suunnitelman pohjalta uusittiin Hiilineutraali 
Turku nettisivut vastaamaan paremmin koh-
deryhmien tarpeita – asukkaat, yritykset sekä 
asiantuntijat ja kaupungin ilmastotyöstä kiin-
nostuneet saivat omat osionsa sivuille.

Yritysten ja yhteisöjen ilmastotekojen yhteistä 
alustaa toimenpidekortteineen (SECAP-kortit) 
parannettiin ja vaikuttavien ilmastotoimenpi-
teiden määräksi alustassa vakiintui 70-80 niin, 
että tekoja on sekä kaupunkikonsernista että 
yhteistyökumppaneilta ja vanhat valmistuneet 
teot korvautuvat vähitellen uusilla.

Useat merkittävät hankkeet, kumppanuudet, 
asiantuntijaorganisaatiot, valtion toimijat sekä 
kotimaiset ja kansainväliset verkostot olivat 
aktiivisesti yhteistyössä ja tukenamme. Turun 
ilmastotyötä esiteltiin aktiivisesti sekä koti-
maassa että kansainvälisesti. Kiertotalouden 
ratkaisuja kehitettiin yhdessä Sitran ja 
ICLEI:n* kanssa ja koottiin keväällä 2020 jul-
kaistuun Circular Turku –raporttiin.

Ilmastoviestinnän pääasiallisena alustana toi-
mii Hiilineutraali Turku –sivusto, jonka kautta 
viestinnän laajuuteen ja sisältöihin sekä ilmas-
totekoihin voi tutustua tarkemmin (www.turku.
fi/ilmasto).

*ICLEI- Local Governments for Sustainability on maailmanlaajuinen paikallishallintojen 
verkosto, joka kehittää ja koordinoi kuntien kestävän kehityksen työtä.

http://www.turku.fi/ilmasto
http://www.turku.fi/ilmasto
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Kuntalaisten ilmastoteoilla 
(kuten päivittäisillä 
liikkumisvalinnoilla) 
on entistäkin suurempi 
merkitys matkalla kohti 
hiilineutraalia kaupunkia.

5.2 Virtuaalinen ilmastofoorumi

Turun ilmastofoorumi järjestetään vuosittain. 
Foorumin tarkoituksena on kertoa ilmas-
tosuunnitelman toteutumisen etenemisestä ja 
etsiä yhdessä uusia ratkaisuja ilmastokestä-
vän kaupungin rakentamiseen. Foorumissa 
käydään läpi vuosittainen päästökehitys sekä 
ilmastotyön onnistumisia ja haasteita.  
 

Turun ilmastofoorumi 2020 järjestettiin koro-
napandemian takia virtuaalisena. Uusi tapa 
mahdollisti ilmastotyöstä kertomisen laajem-
malle yleisölle. Tapahtumaan ilmoittautui 300 
henkilöä, joilla oli mahdollisuus kommentoida 
ja vuorovaikuttaa foorumin virtuaalisella 
alustalla. Lisäksi tapahtuma striimattiin Turun 
nettisivuille ja Facebookiin, joka mahdollisti 
kuntalaisten osallistumisen.

Katso ilmastofoorumi täältä  
https://www.turku.fi/ilmastofoorumi2020 

Ilmastofoorumiin tuotettiin laaja määrä vi-
deotervehdyksiä sekä videomateriaalia Turun 
ilmastotyöstä (kuva 16). Foorumin vahvuute-
na oli visuaalisesti mielenkiintoinen katsaus 
alueen ilmastotekoihin sekä laaja matalan 
kynnyksen osallistuminen eri sidosryhmien ja 
kumppanien keskuudessa. 

Kuva 16. Ilmastofoorumia varten tuotettiin videomateriaalia kaupungin ilmastotyöstä.  
Linkki videoon https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/ilmastokaupunki-turku

https://www.turku.fi/ilmastofoorumi2020 
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/ilmastokaupunki-turku
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5.3 Nuorten ilmastopaneeli

Nuorten Ilmastopaneeli järjestettiin yhdessä 
nuorisovaltuuston kanssa. Yhteistyö pohjautui 
kaupunginvaltuustolle 18.3.2019 jätettyyn 
aloitteeseen, joka haastoi kaupungin otta-
maan nuoret mukaan ilmastotyöhön. Myös 
nuorisovaltuusto oli jättänyt kaupungille 
ilmastokannanoton. 

Paneeli oli tarkoitus järjestää fyysisenä tapah-
tumana, mutta koronarajoitusten takia paneeli 
toteutettiin videoituna keskusteluna. Video 

jaettiin turkulaisiin oppilaitoksiin opintomate-
riaaliksi. Paneelissa keskusteltiin kuinka voi 
elää ilmaston kannalta kestävästi ja pohdittiin 
millaisia ilmastotekoja yksittäiset ihmiset, 
yritykset ja organisaatiot sekä kaupunki voivat 
tehdä. Paneelissa kannustettiin myös osal-
listumaan videokilpailuun kestävistä elämän-
tyyleistä (kuva 17). 

Paneelin voi käydä katsomassa tämän 
linkin takaa https://www.turku.fi/uuti-
nen/2020-10-27_nuorten-ilmastopanee-
li-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista 

Kuva 17. Nuorten ilmastopaneelissa pohdittiin kuinka elää ilmastoystävällisesti. Panelistit olivat laskeneet 
oman hiilijalanjälkensä. Kuva: Sakari Seespuro.
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https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-27_nuorten-ilmastopaneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista 
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-27_nuorten-ilmastopaneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista 
https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-27_nuorten-ilmastopaneeli-tarttuu-ilmastoharkaa-sarvista 
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5.4 Kansainvälinen 1,5 asteen 
elämä -videokilpailu

Nuorisovaltuuston kanssa toteutettiin myös 
1,5 asteen elämä – videokilpailu, joka 
oli suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille. 
Videokilpailussa haastettiin nuoria jakamaan 
parhaat arkielämän ilmastovinkit videotai-
teen keinoin. Videokilpailuun osallistuivat 
samanaikaisesti myös Turun yhteistyökau-
pungit Euroopan Unionin International Urban 
Cooperation (IUC) -verkostosta, Nagano ja 
Obuse Japanista, sekä ICLEI yhteistyön kaut-
ta Jokohama. Jokaisesta kaupungista valittiin 
voittajavideo some-äänestyksen ja raadin 
yhteispisteiden avulla. 

Kampanjan mainostamiseksi tehtiin yhteis-
työtä nuorten sosiaalisen median vaikuttajien 
kanssa, jotka tuottivat ilmastoaiheista vi-
deosisältöä omiin Instagram ja TikTok kana-
viinsa. Postauksia jaettiin myös kaupungin 
sosiaalisessa mediassa (kuva 18). Videoiden 
yhteenlaskettu näkyvyys oli noin 200 000 
katselukerrassa ja kampanja näkyi myös 
Turun katukuvassa mainostiloissa. Turussa 
kilpailuun osallistui 12 videota, joista kolme 
palkittiin. Suuri näkyvyys ei siis taannut isoa 
osallistujajoukkoa, jonka perusteella voi pää-
tellä kilpailun idean oman sisällön tuottamises-
ta olleen haastava nuorille. 

Kuva 18. Somevaikuttaja Ninaonilo pohtii kaupungin Instagram tilillä, kuinka vähentää omia ilmastopäästö-
jään ja kannustaa nuoria osallistumaan videokilpailuun.

