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Turun ilmastoraportti 2021

Tiivistelmä
Ilmastosuunnitelman toimeenpano ja tavoitteet etenivät vuoden 2021 aikana 

hyvin. Vuodelle 2021 asetettu välitavoite – Turun alueen 

kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoden 1990 tasosta – ylitettiin. 

Vuoden 1990 tasosta saavutettu päästövähennys oli yli 55 prosenttia. 

Saavutettu päästötaso on muihin Suomen suuriin kaupunkeihin ja kuntiin 

verrattuna varsin alhainen myös asukaskohtaisesti laskettuna.

Ilmastotavoitteiden toteuttamisen edellytyksiä vahvistettiin vuoden 2021 

aikana merkittävästi sekä tehdyillä päätöksillä että käynnistämällä useita 

merkittäviä uusia toimenpiteitä ja vahvistamalla tietopohjaa osana 

ilmastosuunnitelman arviointi- ja päivitystyötä.

Ilmastoraportti 2021 on järjestyksessä neljäs valtuustolle esitettävä 

vuosittainen ilmastosuunnitelman raportti. Raportti painottuu pääkohtiin 

vuoden 2021 aikana saavutetusta edistyksestä ja tehdyistä uusista 

avauksista. Raportti ei siis kata kaikkia ilmastosuunnitelman osa-alueita 

yksityiskohtaisesti, vaan keskittyy saavutettuun päästökehitykseen sekä 

merkittävimpiin uusiin toimenpiteisiin.

Turun ilmastosuunnitelma noudattaa Euroopan Unionin yhteistä 

kaupunkien ja alueiden ilmastotyön mallia (EU SECAP –

Sustainable Energy and Climate Action Plan) ja sisältää toimet ja 

tavoitteet vuosille 2021, 2025 ja 2029. Yhteistä eurooppalaista 

työmallia käyttää yli 10.000 kaupunkia ja aluetta, joiden 

ilmastotyöstä muodostuu yhdenmukaista raportointi- ja 

tietoaineistoa. Ilmastosuunnitelman toteuttamisesta raportoidaan 

yhteisen työmallin mukaisesti myös Euroopan Komissiolle.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilmastosuunnitelman 2029 
yksimielisesti 11.6.2018 § 142 ja edelleen päivitetyn suunnitelman 

yksimielisesti 16.5.2022 § 103.

Ilmastoraportin 2021 ovat laatineet Turun kaupungin 

konsernihallinnon ilmasto- ja ympäristöpolitiikan vastuualueen 

asiantuntijat.

Lue lisää Turun ilmastosivuilta ja –suunnitelmasta:

www.turku.fi/ilmasto

Ilmastosuunnitelma 2029

http://www.turku.fi/ilmasto
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ilmastosuunnitelma_2022_vedos3.pdf
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Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjen jakauma, 2021 ennakkotieto, 

normeerattu laskenta.

Turun alueen kasvihuonekaasu-

päästöt ovat vähentyneet 

-55 %
Vuodesta 1990 vuoteen 2021.

2000-luvun huipputasosta 

vähennys on lähes 60 %.
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1. Turku ratkaisee 
ilmastonmuutosta
 Pormestariohjelma vahvisti ilmastotahdon ja linjasi toimia. Kaupunkistrategiaan valmisteltiin johtavan 

luontokaupungin tavoite ja kokonaisuus.

 Turun ilmastosuunnitelma arvioitiin ja päivitettiin (prosessi: 22.3.2021 – 16.5.2022).

 Ilmastobudjetointi käynnistettiin osana vuoden 2022 talousarvion valmistelua kokoamalla yhteen 77 miljoonan 

euron ilmastoinvestoinnit.

 Resurssiviisaan kiertotalouden tiekartta valmisteltiin ja hyväksyttiin.

 1,5 asteen elämä –kampanja luotiin ja toteutettiin. Turku vie Pariisin ilmastosopimuksen arkeen.

 Ilmastojoukkuetta ja uusia ilmastotekoja kehitettiin aktiivisesti yritysten ja yhteisöjen kanssa.* 

 Ilmastonmuutosta ratkaistiin yhdessä, Suomessa ja kansainvälisesti.

 Ilmastotavoitteet sekä hillinnän ja sopeutumisen toimet etenivät voimassa olleen ilmastosuunnitelman (kv

11.6.2018 § 142) mukaisesti (kts. luvut 2-4).

* Ilmastotekokorttien ajantasainen tilanne esitettiin valtuustolle 

16.5.2022 § 103 ilmastosuunnitelman päivityksen yhteydessä ja on 

hyväksytyn ilmastosuunnitelman liitteenä.
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Ilmastosuunnitelma ja -johtaminen 
arvioitiin ja päivitettiin yhteistyössä

Ilmastojohtamisen vertaisarvioinneista 
saatu ydinoppi oli, että ilmastotavoitteiden 
toteuttaminen edellyttää vahvaa 
yhteistyötä ja osallisuutta sekä kykyä 
luoda ratkaisuja yhdessä.

Tämä näkyy monin tavoin Turun päivitetyssä 
ilmastosuunnitelmassa:

”Kaupunkikonsernin toimenpiteillä on 
ratkaiseva merkitys ilmastotavoitteiden 
toteuttamisessa. Hiilineutraalius ja tavoite 
maailman parhaasta ilmastokaupungista eivät 
kuitenkaan toteudu ilman laajaa 
osallistumista, panostamista ja 
yhteiskehitystä. Turusta tehdään maailman 
paras ilmastokaupunki yhdessä – ja samalla 
tuetaan myös muiden kaupunkien ja 
kumppaneiden ilmastotyön kehitystä.”

”Yhteisen hiilineutraalin Turun tarinan 
luominen ja kertominen edellyttää, että koko 
kaupunkiorganisaatio sekä alueen yritykset ja 
asukkaat ovat tietoisia ilmastotavoitteista ja 
niiden toteutumiseksi vaadittavista 
toimenpiteistä. On myös tärkeää tietää, kuinka 
voi itse osallistua työhön.”

Ilmastojohtamisen vertaisarvioinnit tehtiin 
yhteistyössä Lahden ja Tampereen 
kaupunkien sekä Kuntaliiton ja FCG:n kanssa.

Vuoden 2021 aikana suoritettiin pääosa ilmastosuunnitelman arviointi- ja 

päivitystyöstä, joka käynnistettiin kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 

päätöksellä 22.3.2021 ja toteutettiin Pormestariohjelman mukaisesti sekä uudistuva 

kaupunkistrategia huomioiden ja siihen vaikuttaen. Arviointi- ja päivitystyö johti 

merkittävästi uudistetun ilmastosuunnitelman hyväksymiseen kaupunginvaltuustossa 

16.5.2022.