Voittajavideot eri kaupungeista löytyvät tämän linkin takaa https://www.turku.fi/
hiilineutraali-turku/asukkaalle/osallistu/katso-15-asteen-elama-kilpailuvideot

https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/asukkaalle/osallistu/katso-15-asteen-elama-kilpailuvideot 
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/asukkaalle/osallistu/katso-15-asteen-elama-kilpailuvideot 
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5.5 Yhdessä myös 
kansainvälisesti

Turku palkittiin vuonna 2020 Euroopan komis-
sion toimesta Euroopan parhaana keskikokoi-
sena ilmastokaupunkina ja sijoittui edelleen 
CDP:n maailman parhaiden ilmastokaupun-
kien A-listalle. Välttämättömän ja hyödyllisen 
perustan näille kansainvälisille vertailuille ja 
kaupunkien väliselle oppimiselle muodostaa 
yhteisten työmenetelmien ja raportointijärjes-
telmien käyttö. Turku noudattaa ilmastosuun-
nitelmassaan yhteistä eurooppalaista työme-
netelmää ja raportoi ilmastotyöstään vuosittain 
globaalisti CDP-järjestelmän kautta sekä joka 
toinen vuosi Euroopan komissiolle.

Noudattamalla yhteistä työmallia ja raportoin-
tia kaupunki varmistaa ilmastopolitiikkansa 
vertailtavuuden, luo edellytykset tehok-
kaalle kokemusten jakamiselle ja on osa 
maailmanlaajuista yhteistä kehittämistyötä. 
Tämä kaikki parantaa ilmastotyön laatua ja 
vahvistaa ilmastosuunnitelman toteuttamis-
ta. Samalla se tekee Turusta kiinnostavan 

Noudattamalla yhteistä 
työmallia ja raportointia 
kaupunki varmistaa 
ilmastopolitiikkansa 
vertailtavuuden, luo 
edellytykset tehokkaalle 
kokemusten jakamiselle ja 
on osa maailmanlaajuista 
yhteistä kehittämistyötä.

yhteistyökumppanin ja vahvistaa kaupungin, 
alueen ja Suomen mainetta. Vuoden 2020 ai-
kana kaupunginjohto ja asiantuntijat esittelivät 
Turun ilmastotyötä ja kiertotalouden kehit-
tämistä useissa merkittävissä tapahtumissa 
kotimaassa, Euroopassa ja globaalisti – tosin 
kaikki esitykset pidettiin tänä poikkeuksellise-
na vuotena etänä Turusta käsin.

Kuva 19. Vuonna 2020 Turku valittiin Euroopan 
parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokaupungiksi. 
Kuva: A1 Media
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6.1 Hankkeista kehitysvoimaa ja 
kumppaneita

Ilmastosuunnitelman lähestymistavan mukai-
sesti vaikuttavia ilmastotoimenpiteitä kehitet-
tiin vuoden 2020 aikana yhdessä yhteistyö-
kumppanien kanssa useissa merkittävissä 
hankkeissa. Yhteistyössä on ollut mukana 

6 Ilmastohankkeet vauhdittavat 
toimeenpanoa

Suomen ilmastopolitiikkaa ja sitä koskevia 
ajattelutapoja ja menetelmiä ohjaavia ja ke-
hittäviä toimijoita, kuten ympäristöministeriö 
ja Sitra, sekä Euroopan Komission hankera-
hoitusohjelmia ja Euroopan Investointipankki 
(EIP). Investointipankin ”Turku Urban 
Infrastructure” lainapaketista oli vuoden 2020 
lopussa nostettu 100 miljoonaa euroa. Paketin 

Kuva 20. Laiva rakentuu Turun telakalla. Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY)-hankkeessa 
Turun kohteena oli telakan läheisyyteen rakentuva Blue Industry Park. Kuva: Niina Ruuska
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koko laajuus on 150 miljoonaa ja sen käyt-
töön on liittynyt myös asiantuntijayhteistyötä 
EIP:n kanssa. Yhteistyössä on selvitetty Turun 
ilmastonmuutoksen varautumisinvestointien 
kustannustehokkuutta.

kaikissa hiilineutraaliuteen tähtäävissä kunnis-
sa, sillä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan yritysten siirtymistä kohti vähähiilistä 
liiketoimintaa. Hankkeen tuottamat opit ja 
materiaalit löytyvät osoitteesta https://www.
hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/
Yritysyhteistyo. 

6.3 Taklataan ilmastoahdistus!

Taklataan ilmastoahdistus–-hankkeessa 
pyritään voimauttamaan kansalaisia toimiin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hankkeen 
toteutukseen saatiin mukaan laaja joukko 
konserniyhteisöjä, joiden toiminta ja palvelut 
ovat lähellä kansalaisten arkea. Kuntalaisia 
kannustetaan ilmastoystävälliseen arkeen 
1,5 asteen elämä – konseptin avulla. Nuoria 
sekä työyhteisöjä osallistetaan ilmastotyöhön. 
Hankkeen loppupuolella tehdään koko kau-
pungin laajuinen ilmastoviestinnän kampanja, 
joka jalkautuu Turun katukuvaan.
Hankkeessa kehitettiin vuoden 2020 aikana 
myös Turun kaupungin ilmastoviestintää 
kohderyhmittäin – esimerkiksi ilmastovies-
tinnän suunnitelma valmisteltiin hankkeen 
osana. Hankkeen tavoitteena on myös kehit-
tää Turun kaupungin yrityksille suunnattua 
Ilmastojoukkuetta verkostomaisempaan suun-
taan. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta. 

6.2 REIVI – Resurssiviisaiden 
yritysten ilmastoteot

Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) 
– hankkeessa (9/2019 – 11/2020) toteutettiin 
toimintamalli yritysten ja kuntien ilmasto-
yhteistyön vauhdittamiseen. Hankkeeseen 
osallistuivat FISU-verkoston 11 kuntaa sekä 
useita pilottiyrityksiä, joiden kanssa toiminta-
mallia koottiin yhdessä. Turku oli hankkeen 
päätoteuttaja. 

REIVI – hanke syntyi tarpeesta kehittää kun-
tien keinoja vauhdittaa alueidensa yritysten 
siirtymistä kohti vähähiilistä liiketoimintaa. 
Hankkeen tavoitteena oli koota kaikille kun-
nille hyödynnettävissä oleva kokonaisuus toi-
mivista ja hyvistä menettelytavoista yritysten 
ja yhteisöjen aktivoimiseen hiilivähennysten 
tekemisessä. Hankkeessa tuotettiin kattava 
toimintamalli kuntien ja yritysten ilmastoyhteis-
työn vahvistamiseen sekä suunnitelma toteu-
tettavalle jatkohankkeelle. Ympäristöministeriö 
rahoitti hanketta. 

Hanke on ensimmäinen laatuaan, joka kokoaa 
erilaisia kuntien ja yritysten välisen ilmasto-
yhteistyön tapoja. Aihepiiri on ajankohtainen 

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/Yritysyhteistyo
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/Yritysyhteistyo
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ilmastotyo/Yritysyhteistyo
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6.4 Circular Turku – 
Kiertotalouden tiekartta

Turun kaupunki jatkoi vuonna 2019 käynnis-
tettyä merkittävää kiertotalouden kehityshan-
ketta ”Circular Turku” yhdessä ICLEI:n, Sitran, 
Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksen, Valonian, 
Varsinais-Suomen Liiton, ELY-keskuksen, Turku 
Science Parkin, Turun Ammattikorkeakoulun 
ja Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa. 
Hankkeessa valmisteltiin yhteistyössä mahdol-
lisimman vaikuttavia kiertotaloutta vauhdittavia 
toimenpidekokonaisuuksia: resurssiviisaan kier-
totalouden alueellista tiekarttaa.

Kiertotalouden vahvistaminen on osa ilmas-
tonmuutoksen hillintää (kuva 21), koska 
ilmastokriisin ratkaiseminen vaatii myös 
epäsuoriin kulutuksesta, tuotannosta ja arvo-
ketjuista aiheutuviin päästöihin vaikuttamista. 
Näihin päästöihin pystytään vaikuttamaan 
edistämällä kiertotalousratkaisuja ja -liiketoi-
mintaa. Kiertotalouden edistäminen vahvistaa 

merkittävästi myös talousalueen sisäisiä arvo-
ketjuja, työllisyyttä ja kestävää hyvinvointia.
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen oh-
jelmassa on asetettu tavoitteeksi vahvistaa 
Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä 
ja sen toteuttamiseksi laadittiin poikkihallin-
nollinen, strateginen kiertotalouden edistä-
misohjelma. Turun kaupunki toimi aktiivisena 
kumppanina ohjelman laatimisessa ja Turun 
kaupunginjohtaja oli Kunnat ja alueet -tee-
maryhmän puheenjohtaja ohjelman valmis-
telussa. Ohjelmassa tunnistettiin kuntien ja 
kaupunkien merkittävä rooli kiertotalouden 
muutoksen vauhdittajana ja kiertotaloustoi-
menpiteiden toteuttajana. 

6.5 ILPO –Ilmastopositiiviset 
yritysalueet ja arvoketjut
 
ILPO -hanke (4/2020 – 3/2022) käynnis-
tettiin keväällä 2020 ja sen tavoitteena 
on tukea kaupunkeja ilmastotavoitteiden 

Kuva 21. Turun ilmastosuunnitelman tavoitteena on päästöttömyys vuoteen 2029 mennessä. Kestävä luon-
nonvarojen käyttö ja jätteettömyys ovat esurssiviisauden ja kiertotalouden periaatteita, jotka tukevat myös 
ilmastotavoitteita. 
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saavuttamisessa. ILPO tarjoaa yrityksille 
tukea vähäpäästöisemmän liiketoiminnan 
kehittämiseen arvoketjuissa ja yritysalu-
eilla. Pilottialueita ovat Turun Topinpuisto, 
Vantaalle rakentuva kiertotalousklusteri sekä 
Tampereen seutu. Yritysyhteistyö voi sisältää 
sparrausta, tutkimuksia ja selvityksiä sekä 
innovaatioita tukevia kokeilupalveluhankintoja. 
Hankkeen lopputuotoksena syntyy ilmastopo-
sitiivisen yritysalueen malli.  
 
Hankkeen osatoteuttajia ovat Turun kaupun-
ki, Business Tampere, Tampereen yliopisto, 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy sekä Vantaan 
kaupunki. Hanketta toteutetaan 6Aika-
strategian alla ja sitä rahoittavat Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), hankkeen osato-
teuttajat sekä Suomen valtio.

6.6 HNRY – Hiilineutraalit ja 
resurssiviisaat yritysalueet

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet 
6Aika-hankkeessa (5/2019 - 5/2021) edis-
tettiin kaupunkien ja yritysten yhteistyötä 
kohti hiilineutraalisuutta ja resurssiviisautta. 
Hankkeen toteuttajat olivat Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja Turku, Turku Science Park Oy sekä 
tutkimuslaitoksista VTT ja Turun yliopisto. 
Hanke rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahas-
tosta (EAKR).

Yritykset, kaupungit, kehitysyhtiö ja tutki-
muslaitokset kehittivät yhdessä ratkaisuja 
yritysalueiden ja työmaiden päästöjen vä-
hentämiseen ja materiaalien käytön tehosta-
miseen. Turussa kehittämisen kohteena oli 
kaavoitusvaiheessa oleva Blue Industry Park 
(kuva 20). Tärkeimmät opit yritysalueen re-
surssiviisauden ja hiilineutraalisuuden toteut-
tamisen kannalta on koostettu Turku Science 
Park Oy:n tuottamaan oppaaseen (https://
hnry.fi/blue-industry-park-uusi-resurssivii-
sas-ja-hiilineutraali-yritysalue/). 

Hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden polul-
la etenemiseen tarvitaan myös tietoa mahdol-
lisista toimenpiteistä, ohjausta suunnittelusta 
toteutukseen sekä vaikuttavuuden arviointiin. 
Yrityksille tarjottiin koulutusta ja kokemusten 
pohjalta luotiin koulutuspaketti avoimeen 
käyttöön.

Päästöttömien työmaiden kehittäminen oli 
hankkeen tärkeimpiä tuloksia. Turun kaupunki 
liittyi Päästöttömät työmaat - Kestävien han-
kintojen green deal -sopimukseen eli jatkossa 
kaupungin työmaat siirtyvät askeleittain fossii-
littomiin käyttövoimiin, lisäävät sähkökäyttöi-
siä, biokaasulla tai vedyllä toimivia työkoneita 
ja käyttävät vihreää sähköä työmaatoimin-
noissa. Tavoitevuoteen 2030 mennessä 
työmaapäästöjen tason odotetaan laskevan 
ratkaisevasti, mikä tukee myös Hiilineutraali 
Turku 2029 -tavoitetta.  
Lisätietoja: https://hnry.fi/

6.7 Horisontti 2020 RESPONSE 
-hanke

Euroopan komission Horisontti 2020 -pui-
teohjelman rahoittamassa viisivuotisessa 
RESPONSE-hankkeessa luodaan energiapo-
sitiivisia, turvallisia ja joustavia kaupunginosia. 
Energiapositiivisella asuinalueella tai kaupun-
ginosalla tarkoitetaan aluetta, joka tuottaa 
vuositasolla enemmän energiaa kuin se kulut-
taa. Turussa kohdealueena on Ylioppilaskylä, 
jossa Turun kaupunki toteuttaa kymmenen in-
tegroitua ratkaisua (kuva 22). Ylioppilaskylän 
nykyistä ja uutta rakennuskantaa muuttavilla 
ratkaisuilla vähennetään sähkö-, lämmitys- ja 
jäähdytysjärjestelmien hiilidioksidipäästö-
jä sekä parannetaan eri energiaverkkojen 
joustavuutta, yhteistyötä ja varastointikykyä. 
Myös älykäs sähköinen liikkuminen on osa 
hiilineutraaliustavoitetta. 

https://hnry.fi/blue-industry-park-uusi-resurssiviisas-ja-hiilineutraali-yritysalue/
https://hnry.fi/blue-industry-park-uusi-resurssiviisas-ja-hiilineutraali-yritysalue/
https://hnry.fi/blue-industry-park-uusi-resurssiviisas-ja-hiilineutraali-yritysalue/
https://hnry.fi/
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Kaupungit ovat merkittävässä roolissa EU:n 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja 
RESPONSE-hankkeen Turkuun kohdistuvat 
toimet saavat EU-tukea yhteensä 6,6 mil-
joonaa euroa. Hankkeen niin sanotut majak-
kakaupungit ovat Dijon (Ranska) ja Turku. 
Turun kaupungin lisäksi alueen toimijoista 
mukana ovat Turun Ylioppilaskyläsäätiö, 
Turku Energia, Turku City Data ja Turun am-
mattikorkeakoulu. Innovatiivisten teknologioi-
den edelläkävijäyrityksistä mukana ovat Solar 
Finland, Oilon, Sähkö-Jokinen, HögforsGST, 
Elisa, ELCON Solutions, HR-Ikkunat Ruhkala, 
eGain, FerroAmp and SunAmp. Yhteensä 
hankekumppaneita on 53.

Turun Canemure-osahanke työstää ilmas-
tokestävää kaupunkisuunnittelua kolmessa 
tehtäväkokonaisuudessa:
1) energiatehokkuus Skanssin monitoimitalos-
sa ja uusiutuvan energian tuotanto ja/tai säilöt 
Skanssin alueella
2) ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun 
työkalut: sini-viherkertoimen käyttöönoton tuki 
sekä kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioi-
misen kokeilut ja kehittäminen
3) käytännön kokeilut luontopohjaisista rat-
kaisuista hulevesien hallinnassa ja kestävän 
liikkumisen edistämisestä teollisuuskehällä.