Päivitystyötä teki laaja valmisteluryhmä, jossa oli noin 80 osallistujaa konsernista sekä 

sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneilta. Työstä vastasi ilmasto- ja ympäristöpolitiikan 

vastuualue konsernihallinnossa ja työn asiantuntijatukena toimi Sitowise Oy.

Päivitystyötä tuettiin ja ilmastojohtamisen valmiuksia vahvistettiin Kuntaliiton 

ilmastojohtamisen valmennuksella, johon osallistuivat asiantuntijoiden lisäksi myös 

kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja valtuuston puheenjohtaja. Valmennuksen 

yhteydessä keväällä 2021 tehtiin ilmastojohtamisen vertaisarviointi yhdessä Tampereen 

ja Lahden kaupunkien kanssa. Vertaisarvioinnissa tarkasteltiin ilmastopolitiikan 

konsernijohtamista, yhteistyötä yritysten kanssa sekä kansalaisten osallistumista ja 

sosiaalista pääomaa. Arvioinnista saatua palautetta käytettiin sekä päivitystyön että 

jatkuvan toiminnan kehittämiseen.

Ilmastonmuutoksen riskien, haavoittuvuuksien ja vaikutusten analyysi suoritettiin 

kokonaisuudessaan uudelleen ja sopeutumistoimista järjestettiin myös 

asiantuntijakuuleminen. Turun korkeakoulujen asiantuntemusta sekä alueellisia ja 

valtakunnallisia asiantuntijaorganisaatioita hyödynnettiin vahvasti.

Ilmastojohtamisen edellytyksiä vahvistettiin myös perustamalla (2020) ja resursoimalla 

(2021) konsernihallintoon ilmasto- ja ympäristöpolitiikan ohjauksen vastuualue. 
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Ilmastojohtamisen vertaisarviointi Turku 
– Tampere – Lahti (ILMAVA)

Pormestariohjelma – johtamisen uudistus – kaupunkistrategian päivitys

Asiantuntijaryhmä ja selvitystyöt, 
työpajat, analyysit konsultaatiot

Johtoryhmäkierrokset ja 
konsultaatiot

Kaupungin-
hallitus- ja valtuusto

SECAP-prosessin kulku

Tiedon syöte EU järjestelmään

Valtaosa ilmastosuunnitelman arviointi- ja päivitystyöstä tehtiin vuoden 2021 aikana.



Ilmastobudjetti valmisteltiin syksyllä 2021 osana vuoden 

2022 talousarvion valmistelua. Kootut ilmastoinvestoinnit 

ovat yhteensä 77 miljoonaa euroa.

Varautuminen ja 

sopeutuminen

Turun 

Ylioppilaskylä-

säätiö

1,2 M€

Turku Energia

27,5 M€

Vähähiilinen 

liikkuminen

28,5 M€

Ilmastobudjetointia kehitetään edelleen vuoden 2022 aikana pormestariohjelman mukaisesti ja pannaan 

toimeen talousarvion 2023 valmistelusta alkaen. Valmistelua tuetaan YM:n myöntämällä hankerahoituksella.

Tyyssijan aurinkopaneelit

Ylioppilaskylän 5-korttelin 

energiainvestoinnit

Nummenrannan aurinkopaneelit

Aitiopaikan latauspiste

Polkupyörien latauspisteet

Kivihiiltä korvaava lämpöpumppu, 

osuus 6 M€.

Hyötytuulen tuulivoimapuisto, 

osuus 15 M€

Lämpöakku sekä muut 
lämpöpumppuinvestoinnit 6,5 M€

Energia-

tehokkuus
1,0 M€

Tunnin juna –hankeyhtiö 4,8 M€

Raitiotie 5 M€

Turun ratapihat ja Kupittaan 

kaksoisraide 10,3 M€

Kävely ja pyöräily 8,2 M€

Liikenteen toimivuus 0,35 M€

Tilojen

energia-

tehokkuuden 

ylläpito 1 M€

Ruoppausmassojen 

läjitysalueet mm. 

Lauttaranta 4 M€.

Topinpuisto 0,9 M€

Varautuminen

3,1 M€

Hulevesien hallinta 

Putkitus- ja 

avojärjestelmät 2 M€ 

Kaava-alueet 1 M€

Korvattavat katu- ja 

puistopuut 0,08 M€

Poistoputkihanke ja UV-laitos 

10 M€

Energiatehokkuutta kehittävät 

investoinnit 0,3 M€

Kiertotalous

4,9 M€

Ilmastobudjetointi aloitettiin

Turun 

seudun 

puhdistamo 

10,3M€
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Resurssiviisaan kiertotalouden tiekartta 

valmisteltiin ja hyväksyttiin

Resurssiviisaan kiertotalouden kehityshanke Circular Turku 

luotiin yhteistyössä ICLEI:n ja Sitran kanssa ja käynnistettiin 

1.8.2019. Hankkeen vaiheet 1-3 toteutettiin vuosina 2019-

2022.

Hankkeen tavoitteena oli paitsi valmistella kiertotalouden 

tiekartta laajassa yhteistyössä, myös viedä tiekartan 

tavoitteet käytäntöön ja edistää reilua siirtymää 

kiertotalouteen sekä yhdistää kiertotaloutta ja muita 

kaupungin strategisia tavoitteita. Hankkeella tuettiin 

sisällöllisesti myös ICLEI:n kiertotalousverkoston kehitystä.

Circular Turku -hankkeen toteuttivat Sitra, Turun kaupunki, 

ICLEI (Local Governments for Sustainability), Valonia ja 

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, jotka kaikki 

myös osaltaan rahoittivat hanketta. Hankevaiheen kolme 

kokonaisbudjetti oli 216 398 euroa.

Lue lisää: Kiertotalouden tiekartta | Turku.fi

Turun kaupunki valmisteli resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan yhdessä kumppaniensa 

kanssa, jotta alueen resurssiviisauden ja kiertotalouden etenemistä voidaan yhteistyössä 

vahvistaa ja ohjata aiempaa paremmin. Tiekartta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 

22.11.2021. Valmistelutyö toteutettiin Circular Turku –hankkeen osana.

Turun alueen vaikuttavimmat kiertotalouden painopisteet ja muutostavoitteet tunnistettiin 

laajassa, noin 200 asiantuntijan ja kiertotaloustoimijan sidosryhmäyhteistyössä. Tiekarttaan 

valittiin viisi painopistealuetta: energia, ruoka, vesi, liikkuminen ja rakentaminen. 