Hankkeen tähänastisia toimenpiteitä Turussa 
ovat olleet muun muassa vihertehokkuuden 
vakiinnuttaminen maankäytön suunnitte-
luun ja valvontaan sekä yleiskaavaehdo-
tuksen ilmastovaikutusten arvioiminen. 
Asemakaavoituksen ilmastokestävyyden 
edistämiseksi on kehitetty CO2-vaikutusten 
laskentaa osaksi kaavatalouden ja toteutus-
suunnittelun kustannusarvioita sekä laadullista 
arviointia yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen 
kanssa.

Kuva 22. Ylioppilaskylästä 
tehdään energiapositiivinen 
asuinalue, eli se tuottaa vuo-
sitasolla enemmän energi-
aa kuin sitä kuluttaa. Kuva: 
Turun Ylioppilaskyläsäätiö

6.8 Canemure – Kohti 
hiilineutraaleja kuntia ja 
maakuntia

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia 
eli Canemure-hanke (5/2019 – 10/2024) 
hillitsee ilmastonmuutosta ja edistää siihen 
sopeutumista toteuttamalla kansallista il-
mastopolitiikkaa. Hanke saa rahoitusta EU:n 
Life-ohjelmasta, ja sitä koordinoi Suomen 
ympäristökeskus. Laajassa hankeverkoston 
kokonaisuudessa on mukana kaikkiaan 22 
osahanketta ja 7 maakuntaa.
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Yhteisen eurooppalaisen työmallin mukainen 
Ilmastosuunnitelman arviointi- ja päivityspro-
sessi on käynnissä ja suoritetaan siten, että 
arvioinnin tulokset ja ehdotus ilmastosuun-
nitelman päivitykseksi ovat kaupunginval-
tuuston käsiteltävissä viimeistään 30.4.2022 
mennessä (khkeh 22.3.2021 § 20). Samassa 
yhteydessä raportoidaan myös Euroopan 
komissiolle.

Arviointi- ja päivitystyön tavoitteena on 
vahvistaa ilmastosuunnitelman tavoitteita, 
toimenpiteitä ja vaikuttavuutta siten, että 
Ilmastosuunnitelmassa vuosille 2025 ja 2029 
edelleen asetetut tavoitteet saavutetaan. 
Samalla määritetään myös kehityspolkua 
edelleen kohti vuotta 2035 (vahvistuva il-
mastopositiivisuus). Arvioinnin tulokset sekä 
ilmastosuunnitelman sisältämien analyysien, 
tavoitteiden ja toimenpiteiden päivitysehdotus 
valmistellaan niin, että päivitetty suunnitelma 
ehtii vaikuttavasti ohjaamaan ilmastopolitiikan 
toimeenpanoa valtuustokauden 2021-2025 
aikana. Aikataulussa ja työn sisällössä huo-
mioidaan pormestariohjelman linjaukset sekä 
kaupunkistrategian päivityksen aikataulu. 

7 Arvioinnin kautta ilmastotyön 
seuraavaan vaiheeseen

Arviointi- ja päivitystyö kattaa kaikki ilmas-
tosuunnitelman osa-alueet.

Ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikan oh-
jausta on vahvistettu osana johtamisjärjestel-
män uudistamista sekä luottamuselimissä että 
hallinnossa. Myös ilmastopolitiikan resursseja 
ja yhteistyöverkostoja on vahvistettu moni-
puolisesti ja määrätietoisesti. Onnistuneen 
arviointi- ja päivitystyön kautta Turulla on hyvä 
mahdollisuus jatkaa vahvaa ilmastotyötään, 
saavuttaa monipuolisia hyötyjä ja vahvistaa 
asemaansa kunnianhimoisen ilmastotyön ja 
uusien kestävien ratkaisujen tunnustettuna 
esimerkkikaupunkina – tarjota osaamista ja 
ratkaisuja maailman yhteisiin haasteisiin.

Kuva 23. Ilmastoystävällinen kaupunki on myös 
viihtyisämpi ja elinvoimaisempi paikka asua ja 
yrittää. Kuva: Mika Kurkilahti

Vahvalla ilmastotyöllä 
Turku saavuttaa 
monipuolisia 
hyötyjä ja vahvistaa 
asemaansa uusien 
kestävien ratkaisujen 
esimerkkikaupunkina. 
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Raportin  
liitteet

©Turun kaupunki, Mika Kurkilahti
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LIITE 1 
Ilmastotoimien SECAP-kortit
Ilmastonmuutos ratkaistaan tekemällä ilmastotekoja. Ilmastoteot ovat myös Turun 
Ilmastosuunnitelman ydin – keino ja avain Ilmastopositiivisen Turun luomiseen yhdessä.

Ilmastoteot kuvataan ja kootaan SECAP-toimenpidekorteilla, jotka on tehty palvelemaan sekä 
kaupunkikonsernia että yrityksiä ja yhteisöjä. Tavoitteena on kuvata selkeästi ja ytimekkäästi 
kaupungin ja konsernin omat ilmastonmuutoksen hillintätoimet sekä aktivoida kansalaiset, yh-
teisöt, yritykset ja korkeakoulut – koko kansalaisyhteiskunta – mukaan luomaan ilmastotoimia ja 
tekemään ilmastopositiivista Turkua. Samalla luodaan kokonaiskuvaa alueen ilmasto-osaami-
sesta ja innovaatioista sekä vahvistetaan vähähiilisen liiketoiminnan edellytyksiä ja viestintää.

Alla on taulukko SECAP-korteista. Kortit päivittyvät ja niitä valmistellaan jatkuvasti lisää 
Ilmastosuunnitelman toteuttamisen osana. Kaikki kortit viedään Hiilineutraali Turku -sivustolle. 
SECAP-kortti on lyhyt, käyttäjäystävällinen ja ohjaava tapa luoda ilmastotoimia ja tuoda ne osak-
si hiilineutraalin Turun toteuttamista yhdessä.

Lista SECAP-toimenpidekorteista:

Kortin numero ja nimi Tavoite Toteuttajat

1.  
Hiilineutraali lämpö

Turku Energia asettaa tavoitteen 
uusiutuvan energian 80% osuu-
delle myydystä lämmöstä vuonna 
2025.

Turku Energia osakkuusyhtiöi-
neen ja kumppaneineen

2.  
Skanssin kaksisuuntainen 
lämpö

Kaukolämmön kehitys vähäpääs-
töiseen suuntaan, lämpöverkon 
avaaminen uusille tuottajille ja 
innovaatioille.

Turku Energia, Turun kau-
punki, Tekes, VTT, Sitra, 
Energiateollisuus ry, Skanssin 
kauppakeskus, YH-kodit, 
Hartela

3.  
Uusiutuvan polttoaineen 
osuus TSE Naantali 4

Turku Energian osakkuusyhtiön 
Turun Seudun Energiantuotanto 
Oy:n Naantalin monipolttolaitoksen 
bio-osuuden lisäys kohti hiilineut-
raalia tuotantoa

Turku Energia, Turun Seudun 
Energiantuotanto Oy, Fortum
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Kortin numero ja nimi Tavoite Toteuttajat

4.  
Energian varastoinnin ratkai-
sujen lisääminen (kaukoläm-
pö ja -kylmä)

Kaukolämmön vähäpäästöisen ja 
uusiutuvan tuotannon lisäämisen 
mahdollistaminen kehittämällä 
lämmön ja kylmän varastointia 
tuotanto- ja kulutushuippujen 
tasaamiseksi

Turku Energia

5.  
Kaukolämpöverkon verkos-
tohäviöiden vähentäminen

Energiankäytön tehostaminen 
vähentämällä lämpöhävikkiä 
kaukolämpöverkossa

Turku Energia

6.  
Kuntalaisten energiakäänne

Kansalaisten, yritysten ja yhteisö-
jen energiainvestointien nykyistä 
merkittävästi parempi mahdollista-
minen ja vauhdittaminen

Turun kaupunki, Sitra, Turku 
Energia, Turku-konsernin 
tiloista ja asumisesta vastaa-
vat yhtiöt ja yhteisöt, Turun 
yliopisto

7.  
Hiilineutraali sähkö

Turku Energia asettaa tavoitteen 
uusiutuvan energian  
80 % osuudelle myydystä sähköstä 
vuonna 2025. Tällöin myyty sähkö 
on lähes kokonaan hiilineutraalia.