Valinnan kriteereinä olivat mm. ympäristövaikutukset ja sosioekonomiset vaikutukset, alueen 

toimijoiden valmiusaste ja ratkaisujen skaalattavuus. Painopistealueille valmisteltiin myös 

muutostavoitteet ja toimet kohti vuotta 2029.

Työn osana tunnistettiin ja vahvistettiin kiertotalouden, ilmaston ja luonnon 

monimuotoisuuden välisiä kytköksiä. Käytännön toimenpiteiden suunnittelussa 

painotettiin esimerkiksi luontopohjaisia ratkaisuja.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa 2021-2022 tiekartan tavoitteita vietiin käytäntöön niin 

kaupungin omassa toiminnassa kuin sidosryhmissäkin. Samalla pyrittiin tunnistamaan 

painopistealueittain toimijat, joiden osallistuminen on avainasemassa kiertotaloustoiminnan 

käynnistymiselle ja jatkuvuudelle.

Kansainvälinen vertaisoppiminen ja tiedonvaihto oli keskeinen osa hankkeen toimintaa 

ja siinä hyödynnettiin vahvasti ICLEI:n globaalia ja eurooppalaista verkostoa.

Poistotekstiilistä jalostettua kierrätyskuitua. 

Kuva: LSJH

Biokaasuauton tankkaus. Kaasu valmistetaan 

kuntalaisten biojätteistä. Kuva: Antero Lynne

https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/ilmastokaupunki-turku/kiertotalous/kiertotalouden-tiekartta
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/liite_1._turun_kiertotalouden_tiekartta_-_kohti_resurssiviisasta_yhteiskuntaa_2029_kh_1.11.2021.pdf
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Kampanja kehitettiin yhteistyössä ja aloitettiin syksyllä 2021. Mukana 

olivat Turun kaupunki, Turku Energia, Arkea, Föli, Beyond challenge 2030 

tiedekilpailu, Kirjasto, Turun ilmastojoukkue, Ekotuki, Visit Turku, 

Museokeskus, Forum Marinum, Turku Ammattikorkeakoulu, TVT Asunnot Oy, 

LSJH, Turun seudun vesi, Turun seudun puhdistamo, Turun vesihuolto, Turun 

Ylioppilaskyläsäätiö, Itämerihaaste ja VASO (Varsinais-Suomen 

Asumisoikeus Oy). Kampanjan kummina toimi Turkuseura.

Kaupunki mahdollistaa kuntalaisille monin tavoin kestävää 1,5 asteen 

elämää, ja tarjoaa hyviä mahdollisuuksia kestäviin valintoihin ja tekoihin 

osana arkista elämää. Kaikki kampanjassa mukana olleet uutisoivat omasta 

ilmastotyöstään ja antoivat kuntalaisille vinkkejä ilmastoystävällisempään 

elämään oman aihepiirinsä kautta. 

1,5 asteen viestintää toteutettiin vahvasti myös sosiaalisessa mediassa 

sekä tienvarsimainoksilla, jotka kertoivat arjen ilmastoteoista. Kampanja 

näkyi myös Turku Postissa sekä konserniyhtiöiden asiakaslehdissä ja Fölin

bussimainoksissa sekä julkisuudessa.

On tärkeää painottaa ilmastotekoja positiivisen kautta ja 

muistuttaa, että ilmastoystävällinen elämä ei ole luopumista 

ja kurjuutta, vaan se tuo myös terveyttä ja hyvinvointia 

elämäämme ja synnyttää parhaimmillaan uutta 

liiketoimintaa. Kansalaiset, erityisesti nuoret, kantavat huolta 

ilmastonmuutoksesta. Positiivinen toiminta tekee muutosta 

ja helpottaa myös ilmastoahdistuksen kokemuksia.

Kampanjan kokemukset muodostavat pohjan jatkuvalle 

voimauttavalle ilmastoviestinnälle ja osallistamiselle kohti 

1,5 asteen kaupunkia ja elämää.

Kampanjaa tuki Ympäristöministeriö / Kuntien 

ilmastoratkaisut –ohjelma, ja sen kehityksessä hyödynnettiin 

myös Sitran kokemuksia sekä tehtiin yhteistyötä ICLEI:n ja 

muiden kaupunkien kanssa.

1,5 asteen elämä -kampanja perustuu Pariisin 

ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on 

pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 

asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Kaupungin toimilla voidaan 

vähentää edelleen noin puolet 

alueen päästöistä, loppuihin 

tarvitaan yhteisöt, asukkaat ja 

yritykset mukaan.

Hiilineutraali Turku 

tehdään yhdessä!

1,5 asteen elämä –

kampanja tehtiin 

vauhdittamaan 

ilmastotyötä
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Polku kohti 1.5 asteen elämää

Turkulaisen hiilijalanjälki 

v.2020 oli

8,4t 

Suurin osa ilmasto-
päästöistä syntyy: 

• asumisesta

• syömisestä

• liikkumisesta ja 

• kuluttamisesta 

1.5 asteen elämä 

koostuu tavoista rakentaa 

jokapäiväistä elämää siten, että se 

vastaa Pariisin ilmastosopimuksen 

tavoitteita.

Turkulaisten kulutuksen hiilijalanjälki 

selvitettiin ensimmäistä kertaa 

KULMA-hankkeessa. Laskennassa 

kulutuksen päästöjä tarkasteltiin 

energiankulutuksen ja rakentamisen, 

liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja 

palveluiden osalta. Lisätietoa dialla 18. 

https://www.turku.fi/uutinen/2022-01-26_turkulaisten-kulutuksen-hiilijalanjalki-selvitettiin-ensimmaista-kertaa
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Turun ilmastojoukkue kasvoi –
mukana 96 ilmastotekoa

Turun seudun yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan ilmastotekoihin 

Turun ilmastojoukkueen avulla, jonka kapteenina toimii Saku Koivu. 

Ilmastojoukkueen toimintaan on kuulunut ilmastotekojen sparraus, 

suunnittelu ja uutisointi yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

Ilmastotekoja on kerätty SECAP-tietokantaan. Mukana on tällä hetkellä 

melkein sata ilmastotekoa, joita toteuttaa 87 yritystä ja yhteisöä tekojen 

päätoteuttajina sekä lisäksi useita kymmeniä osatoteuttajia.

Joukkuetta kehitetään parhaillaan yrityksiä palvelevaksi ilmastoverkostoksi. 