Turku Energia osakkuusyhtiöi-
neen ja kumppaneineen

8.  
Aurinkojärjestelmien ra-
kentaminen konsernin 
kiinteistöihin

Kaupunkikonsernin kiinteistöjen 
energiankäytön tehostaminen ja 
uusiutuvan energian lisääminen

Turku Energia, Turun kaupun-
ki, konserniyhtiöt ja -yhteisöt

9. Energiatehokkuus-
kartoitukset kaupungin 
kiinteistöissä

Energiankäytön tehostaminen ja 
säästö

Turun kaupunki, Turku 
Energia, kumppanit ja 
asiantuntijat

10.  
Kysyntäjouston edistäminen 
sähkön ja lämmön osalta 
kaupungin kiinteistöissä

Energiankäytön tehostaminen 
ja säästö kaupunkikonsernin 
kiinteistöissä

Turku Energia, Turun kaupun-
ki ja konserniyhteisöt

11.  
Joukkoliikenteen fossiilisten 
polttoaineiden korvaaminen 
biopolttoaineilla

Korvataan fossiilisen polttoaineen 
käyttö biopolttoaineilla niillä linjoilla, 
joita ei sähköistetä 2020-luvun 
aikana

Föli, liikennöitsijät ja toimittajat



TURUN KAUPUNKI ─ 41

Kortin numero ja nimi Tavoite Toteuttajat

12.  
Hiilineutraali suu-
ren kapasiteetin 
joukkoliikennejärjestelmä

Rakennetaan suuren kapasiteetin 
hiilineutraali joukkoliikennejärjestel-
mä tukemaan kestävää kaupunki-
kehitystä ja palvelemaan kasvavaa 
tarvetta päälinjoilla

Turku ja muut osallistuvat 
kunnat, valtio, Föli, rakentajat 
ja toimittajat

13.  
Bussilinjojen sähköistys

Sähköistetään joukkoliikennelin-
joja mahdollisimman tehokkaasti 
(Hiilineutraali joukkoliikenne 2029)

Turku ja Föli, kehittäjät, raken-
tajat ja toimittajat

14.  
Joukkoliikenteen runkolinjat

Joukkoliikenteen runkolinjaston 
toteuttaminen

Föli, Turun kaupunki ja muut 
osakaskunnat, liikennöitsijät ja 
toimittajat

15.  
Joukkoliikenteen matkusta-
jainformaatio ja häiriöhallinta

Joukkoliikenteen käytön lisääminen 
palvelua parantamalla

Föli, Turun kaupunki ja muut 
osakaskunnat, liikennöitsijät ja 
toimittajat

16.  
Sähköautojen latausmahdol-
lisuuksien parantaminen

Sähköautoilun markkinaehtoisten 
edellytysten suunnitelmallinen 
parantaminen

Turun kaupunki, Turku 
Energia, latausoperaattorit 
sekä kiinteistöjen omistajat ja 
käyttäjät

17.  
Kaksisuuntaisen lataus-
pisteen (V2G) pilotointi ja 
kehitys

Sähköisen liikenteen edistäminen 
sekä liikkumisen ja energiajärjestel-
män integraatio

Turku Energia, Turun kaupun-
ki ja latausoperaattorit

18.  
Latauspisteiden toteuttami-
nen kaupungin kiinteistöjen 
yhteyteen

Sähköisen liikenteen edistäminen 
Turun seudulla

Turku Energia, Turun kaupun-
ki, muut Turun seudun kunnat

19.  
Biokaasun liikennekäytön 
edistäminen

Biokaasun tankkausmahdollisuuk-
sien parantaminen, biokaasun tuo-
tannon edellytysten luominen sekä 
kaasuajoneuvojen lisääminen

Turun kaupunki, Turun 
AMK, Kasvukäytävän 
hankekumppanit ja muut 
yhteistyökumppanit

20.  
Pyöräilyn laatukäytävät ja 
pääverkosto

Pyöräilyn olosuhteita parannetaan 
ja pyöräilyä edistetään kaikkina 
vuodenaikoina

Turun kaupunki sekä muut 
TKS-kunnat
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Kortin numero ja nimi Tavoite Toteuttajat

21.  
Kaupunkipyöräjärjestelmä

Tarjotaan mahdollisuus käyttää 
joukkoliikenteeseen luontevasti 
yhdistyvää kaupunkipyöräjärjestel-
mää ympärivuotisena palveluna

Turun kaupunki, Föli, 
ECCENTRIC-hanke, toteutta-
jat ja toimittaja

22.  
Suurivolyymisten massojen 
hyödyntäminen

Maa-ainesten ja muiden massojen 
siirtelyä järkevöitetään digitaalisten 
ratkaisujen avulla. Massat parem-
min asiakkaille, päästöt alas ja 
kierto paremmaksi

CIRCVOL 6Aika-hanke, TScP, 
Kiertomaa, yhteensä 12 
toteuttajaa

23.  
Metsien hiilinielut

Lisätään metsämaan ja puuston hii-
livarastoja ja -nieluja Turun alueella 
ja siten kompensoidaan päästöjä

Turun kaupunki, muut met-
sänomistajat ja asukkaat

24.  
Kaupungin hiilinielut

Lisätään maaperän ja kasvillisuu-
den hiilivarastoja ja -nieluja sekä 
rakennetaan kestävästi ja siten 
kompensoidaan päästöjä

Turun kaupunki, ylläpitäjät, 
maanomistajat, rakennuttajat

25.  
Ilmastoverkostot ja 
kehityskumppanuudet

Turku hankkii ilmasto-osaamista ja 
kehityskykyä luomalla aktiivisesti 
kehityskumppanuuksia ja verkos-
toitumalla kaikilla tasoilla

Turun kaupunki, ICLEI, UBC, 
CDP, Sitra, CLC, yliopistot ja 
kehitysorganisaatiot

26.  
Täyssähköinen ja hiilineut-
raali kuljetuskalusto pyörä-
tuoli- ja tavarakuljetuksiin.

Auttaa kaupunkia saavuttamaan 
hiilineutraaliustavoitteensa mahdol-
listamalla vähäpäästöiset pyörätuo-
li- ja tavarakuljetukset sekä laajen-
tamalla latausinfrastruktuuria.

Futureko Oy, Autokori ja -ver-
hoilu J. Lehtinen Oy

27.  
TSYK Lukion 
Aurinkopaneelit

Edistää uusiutuvien energiamuoto-
jen käyttöä koulun arjessa, tekee 
tunnetuksi vaihtoehtoisia energia-
muotoja ja edistää Turku hiilineut-
raali 2029 -tavoitetta.

Turun Sivistystoimiala-
TSYK Lukio, TSYK:n 
Kannatusyhdistys, Turku 
Energia, AMK, Solar LAB
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Kortin numero ja nimi Tavoite Toteuttajat

28.  
TVT Asunnot Oy: 
Lämpökuuri-kampanja

Lämpökuuri-kampanjassa viesti-
tään aktiivisesti lämmönsäästöstä 
ja kiinnitetään asukkaiden huomio 
huonelämpötilaan. Keskeisenä 
viestinä on, että 20-21 astetta on 
sekä energiataloudellisesti järkevä 
että asumisterveyden kannalta 
suositeltava lämpötila.

TVT Asunnot Oy, Nitro, tär-
keässä roolissa kohderyhmä 
eli asukkaat. 

29.  
TVT Asunnot Oy: 
Vesikuuri-kampanja

Vesikuuri-kampanjan tavoitteena 
oli vähentää vedenkulutusta ja 
erityisesti lämpimän veden käyt-
töä TVT:n kohteissa. Tavoitteena 
oli 10 % vedensäästö ja kulle-
kin asukkaalle konkretisoituna 
ämpärillinen vähemmän vettä 
päivässä. Vedenkäyttötapojen 
päivittämisen ja vedensäästön 
myötä tavoitteena oli myös alentaa 
vuokrankorotuspaineita.

TVT Asunnot Oy, 
Mainostoimistot SST ja 
Nitro sekä kohderyhmä eli 
asukkaat.

30.  
Turun ylioppilaskyläsäätiön 
asuntokohde Aitiopaikka: 
aurinkosähkö

Aitiopaikka on energiapositiivinen 
rakennus. Kohteessa on 515 
aurinkopaneelia (teho yhteensä 
165 kWp), jotka tuottavat enem-
män energiaa kuin kohde pystyy 
käyttämään. Aurinkopaneeleiden 
tuottamaa energiaa pystytään 
jakamaan alueella. Aitiopaikka-
asuntokohteessa on 255 asuntoa.

Turku Energia, FinnWind, YIT, 
Turun ylioppilaskyläsäätiö. 

31.  
Turun ylioppilaskyläsäätiön 
asuntokohde Tyyssija: jäte-
veden lämmöntalteenotto

Tyyssija on opiskelijoille ympä-
ristöystävällinen asumismuoto. 
Rakennus tuottaa hiilineutraalia 
sähköä ja ottaa käyttöön energiaa, 
joka on kertaalleen huuhdottu vie-
märistä alas.

Turun ylioppilaskyläsäätiö, 
Turku Energia, mahdollisesti 
Turun AMK. Rakennuttajat 
valikoituvat myöhemmin.
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32.  
Varsinais-Suomen 
Asumisoikeus Oy: Lean 
Heat -järjestelmä

Optimoidaan ja tehostetaan lämmi-
tysenergian käyttöä kiinteistöissä, 
samalla ylläpitäen asukkaiden 
korkeaa asumismukavuutta ja 
asumisterveysympäristöä.

Vaso:n kiinteistöpäällikkö, 
isännöitsijät, vuorovaikutus 
asukkaiden kanssa, Lean 
Heat palveluntuottaja

33.  
VASO: Passiivienergiatalo 
Soininen

Toteuttaa pari-rivitalokiinteis-
tön täyttämään suomalaiset 
passiivitalokriteerit.

Hartela Oy urakoitsijana, 
Arkkitehtitoimisto Kimmo 
Lylykangas arkkitehtinä, 
Naantalin kaupunki, TEKES, 
ARA ja RAKLI

34.  
VASO: Uusiutuvaan 
energiaan siirtyminen 
perusparannushankkeissa

Siirrytään uusiutuvaan energi-
aan perusparannushankkeiden 
yhteydessä: Vaso:n kaikki kiin-
teistöt luopuvat polttoöljystä 
lämmitysmuotona

LVI-suunnittelijat ja energia-
muotojen toteuttajaurakoitsijat 
(valikoituvat kilpailutuksessa)

35.  
Turun kaupungin ruokapal-
veluiden hiilineutraalius

Turun kaupunki selvitti yhteistyös-
sä Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) kanssa Turun kaupungin 
ruokapalveluiden hiilidioksidipääs-
töjen keskeiset lähteet. Selvityksen 
pohjalta saatiin tieto keskeisistä 
vaikuttavista tekijöistä.

Konsernihallinto, strateginen 
hankinta, SYKE, Arkea Oy, 
Sitra

36.  
Artukaisten 
höyryntuotantolaitos

Turku Energia rakentaa Artukaisiin 
uuden höyryntuotantolaitoksen. 
Laitos rakennetaan ensisijaisesti 
tuottamaan höyryä ja lämpöä 
alueella sijaitseville suurille teolli-
suusyrityksille. Uusi metsähaketta 
polttoaineena käyttävä höyryntuo-
tantolaitos vähentää raskaan polt-
toöljyn käyttöä Turku Energian tuo-
tannossa sekä hiilidioksidipäästöjä.

Turku Energia, Bayer Oy, 
Suomen Nestlé Oy, Oy 
Lunden Ab Jalostaja, PCAS 
Finland Oy ja Eckes-Granini 
Finland Oy

37.  
Naantalin monipolt-
toainevoimalaitoksen 
savukaasulauhdutin

Kaukolämmöntuotannon energiate-
hokkuuden parantaminen.

Turun Seudun 
Energiantuotanto Oy
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38.  
Turku Energian suurin 
aurinkovoimala ruokkii 
Meyer Turun risteilylaivojen 
rakentamista 

Uusi aurinkovoimala tuottaa 
vuodessa yhteensä noin 483 
megawattituntia (MWh) sähköä 
- määrä vastaa lähes 200 kerros-
taloasunnon vuotuista sähköntar-
vetta ja vähentää yli 100 tonnia 
hiilidioksidipäästöjä vuodessa. 
Aurinkovoimala tukee sekä Meyer 
Turku Oy:n että Turku Energian 
ympäristötavoitteita. 

Turku Energia, Finnwind Oy, 
Meyer Turku Oy 

39.  
Turun Kauppatorin 
ja Toriparkin 
aurinkolämpöratkaisu 

Tori ja Toriparkki tulee vaiheittain 
energiaomavaraiseksi 

Toriparkki Oy, Turun 
Kaupunki, Turku Energia ja 
nollaE

40.  
Lisää kestäviä valintoja 
kongressien suunnittelussa

Tulevaisuuden resursseja ja vihrei-
tä arvoja kunnioittava kongressi-
kaupunki Turku.

Turun kaupungin 
Kongressiyksikkö ja yhteis-
työkumppanit: Turun alueen 
kokous- ja juhlatalot, hotellit ja 
oheisohjelmien tuottajat

41.  
Laivaliikenteen päästöjen 
vähentäminen

Suorittaa merilogistiikkaa niin pie-
nin päästöin kuin mahdollista

Meriaura Group

42.  
Lämpöä-hanke

Lämpöä-hankkeen tavoite on edis-
tää hukkalämpöjen hyödyntämistä 
ja lämpöenergian kausivarastointia.

Turun ammattikorkeakoulu Oy

43.  
Kuudennen aallon älykäs ja 
resurssiniukka yritystoiminta

Bastun tehtävä on mahdollistaa 
ja tukea kestävän liiketoiminnan 
referenssihankkeita ja yhdistää 
yliopistolähtöisiä innovaatioita 
osaksi verkostoa. Bastu yhdistää 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 
ennakointiosaamisen yritysten 
konkreettisiin tarpeisiin. Bastu aut-
taa yrityksiä toimimaan ilmastovas-
tuullisesti ja tuottamaan vähähiilisiä 
tuote- ja palvelukonsepteja. 

Bastu / Turun yliopiston elin-
keinoelämäpalvelu, Quadruple 
Helix-verkosto, joka koostuu 
yli kahdesta sadasta elinkei-
noelämää, julkista sektoria, 
tutkimus- ja asiantuntijaorga-
nisaatioita ja kansalaisyhteis-
kuntaa edustavasta toimijasta.



TURUN KAUPUNKI ─ 46

Kortin numero ja nimi Tavoite Toteuttajat

44.  
Valonian energianeuvonta

Varsinais-Suomen asukkaille neu-
vontaa valistuneeseen energian-
käyttöön ja hankintoihin

Valonia

45.  
Turun yliopistosta hiili-
neutraali vuoteen 2025 
mennessä

Turun yliopisto sitoutuu toteutta-
maan toimenpiteitä, joiden avulla 
yliopistosta tulee hiilineutraali. TY 
tulee tarkastelemaan kriittisesti 
kaikkia toimintojaan, vahvistamaan 
jo olemassa olevia hyviä käytän-
töjään sekä kehittämään täysin 
uudenlaisia toimintatapoja hiilineut-
raaliuden varmistamiseksi.