Hiilineutraali Turku verkkosivujen viestintää on uudistettu tukemaan tätä  

tavoitetta. Ilmastojoukkueen teoista voi lukea 5 kysymystä ilmastoteosta –

uutissarjasta. Lisäksi joka kuukausi järjestettävät ilmastokahvit tarjoavat 

yrityksille alustan jakaa tietoa vähähiilisestä liiketoiminnasta. 

Turun ilmastojoukkuetta on kehitetty yhdessä Sitowisen kanssa työpajoissa, 

joissa kehitettiin kolme erilaista skenaariota ilmastojoukkueesta. 

Skenaarioiden avulla kerätään yrityksiltä palautetta siitä, millainen 

verkoston toiminta palvelisi heitä parhaiten. Palautetta on jo kysytty SHIFT 

business festivaaleilla ja erilaisissa tapahtumissa. 

Lokakuun 2022 ilmastokahvit keskittyvät meriteollisuuden ilmastotekojen 

vauhdittamiseen. 

Skenaarioiden avulla selvitetään millaisia tarpeita yrityksillä on 

ilmastoverkostolle. 

https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/mukana-ilmastojoukkueessa
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/yritysten-ja-yhteisojen-ilmastotekoja
https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/yrityksille/osallistu-ilmastokahveille
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Ilmastonmuutosta ratkaistiin yhdessä, 

Suomessa ja kansainvälisesti
Turun ilmastosuunnitelman mukaisesti ilmastoratkaisut luodaan yhdessä ja ilmastotyöhön 

osallistuminen on jokaisen oikeus. Turun kaupunkia voidaan pitää esimerkillisen aktiivisena 

yhteistyön tekijänä ja rakentajana ilmastoasioissa kaikilla tasoilla paikalliselta globaaliin.

Vuoden 2021 aikana tehdystä yhteistyöstä voi nostaa ainakin seuraavat esimerkit.

 Kaupungin palvelukokonaisuudet ja konserniyhteisöt sekä alueen korkeakoulut, yritykset ja 

muut yhteisöt osallistuivat ansiokkaasti ilmastotoimien luomiseen ja toteuttamiseen.

 Turun seudun kuntien, valtion ja Varsinais-Suomen liiton kesken tehtiin tuloksellista yhteistyötä 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen ja siihen sisältyvien ohjelmien toteutuksessa 

sekä maakunnallisen ilmastotiekartan ja Valonian piirissä.

 Turku teki yhteistyötä useiden ministeriöiden kanssa ilmastohankkeissa, osallistui ilmastolain 

valmisteluun ja toimi aktiivisesti yhteistyössä muiden Suomen suurten kaupunkien sekä 

resurssiviisaiden ja hiilineutraalien kuntien kanssa.

 Turun kaupunki toteutti aktiivisesti eurooppalaisia ilmaston, kiertotalouden ja kaupunkiluonnon 

yhteistyöasiakirjoja ja työmalleja sekä osallistui Euroopan 100 hiilineutraalin kaupungin mission 

valmisteluun/kuulemisiin sekä haki ja tuli vuoden 2022 keväällä valituksi mukaan missioon.

 Pormestari (ent. kaupunginjohtaja) tuli valituksi ja työskenteli aktiivisesti kaupunkien ja alueiden 

johtavan globaalin kestävän kehityksen organisaation ICLEI:n globaalissa hallituksessa ja 

Euroopan hallituksessa – ja valittiin järjestön varapuheenjohtajaksi.

 Pormestari piti YK:n kutsusta useita puheenvuoroja Glasgown ilmastokokouksessa sekä Turun 

että ICLEI:n puolesta ja osallistui yhtenä kymmenestä kaupunkien edustajasta neuvotteluun 

YK:n pääsihteerin kanssa. Aiheena oli erityisesti kaupunkien edelläkävijyys ja rooli 

kansainvälisessä ilmastopolitiikassa.

 Pormestari sekä kaupungin ilmastopolitiikan asiantuntijat pitivät vuoden aikana kymmeniä 

puheenvuoroja ja esityksiä kansainvälisissä ja kotimaisissa ilmastopolitiikan tapahtumissa.

 Turku osallistui EU:n IURC-ohjelmaan yhdessä Naganon ja Obusen kaupunkien kanssa ja oli 

kumppanina useissa eurooppalaisissa ilmastohankkeissa.

Pormestari Minna Arve toimi ansiokkaasti kaupunkien edustajana 

kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Kuvassa avauspuheenvuoro Turun 

ilmastofoorumissa 24.8., osana Eurooppa Foorumia. Kuva: Jaska Poikonen

Turku haki ja valittiin mukaan EU:n 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. 

Suomesta mukana ovat myös Espoo, Helsinki, Lahti Lappeenranta ja 

Tampere.  

Turku raportoi ilmastotyöstään vuosittain kaupunkien 

ja alueiden ICLEI-CDP –järjestelmään ja arvioitiin 

jälleen 2021 korkeimpaan A Leadership

tasoluokkaan. CDP on maailman johtava yritysten ja 

kaupunkien ilmastovastuun raportointisysteemi.
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2. Kasvihuonekaasupäästöjen 
kehitys

 Turun alueen päästöjä onnistuttiin edelleen vähentämään asetettuja tavoitteita nopeammin.

 Turun alueen asukaskohtaiset päästöt ovat alhaisimmalla tasolla ja vähentyneet nopeimmin 

Suomen suurista kaupungeista.

 Kulutuksen aiheuttamat päästöt laskettiin ensimmäisen kerran yhteistyössä 14 pilottikunnan ja 

asiantuntijakumppanien kesken.

 Myös kulutuksen päästöt ovat keskimääräistä pienemmät – mutta niiden taso on silti 

ilmastokestävyyden kannalta varsin korkea.
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Kasvihuonekaasupäästöjen 
muutos vuoteen 2021
Turun ilmastosuunnitelman etenemistä seurataan suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin vuosille 2021, 2025, 2029 ja 2035. Kasvihuonekaasupäästölaskenta 

tehdään vuosittain parhaalla käytettävissä olevalla menetelmällä perustuen 

kansainväliseen kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjen laskentaprotokollaan.

Verrattaessa suoralla laskentatavalla laskettuja Turun alueen vuoden 2021 päästöjä 

vuoden 1990 tasoon ovat päästöt laskeneet 56 prosenttia. Normeeratulla 

laskentatavalla laskettuna päästöt ovat laskeneet 55 prosenttia vuoden 1990 

tasoon verrattuna. Normeeratut päästöt saadaan korjaamalla lämmityksen päästöt 

vastaamaan ilmastollisen vertailukauden 1981–2010 keskimääräistä lämmitystarvetta 

ja käyttämällä sähkön päästökertoimena viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa.

Normeeratulla laskutavalla päästöt vähenivät yli neljä prosenttia vuodesta 2020 ja 

suoralla laskutavalla kasvoivat noin kahdella prosentilla. Vuosi 2021 oli edellisvuotta 

kylmempi, mikä kasvatti lämmitystarvetta.

Päästöihin on vaikuttanut erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön nopea 

vähentäminen ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen energiantuotannossa. 

Samalla myös liikenteen päästöt ovat vähentyneet jo noin kolmanneksella vuoden 

1990 tasosta. Energiantuotannon päästöjen pienentyessä nopeimmin, liikenteen ja 

muiden sektorien suhteellinen osuus päästöistä on kasvanut.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen 2029 edellyttää edelleen noin 410 kilotonnin 

päästövähennystä vuoden 2021 tasosta. Suunnilleen sama määrä päästöjä on 

onnistuttu vähentämään viimeisen kuuden vuoden aikana.

Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjen jakauma, 2021 ennakkotieto, 

normeerattu laskenta.

Turun alueen kasvihuonekaasu-

päästöt ovat vähentyneet 

-55 %
Vuodesta 1990 vuoteen 2021.

2000-luvun huipputasosta 

vähennys on lähes 60 %.
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Kasvihuonekaasupäästöjen muutos Turussa 1990, 2000 ja 2008-2021 

sekä tavoitteet nettopäästöille 2021; 2025; 2029 ja 2035

Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 1990, 2000 ja 2008–2021 (normeerattu laskenta) sekä arvioitu päästökehitys, hiilinielut ja kompensaatiotoimet 

vuosille 2025, 2029 ja 2035, sekä päästötavoitteet vuosille 2021, 2025 ja 2029 (vasen pystyakseli); asukaskohtaiset päästöt (oikea pystyakseli).

Määrällisesti suurin päästövähennysurakka kohti 

ilmastopositiivista aluetta on Turussa vuoden 

2021 tietojen perusteella jo tehty. Tavoitteiden 

toteutuminen edellyttää kuitenkin vielä:

 yli 40 %:n päästövähennystä vuoden 2021 

tasosta vuoteen 2025 mennessä

 lähes 80 %:n päästövähennystä vuoden 2021 

tasosta vuoteen 2029 mennessä.
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Asukaskohtaisesti laskettuna Turun alueen päästöt 

vähenivät suoralla laskutavalla 64 prosenttia ja 

normeeratulla laskutavalla 63 prosenttia vuoden 

1990 tasosta vuoteen 2021 (ennakkotieto). 

Verrattaessa Turun vuoden 2020 lopullisia 

kasvihuonekaasupäästöjä Suomen suurimpien 

kaupunkien päästöihin, voidaan Turun asukaskohtaisten 

päästöjen todeta olleen suurista kaupungeista selkeästi 

alhaisimmalla tasolla.

Alueellisen päästölaskennan rinnalla kulutuksesta –

myös epäsuorasti Turun alueen ulkopuolella –

aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli turkulaisten 

hiilijalanjälki, selvitettiin ensi kertaa vuonna 2021. 

Turku osallistui yhdessä 14 muun kunnan kanssa 

Kulma-hankkeeseen, jossa kulutuksen 

kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmä 

kehitettiin ja päästöt laskettiin vertailukelpoisesti 

ensimmäistä kertaa useammalle kunnalle.

Asukaskohtaiset ja kulutuksen 

aiheuttamat päästöt
Alueellinen päästölaskenta kuvaa ilmastotoimien vaikutuksia kunnan 

alueella. Turun alueen päästöt asukasta kohti 2020 olivat suurista 

kaupungeista pienimmät.
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Kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt laskettiin 

ensimmäisen kerran vuonna 2021 perustuen vuoden 2020 

tietoaineistoon. Hankkeeseen osallistuneiden kuntien kulutuksesta 

aiheutuneet asukaskohtaiset päästöt olivat keskimäärin 8,7 t CO2-ekv. 

Turkulaisten kulutuksen päästöt olivat siis vertailukaupunkeihin nähden 

hieman keskimääräistä pienemmät, mutta niiden taso oli silti varsin korkea. 

Kulutuksen päästöjä tarkasteltiin laskennassa energiankulutuksen ja 

rakentamisen, liikkumisen, ruuan sekä tavaroiden ja palveluiden kulutuksen 

osalta. Merkittävimpinä kulutuksen päästöjen lähteinä Turussa, kuten myös 

useissa muissa kunnissa, erottuivat energiankulutus ja rakentaminen sekä 

ruoka.

Tulokset tekevät näkyväksi ne kuntalaisten toiminnasta aiheutuvat 

päästöt, jotka jäävät merkittäviltä osin kuntien alueellisen 

päästölaskennan ulkopuolelle. Laajempi tietopohja tukee kuntien 

ilmastotyötä, jossa eri toimin pyritään vaikuttamaan myös kuluttajien 

valintoihin, jotta ilmastonkestävä 1,5 asteen elämäntapa toteutuisi ja 

kulutuksestamme myös oman alueemme ulkopuolella aiheutuvat päästöt 

vähenisivät toimiemme seurauksena.

Nykyinen kulutuksen aiheuttamien päästöjen taso on 

ilmastokestävyyden kannalta selkeästi liian korkea. Kestävänä 

globaalina tasona pidetään yleisesti 2,0 - 2,5 t CO2-ekv asukasta kohti 

vuoteen 2030 mennessä.

Kulutusperustainen päästölaskenta kuvaa kuntalaisten kulutuksen vaikutusta 

päästöihin omaa kuntaa (ja maata) laajemmalla alueella. Alueellinen 

päästölaskenta kuvaa kunnan alueella tehtyjen ilmastotoimien suoraa 

vaikuttavuutta ja muodostaa ilmastopolitiikan sopimusten ja toimeenpanon 

laskennallisen perustan. 

Turkulaisten kulutuksen aiheuttamat päästöt olivat 

vuonna 2020 yhteensä 8,4 t CO2-ekv asukasta kohden
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3. Hillintätoimien eteneminen

Hillintätoimenpiteet kohdistetaan päästöjakaumien perusteella 

mahdollisimman vaikuttavasti. Toimenpiteillä pyritään 

vähentämään päästöjä mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi.

 Hiilineutraali energiajärjestelmä

 Vähähiilinen kestävä liikkuminen

 Kestävä kaupunkirakenne

 Kaupunkikonsernin ilmastovastuu

 Hiilinielujen vahvistaminen
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Hiilineutraali 
energiajärjestelmä 
Energiamurros fossiilisesta uusiutuvaan energiaan kohti kestävää 

energiajärjestelmää on edennyt Turun alueella joutuisasti ja oikea-aikaisesti. 