Turun yliopisto, Suomen 
yliopistokiinteistöt Oy, Turun 
teknologiakiinteistöt

46.  
Työ- ja koulumatkaliik-
kumisselvitykset - kei-
no löytää vaikuttavia 
päästövähennystoimenpiteitä

Tavoitteena selvityksillä on ol-
lut löytää toimivia keinoja, joilla 
saadaan vähennettyä koulu- ja 
työmatkaliikenteestä aiheutuvaa 
hiilidioksidikuormaa.

Valonia

47.  
Tavarat kiertoon 
-kalustekierrätysjärjestelmä

Kalustekierrätysjärjestelmä luo 
edellytykset kaupungin irtaimiston 
tehokkaalle kierrolle toimipisteiden 
välillä, mahdollistaa kaupungin 
sisäisen materiaalikierron, lisää 
saatavilla olevan materiaalin 
näkyvyyttä yli toimialarajojen ja 
vähentää turhia ulkoisia ostoja. 
Lisäksi tavoitteena on tuottaa mie-
lekkäitä työtehtäviä kuntouttavaan 
työtoimintaan.

Työllisyyspalvelukeskus ja 
Hankekehittämisyksikkö, 
Sivistystoimiala  
Hyvinvointitoimiala

48.  
Ikäihmisten osallisuuden 
lisääminen joukkoliikenteen 
suunnittelussa

Hankkeen tavoite on edistää ikäih-
misten kestäviä liikkumismuotoja 
lisäämällä heidän osallisuuttaan ja 
ikäystävällisyyttä joukkoliikenteen 
ja sen palveluiden suunnittelussa.

Valonia, Turun ammattikor-
keakoulu, Föli
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49.  
Pieniä askeleita tärkeässä 
asiassa!

Vähemmän hiiltä kaupungin kaduil-
le tukemalla henkilöstön vähäpääs-
töistä liikkumista työmatkoilla ja 
työhön liittyvillä asiointimatkoilla.

Forum Marinum -säätiö

50.  
Energiansäästö

Tavoite oli pudottaa lämmityksen 
vuosikuluja yli 50 % sekä kiinteistö-
sähkön kulutusta  
30 %

Vuokrakartio Oy

51.  
Kakolan lämpöpumppulaitos

Ekologista kaukolämpöä ja kauko-
jäähdytystä turkulaisille

Turun Seudun 
Energiantuotanto Oy, Turku 
Energia, Turun Seudun 
Vedenpuhdistamo

52.  
Kupittaan aurinkovoimala

Vuokraamalla oman nimikkopa-
neelin voit tehdä kestävän valinnan 
ympäristöystävällisen uusiutuvan 
energian puolesta.

Turku Energia, 
Teknologiakiinteistöt Oy

53.  
Luolavuoren pellettilaitos

Uusi pellettilaitos korvaa öljy-
käyttöisten lämpökeskusten tuo-
tantoa ja vähentää öljyn käyttöä 
Turku Energian omassa vara- ja 
huipputuotannossa.

Turku Energia

54.  
Harrastetaksikokeilu, lapsi-
perheiden harrastuskyyditys-
ten yhdistämiseksi luotavan 
mallin pilotointi

Toimenpiteen tavoitteena on ke-
hittää malli, joka helpottaa lapsi-
perheiden harrastuskuljetuksia ja 
edistää kestäviä liikkumismuotoja 
arjessa. Yhteiskuljetuksiin perustu-
van palvelumallin avulla vähenne-
tään yksityisautoilun tarvetta ja sitä 
kautta liikennepäästöjä.

Valonia, Kyyti Group Oy

55.  
Maakunnallisen ilmastotyön 
kokoaminen ja tavoitteiden 
edistäminen esimerkiksi 
tiekarttatyöllä

Alueellisen yhteistyön ja konkreet-
tisten toimenpiteiden edistäminen 
koko maakunnassa hiilineutraaliu-
den saavuttamiseksi.

Valonia, Varsinais-Suomen 
liitto  
ELY-keskus 
Suomen ympäristökeskus
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56.  
Ympäristökasvatuksen toi-
mintamallien levittäminen 
kouluihin ja päiväkoteihin, 
esimerkkinä Ruoan elinkaari 
varhaiskasvatuksessa sekä 
Koulujemme lähivedet

Tarkoituksena on, että nuoret ja 
lapset sisäistävät uudenlaisen 
kiertotalouden ajattelun ja sen 
myötä uusia kestävän kehityksen 
tapoja koulujen ja päiväkotien 
toimintakulttuuriin.

Valonia, Sateenkaari Koto ry 
Turun kaupungin sivistystoimi 
Koulujemme lähivedet 
-verkosto 
Varsinais-Suomen ely-keskus

57.  
Työtä ympäristön hyväksi

Tavoitteena on tavaroiden uudel-
leenkäytön edistäminen ja elinkaa-
ren pidentäminen, kierrätyksen ja 
kiertotalouden edistäminen sekä 
kierrätyksen helpoksi tekeminen. 
Tavoitteena on myös herätellä aja-
tuksia kulutustavoista ja vähentää 
kestämätöntä ylikulutusta.

Turun Ekotori / Kestävän 
Kehityksen Yhdistys ry, 
Lounais-Suomen Jätehuolto 
Oy, Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus Oy, Niemi 
Palvelut Oy

58.  
Hävikkiruokakaappi

Tavoitteena on herätellä ajatuksia 
kulutustavoista ja ruokahävikistä 
sekä vähentää kestämätöntä yliku-
lutusta ja pienentää ruokahävikkiä.

Turun Ekotori / Kestävän 
Kehityksen Yhdistys ry, 
Leipomo Salonen / hävik-
kileipää ja -pullaa, Laitilan 
Wirvoitusjuomatehdas / hä-
vikkiruokakaapin jääkaapin 
lahjoittaja

59.  
Vähäpäästöinen 
taksiliikenne

Tavoitteemme on osallistua hiili-
neutraalin kaupungin toteuttami-
seen liikkumispalveluiden taksika-
luston osalta.

Lounais-Suomen Taxidata 
Oy, Taxidatan välityksessä tai 
alihankinnassa olevat sopimu-
sautoilijat sähkö-, kaasu sekä 
hybridikaluston osalta.

60.  
Hiilineutraali 
alkoholijuomatehdas

Tavoitteenamme on hiilineutraalius 
tehtaalla käyttämämme energian 
osalta.

Pernod Ricard Finland Oy, 
Turku Energia (Kaukolämmön 
ja höyryn toimittaja)
Eckes-Granini Finland Oy Ab 
(Kiinteistön omistaja)

61.  
Let's Make Air Great Again

Kannustaa vene- ja mökkilämmittä-
jiä biodieselin käyttöön.

SF-Lämmitin Oy, Neste MY
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62.  
Uudistettu Biokaasulaitos 
Topinpuistoon

Lisäämme biokaasun tuotantoa, 
tarjoamme sitä liikennepolttoai-
neeksi ja helpotamme sen kuljetus-
ta nesteytyksellä. Samalla edistäm-
me merkittävästi kiertotaloutta.

Gasum Oy, Turun seudun 
puhdistamo oy, Lounais-
Suomen Jätehuolto Oy

63.  
Sekajätteen joukkoon 
päätynyt biojäte liikenteen 
polttoaineeksi

Gasum selvittää yhdessä 
Lounais-Suomen Jätehuollon ja 
Lounavoiman kanssa ratkaisua 
hyödyntää tulevan ekovoimalaitok-
sen poltettavan jätteen joukossa 
oleva biohajoava jäte biokaasun 
tuotannossa.