Energiauudistusta koskevat päätökset on tehty ja investoinnit toteutettu ajoissa.

Turku Energian kaukolämmöstä 75 prosenttia tuotettiin vuonna 2021 

uusiutuvista energialähteistä. Luku oli hieman pienempi kuin edellisenä 

vuotena (vuosi oli kylmempi). Uusiutuvien osuuden odotetaan kuitenkin edelleen 

nousevan.

Kaukolämpö kattaa noin 90 prosenttia Turun kotitalouksista ja sen 

asiakashintojen kehitys vuoden 2021 aikana oli edelleen laskevaa.* Tällä on suuri 

merkitys Turun alueen asukkaille ja taloudelle.

Turku Energian myymä sähkö tuotettiin 95 prosenttisesti hiilivapaasti ja 89 

prosenttisesti uusiutuvilla. Kaukokylmä tuotettiin kokonaan uusiutuvilla.

Kaupunkikonsernin panostukset energiatehokkuuteen ja 

energiansäästösopimuksen toteuttaminen jatkuivat.

Turussa toteutettiin edelleen myös useita kestävää energiaa edistäviä 

hankkeita, kuten RESPONSE, jossa Ylioppilaskylästä tehdään energiapositiivista 

ja mallia pyritään soveltamaan myös muihin kaupunginosiin.

Asukkaita innostettiin kestävään energiankäyttöön osana 1,5 asteen elämä –

kampanjaa.

Energiasektorin päästöt ovat 

alentuneet nopeasti:

-62 %
Vuodesta 1990 vuoteen 2021.

Jäljellä olevat päästöt olivat 311 kt-CO2-

ekv. Sähkön yhteenlasketut päästöt olivat

hieman suuremmat kuin kaukolämmön.

Turun Seudun Vesi Oy:n esikäsittelylaitos Huittisissa. 

Kuva: Turun Seudun Vesi oy

* Huom. vuoden 2022 kriisiajassakin kaukolämmön hintakehitys 

Turussa on ollut maltillista verrattuna muihin kaupunkeihin. 



Kuva: Kalervo Tuomi

LED katuvalot

ja energiansäästö
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Vähähiilinen liikkuminen
Turun tie- ja katuliikenteen päästöt jatkoivat alenemistaan kokonaispäästöjä 

hitaammin (ennakkotieto 2021). Vuodesta 2015 päästöt alenivat yhdeksän prosenttia, 

kun tavoitteena on päästöjen puolittaminen vuoteen 2029 mennessä.

Kestävien liikkumismuotojen kulkumuoto-osuudet eivät kehittyneet tavoitteen 

mukaisesti. Joukkoliikenteessä  matkustajia oli koronapandemian vuoksi noin 36 

prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 

elpyivät jonkin verran, mutta myös autoliikenteen liikennemäärät lisääntyivät hieman 

vuodesta 2020.

Joukkoliikenne teki vuonna 2021 suuren sähköistymisharppauksen: sähköbussien 

määrä yli kymmenkertaistui ja vuoden toisella puolikkaalla jo kolmannes liikenteestä 

ajettiin sähköisesti. Osuus on edelleen kasvanut vuoden 2022 aikana ja kasvu jatkuu.

Pyöräilyn ja kävelyn kehittämistyötä jatkettiin aktiivisesti. Pyöräilyverkon laaja 

kehittämissuunnitelma tuotiin julkiseen kuulemiseen ja useita merkittäviä 

pyörätieinvestointeja/suunnitelmia valmisteltiin. Keskusta-alueella houkuttelevaa kävely-

ympäristöä toteutettiin erityisesti torin ja lähiympäristön rakentamisessa.

Autokanta kehittyi vähähiilisemmäksi. Ensi kertaa ja muista Suomen suurista 

kaupungeista poiketen liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä laski Turussa 

vuonna 2021 aavistuksen, vaikka väkiluku kasvoi. Samaan aikaan Turussa otettiin 

käyttöön yli tuhat uutta ladattavaa henkilöautoa, jotka ovat siten korvanneet fossiilista 

kalustoa.

Uudet sähköisen liikkumisen muodot jatkoivat esiin marssiaan esimerkiksi 

sähköpotkulautapalveluina sekä sähköpyörien suosion kasvuna.

Tie- ja katuliikenteen päästöt 

ovat alentuneet verkkaisesti:

-29 %
Vuodesta 1990 vuoteen 2021.

Jäljellä olevat päästöt olivat 150 kt-CO2-

ekv. muodostaen suurimman yksittäisen 

päästösektorin.

Fölikaveritoiminta rohkaisee eläkeikäisiä joukkoliikenteen 

käyttöön. Kuva: Föli



Fölin

ajetuista 

kilometreistä 

1/3 on

sähköisiä

Turun yleiskaavan sekä 

kaupunkiseudun Rakennemallin 

mukainen tavoite kestävien 

kulkumuotojen osuudelle on yli 66 

prosenttia vuonna 2030. Tämä 

tavoite on jo saavutettu Rostockin 

kaupungissa.

Rostockissa tavoitteeseen on 

päästy mm. vahvistamalla 

joukkoliikennettä ja lisäämällä 

kävelyn ja pyöräilyn 

houkuttelevuutta ja edellytyksiä 

sekä yhteiskäyttöisiä kulkuvälineitä.

Lisäksi väliaikaiset autoilta suljetut 

kesäkadut tuovat ihmisiä 

viettämään kesäpäiviä keskustassa 

ja kaupungissa pilotoidaan 

pelkästään pyöräilijöille suunnattuja 

teitä. 

http://www.rostock.de/mobil

34,4%

18,3% 30,3%

17%

Shared, 

green

mobilityKaavio: Rostockin 

kulkumuotojakauma 

Esimerkki Saksasta: 

Rostockissa saavutettu 

Turun tavoittelema kestävä 

kulkumuotojakauma 

„Let‘s tackle

it and create

the Cycling 

city Rostock“ 

Rostockin

Pormestari

Claus Ruhe 

Madsen

Kuva: Föli

http://www.rostock.de/mobil
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Pyöränhuolto tolpat ilmestyivät Turun 

katukuvaan osana Scale-up hanketta. 

Kuva: Eelin Hoffström-Cagiran

Turun kaupunki on luonut 

pyöräilybrändin Ilo pyöräillä! joka 

kokoaa yhden ilmeen alle 

pyöräilijöille tarkoitetut palvelut. 