Gasum Oy, Lounais-Suomen 
Jätehuolto Oy, Lounavoima 
Oy

64.  
Meyer / Hiilineutraaliustoimet

Meyerin telakka edistää kasvi-
huonepäästöjen vähentämistä 
omassa toiminnassaan sekä 
tuotantoketjuissaan.

Meyer 
yhteistyökumppaneineen

65.  
TY / Flavoria, Tulevaisuuden 
ruokamaailma / kohti kestä-
vää ravintoa

Turun Yliopiston Funktionaalisten 
elintarvikkeiden laitos kehittää kes-
tävää ja terveellistä ravitsemusta 
ja ruokaketjua uusin menetelmin 
Flavoria-ravintolan tutkimus-kokei-
lu-kehitysympäristössä. Ratkaisut 
auttavat pienentämään ruuan 
ilmastovaikutuksia.

Turun Yliopiston 
Funktionaalisten elintarvik-
keiden laitos, Medisiina D 
omistajineen ja käyttäjineen, 
yhteistyökumppanit

66.  
Kierrätyskelvottoman 
jätteen hyödyntäminen 
lähienergiana

Turun alueen polttokelpoisen 
jätteen hyödyntäminen ener-
giana Salon Korvenmäen 
ekovoimalaitoksessa.

Lounavoima Oy, Lounais-
Suomen Jätehuolto Oy, Salon 
Kaukolämpö Oy

67.  
Topinpuiston 
kiertotalouskeskus

Kiertotalouskeskuksen kehittämi-
nen sekä uusien resurssiviisaiden 
innovaatioiden ja liiketoimintamah-
dollisuuksien luominen yritysten 
yhteistyöllä ja kiertotalousverkoston 
tuella.

Lounais-Suomen Jätehuolto 
Oy, Turun ammattikorkea-
koulu Oy, Ekopartnerit Turku 
Oy, Gasum Oy, Kaivoasema 
Oy, Kuusakoski Oy, Turun 
Maisemointi Oy
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68. 
Haja-asutusalueen jäteve-
silietteiden kuljetusten ja 
käsittelyn tehostaminen

Viemäriverkostoon kuulumatto-
mien kiinteistöjen lietekuljetusten 
järjestäminen tehokkaasti kunnan 
kilpailuttamana

Lounais-Suomen Jätehuolto 
Oy

69.  
Kaatopaikkakaasun tehok-
kaampi talteenotto

Topinojan jätekeskuksessa kaa-
topaikkakaasun vapautumista 
ilmakehään torjutaan sulkemalla 
jätetäyttöalue pintarakenteilla sekä 
muodostuvaa kaasua keräämällä ja 
hyödyntämällä.

Lounais-Suomen Jätehuolto 
Oy

70.  
Biojätteen erilliskeräyksen 
tehostaminen

Erilliskerätyn biojätteen osuuden 
kasvattaminen kiinteistökohtaista 
keräystä lisäämällä sekä neuvon-
nan keinoin.

Lounais-Suomen Jätehuolto 
Oy, Lounais-Suomen 
jätehuoltolautakunta

71.  
LSJH / TuAMK 
Kierrätystekstiilien jalostus

LSJH ja Turun Ammattikorkeakoulu 
yhteistyökumppaneineen ovat luo-
neet edellytykset ja pyrkivät toteut-
tamaan merkittävän kierrätystekstii-
lien jalostusratkaisun Topinpuiston 
alueelle. Tämä vähentää materi-
aalien ja energian kulutusta sekä 
päästöjä tekstiiliteollisuudessa.

Lounais-Suomen 
Jätehuolto Oy, Turun 
Ammattikorkeakoulu, VTT, yh-
teistyökumppanit ja investoijat

72.  
Juomaveden lämpöenergian 
hyödyntäminen

Tekopohjaveden lämpötilaa voi olla 
mahdollista pudottaa 2–4 astetta 
talvikaudella ja hyödyntää kyseinen 
lämpö esimerkiksi kaukolämmön 
tuotannossa lämmönvaihtimen 
avulla.

Turun Seudun Vesi Oy

73.  
Sähköä veden virtauksesta

Veden liike-energian hyödyntämi-
nen omassa sähköntuotannossa 
Saramäen kalliosäiliöön rakenne-
tusta turbiinista.

Turun Seudun Vesi Oy
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74.  
Aurinkosähköjärjestelmä 
Huittisten 
esikäsittelylaitokselle

Huittisten esikäsittelylaitokselle 
asennetaan sähköä tuottava 
aurinkopaneelijärjestelmä.

Turun Seudun Vesi Oy, Salo 
Solar Oy

75.  
Turku Stars Carbon Neutral 
City Experience for Kids and 
Youth

Urbaaneille uusille sukupolville 
suunnattu innovatiivinen ja in-
teraktiivinen katutilainnovaatio 
mahdollistaa hiilineutraaliuden ja 
STEAM-aiheiden (science, techno-
logy, entrepreneurship, arts, mathe-
matics) kokeilevan oppimisen.

Zeamly Oy, Zeamly Oy:n 
perustama yritysverkosto 
yhteistyössä Turun kaupungin 
kanssa

76.  
Ruovikoiden niitto ja ruoko-
materiaalin kiertotalouden 
edistäminen

Kehitämme ranta-alueiden ruo-
vikoiden vuosittain uusittavaa 
leikkuuta monitoimityölautan avulla 
sekä niittomateriaalin pakkaamista 
ja logistiikkaketjua  loppukäyttäjille. 
Ruovikoiden leikkuu ja materiaalin 
hallittu poistaminen vesistöstä on 
tärkeää vesiensuojelun näkökul-
masta ja ilmastovaikutuksia syntyy, 
kun vanha ruokoaines ei mätäne 
vuosittain tuottaen metaani- ja hiili-
dioksidipäästöjä ilmakehään.

RH-Harvesting Oy, haetaan 
kumppaneita/sijoittajia

77.  
Päästötön Kirkkopuiston 
Terassi

Yrityksemme järjestämä 
Kirkkopuiston Terassi -hanke 
luopuu diesel -käyttöisestä ajoneu-
vostaan ja siirtyy sähkökäyttöiseen 
logistiikkaan.

Turku Food & Wine Fest 
Oy, Peipponen Express Oy, 
Maxus, RSA Suomi Oy

78.  
Sähköinen kirjastoauto Lieke

Kirjastolle hankittiin sähkökäyttöi-
nen kirjastoauto, joka on huomat-
tavasti diesel-käyttöistä linja-autoa 
vähemmän ympäristöä kuormittava 
ja käyttökustannuksiltaan paljon 
edullisempi.

Turun kaupunginkirjasto, 
JETI Industries Ltd ja Turun 
Anikistit ry
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79.  
Koulu- ja päiväkotiruo-
kalistan hiilijalanjäljen 
pienentäminen

Arkea on toteuttanut kevään 2021 
aikana kokeilun, jonka tarkoitukse-
na oli testata koulu- ja päiväkotiruu-
an hiilijalanjäljen pienentämiseen 
tähtääviä raaka-ainemuutoksia. 
Annosten hiilijalanjälkeä saatiin 
pienennettyä jopa 35–50 % kor-
vaamalla osa naudanlihasta joko 
broilerin lihalla tai kasviproteiinilla. 
Kokeilun aikana seurattiin myös 
menekin ja hävikin kehittymistä ja 
tehtiin asiakaskyselyitä, joiden tar-
koituksena oli selvittää muutosten 
vaikutusta ruuan maistuvuuteen. 
Lisäksi koululaisista muodostet-
tiin asiakasraati, jonka kanssa 
testattiin kasviproteiinin määrän 
vaikutusta ruuan makuun ja koos-
tumukseen. Tuloksia hyödynnetään 
Turun koulu- ja päiväkotiruuan 
suunnittelussa.

Arkea Oy, Turun kaupunki, 
Turun ammattikorkeakoulu
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