Brändin aineistoja saa vapaasti 

hyödyntää Turun seudun pyöräilyyn 

liittyvissä yhteyksissä.

https://www.turku.fi/ilopyorailla
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Kestävä yhdyskuntarakenne
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää kestävää yhdyskuntarakenteen kehitystä 

koko toiminnallisella kaupunkiseudulla sekä vähähiilisen rakentamisen toteuttamista niin 

talo-, infra- kuin esirakentamisenkin osalta. Ilmastokestävyyden kannalta luonnon 

monimuotoisuuden ja ekosysteemien turvaaminen on olennaista: luonnon suojeluun ja 

ennallistamiseen on kohdistettava tehokkaita vaikuttavia toimenpiteitä.

Siniviherkertoimen käyttöönotto tehosti vehreän ja viihtyisän kaupungin sekä hulevesien 

hajautetun hallinnan ohjausta kaupunkisuunnittelussa. Vihertehokkuuden tavoitteista uusissa 

asemakaavoissa tehtiin päätös (kh 8.2.2021 § 70) ja rakennusjärjestys päivitettiin (kv 15.2.2021 

§ 29). Ohjeistusta asemakaavojen ilmastovaikutusten arviointiin kehitettiin vuorovaikutteisesti.

Kestävän yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta on vaiheittain laajennettu käytännön 

ilmastotoimissa sekä ilmastosuunnitelman arviointi- ja päivitystyön tuloksena 

rakentamiseen.

Esimerkkejä kaupunkikonsernin ilmastokestävästä rakentamisesta:

• Turun ylioppilaskyläsäätiön Tyyssija-kohteen rakennusmateriaalit on valittu kestävä kulutus 

mielessä ja kaksisuuntainen energiajärjestelmä mahdollistaa eri energiamuotojen siirron 

muidenkin rakennusten käyttöön. Rakennus valmistui osana energiapositiivisen 

Ylioppilaskylän toteutusta.

• TVT Asunnot Oy:n ensimmäinen puukerrostalo Kirsikka valmistui Hirvensaloon. Kohteessa 

tutkitaan puukerrostalon käyttäytymistä, käytönaikaista huoltoa, kustannuksia, 

hiilijalanjälkeen vaikuttavia ratkaisuja ja asumistyytyväisyyttä verrattuna identtiseen 

betonirakenteiseen kohteeseen.
-29 %

Linnanfältin puurakentamista. Kuva: Alina Kauppi

Logomon silta parantaa kevyen liikenteen edellytyksiä Turun 

keskustassa. Lisäksi ratapihan laajennushanke ja tunnin juna 

parantavat junayhteyksiä ja junamatkailun houkuttelevuutta. 

Kuva: Antero Lynne. 



Aitiopaikan katolla olevat aurinkopaneelit tuottavat Ylioppilaskylän alueelle ilmastoystävällistä sähköä. Kuva: Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Energiapositiivinen 

Ylioppilaskylä
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Kaupunkikonsernin ilmastovastuu
Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029 ohjaa koko konsernia ilmastotoimiin (kv

11.6.2018 § 142 ja kv 16.5.2022 § 103). Ilmastovastuun toteuttaminen on yksi suunnitelman osa-

alueista. Toki monet kaupungin palvelukokonaisuudet sekä konserniyhteisöt osallistuvat hyvin 

laajasti myös muihin suunnitelman osa-alueisiin toteuttaen vaikuttavia toimia sekä 

ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen osalta. 

Vuonna 2021 voimassa olleen 11.6.2018 hyväksytyn ilmastosuunnitelman mukaisesti konsernin 

ilmastovastuun toteuttamiseen kuuluivat kestävät investointiperiaatteet ja -käytännöt, kestävä 

liikkuminen ja toimiminen resurssiviisaasti.

Erityisen merkittävä ilmastovastuuta laajasti toteuttava kokonaisuus vuonna 2021 oli 
hankintastrategian valmistuminen ja hyväksyminen kaupunginhallituksessa 25.10.2021 § 484. 

Painopisteinä ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vaikuttavuus ja strategian valmistelussa 

huomioitiin vahvasti ilmastotavoitteet sekä kiertotalouden toteuttaminen.

Kestävän liikkumisen periaatteet toteutuivat ja/tai edistyivät useiden konserniyhteisöjen sekä 

kaupungin palvelualueiden toiminnassa. Esimerkiksi uusien ajoneuvojen hankinta (kaupungin 

toimintoihin hankitut noin 30 henkilöautoa) painottui onnistuneesti lähes kokonaan sähköautoihin, 

mikä osoittautui myös taloudellisesti kannattavaksi. Samaan kokonaisuuteen sisältyy myös 

latauspisteiden asentaminen toimitilojen yhteyteen. Useissa konserniyhteisöissä sähköautoja oli 

hankittu enemmän jo aikaisemmin.

Palvelukokonaisuuksien sekä useiden konserniyhteisöjen työyksiköissä resurssiviisauden 

periaatteita – jätteettömyys, päästöttömyys ja kestävä luonnonvarojen käyttö – vietiin hyvin 

tuloksin käytäntöön myös ekotukitoiminnan avulla.

Kaupunki osoitti merkittävää ilmastovastuuta myös elokuussa 2021 hyväksymässään 

pormestariohjelmassa sekä pääosin vuoden 2021 aikana valmistellussa ja 2022 hyväksytyssä 

uudessa kaupunkistrategiassa, jossa johtava luontokaupunki nostettiin yhdeksi päätavoitteeksi.

-29 %
Turun kaupungin konserniyhtiö Arkea on yhteistyössä Sitran kanssa 

selvittänyt ja pienentänyt annostensa hiilijalanjälkeä ja myy 

hävikkiruokaa lounasajan jälkeen.

Kuva: Antti Korpinen

Kestävät hankinta- ja investointiperiaatteet toteutuivat vuonna 2021 

hyvin sekä kaupungin ajoneuvojen että joukkoliikenteen hankinnoissa. 

Konserniyhtiö Turku Energia on toiminut aktiivisesti myös julkisten 

latauspisteiden mahdollistamisessa ja rakentamisessa.

Uudistetussa ilmastosuunnitelmassa (kv 16.5.2022 § 103) investoinnit, 

hankinnat ja ilmastovastuu muodostavat merkittävän konsernin toteuttaman 

kokonaisuuden, joka sisältää myös ilmastobudjetoinnin (ilmastoinvestoinnit 

77 MEUR 2022). 
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Luonnon monimuotoisuuden 
ja hiilinielujen vahvistaminen

Luonnon monimuotoisuudella ja ekosysteemien turvaamisella on suuri vaikutus 

ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen. Luonnon monimuotoisuusohjelman 
tavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa (kh 12.4.2021 § 162). Luonnonsuojelun 

henkilöresurssien niukkuus on viivästyttänyt ohjelman valmistumista merkittävästi.

Kaupungin omien metsien hiilivarastoa kasvatettiin ja seurattiin metsäsuunnitelman ja 

strategisten tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2021 puuston ja maaperän hiilivarasto kasvoi 

niissä 18 kt CO2-ekv.

Paikallisen päästökompensaatiomallin (kh 1.6.2020 § 243) kehitystyötä jatkettiin 

osana ILPO-hanketta. Vapaaehtoisten kompensaatioiden edellytyksiä ja ohjauskeinoja 

tutkitaan ja kehitetään myös ympäristöministeriön johdolla useissa hankkeissa, joihin 

osallistumme aktiivisesti ja jotka vaikuttavat paikallisen mallin toteutusaikatauluun.

Päästöjen kompensointiin liittyvät metsittämishankkeet aloitettiin yhteistyössä Turku 

Energian kanssa kesällä 2021, jolloin istutettiin 5000 puuntainta. Alueet valittiin myös 

luonnon monimuotoisuuden lisäämisen näkökulmasta. Turku Energia osallistui koko 

energiateollisuuden biodiversiteettitiekartan laadintaan.

Hiilikompensaatioiden lisäksi tutkittiin edellytyksiä ekologisen ja sosiaalisen 

kompensaation toteuttamiselle ja kumppaneiden kanssa julkaistiin Luontohyvittäjän opas 

(http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201111858). Kokonaisheikentymättömyyden periaatteet ovat 

tulossa vahvemmin myös EU-lainsäädäntöön.

-29 %
Vuodesta 1990 vuoteen 2021.

Jäljellä olevat päästöt olivat 150 kt-CO2-

ekv. muodostaen osuurimman yksittäisen 

päästösektorin.

Monimuotoinen metsä sisältää lahopuuta ja eri-ikäistä 

puustoa.  Kuva: Lotte Suveri

Turku Energian metsitysalue lähellä lentokenttää 

Turussa. Kuva: Turku Energia

Uudistetussa ilmastosuunnitelmassa (kv 16.5.2022 § 103) luonnon 

monimuotoisuus ja hiilinielut kuuluvat samaan kokonaisuuteen. Raportointi 

vuoden 2021 toimista edellä kattaa tämän kokonaisuuden, koska siihen 

kuuluvia toimia tehtiin ansiokkaasti vuoden 2021 aikana.

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201111858
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4. Sopeutumistoimien 
eteneminen

Yhdessä selviämme myös ilmastonmuutoksen 

riskeistä ja vaikutuksista – sekä muista 

uhkatekijöistä, joita yhteiskuntaamme kohdistuu.

 Ilmastonmuutoksen riskien ymmärtämistä vahvistettiin yhteistyöllä.

 Riskienhallinta toteutuu osin jo tehtyjen toimenpiteiden ja suunnitelmien kautta, mutta 

toimeenpano ja seuranta vaativat edelleen myös kehittämistä.

 Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus paranee konsernin investointien avulla.
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Riskien ymmärtäminen ja 
riskienhallinnan vahvistaminen
Ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien analyysi päivitettiin vuoden 2021 

aikana osana ilmastosuunnitelman päivitystyötä. Työssä tunnistettiin kaupunkia uhkaavat 

riskit ja haavoittuvuudet, jotka voivat aiheuttaa potentiaalisia uhkia ihmisille, omaisuudelle, 

elinkeinoille tai ympäristölle, josta nämä ovat riippuvaisia.

Tietopohjaa vahvistettiin laajassa yhteistyössä hyödyntäen erityisesti alueen 

korkeakoulujen osaamista. Esimerkiksi:

• Turun yliopiston koordinoima Hercules-tutkimushanke tuotti merkittävää uutta tietoa 

ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista ja niiden yhteyksistä kaupungin 

ominaispiirteisiin kuten lämpösaarekkeeseen ja viherrakenteeseen.

• Yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa analysoitiin Kirstinpuiston

sopeutumisinvestointien kustannuksia ja hyötyjä.

Ilmastonmuutokseen varautumiseen ja sopeutumiseen tähtäävä työ toteutuu osin jo 

tehtyjen toimenpiteiden ja suunnitelmien kautta (ks. seuraava dia). Sopeutumistoimia 

suunnittelevat ja toteuttavat useat kaupungin palvelut ja toiminnot sekä kumppanit.

Riskien ja haavoittuvuuksien arvioinnissa ja toimenpiteiden tunnistamisessa on tapahtunut 

selvää edistymistä, mutta toimeenpano ja seuranta vaativat edelleen kehittämistä. 

Haasteena on sopeutumistoimien kokonaiskuvan ja koordinaation vahvistaminen 

sekä osaamisen ja resurssien riittävyys kattavasti kaupungin palveluissa.

Kuva: iStock
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Sopeutumistoimet: Keskeisimmät toimenpideohjelmat ja linjaukset, joissa on 

esitetty sopeutumistoimia ja toimintatapoja ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseksi ja varautumiseksi. Lisäksi sopeutumista edistetään mm. 

alueellisissa ohjelmissa ja linjauksissa esitetyin toimin ja linjauksin.  
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Investoinnit 
sietokyvyn 
parantamiseksi
Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuutta parannetaan 

ennakoiden ja kustannustehokkaasti yhteistyössä seudun muiden 

toimijoiden kanssa. Merkittäviä varautumiseen liittyviä investointeja 

toteutettiin erityisesti konserniyhteisöjen ja yhteisten yhtiöiden kautta, 

kuten:

• sähköverkon toimintavarmuuden ja energiaomavaraisuuden 

lisääminen

• vesihuollon järjestelmien toimintavarmuuden parantaminen 

• jätevesiverkoston ja puhdistamon toimintavarmuuden parantaminen.

Korkean tason osaaminen ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut 

nousevat entistä keskeisempään asemaan ilmastonmuutoksen myötä. 

Turun seudun alueelliset vedentuotanto- ja jätevesiratkaisut ovat 

osoittautuneet onnistuneiksi ja tehokkaiksi ratkaisuiksi, joista muut 

kaupungit ja alueet maailmanlaajuisesti voivat ottaa mallia. UNESCO 

myönsi joulukuussa 2021 Turulle tunnustuksen maailman puhtaimmasta 

juomavedestä.

Kuva: Turun Seudun Puhdistamo Oy, poistoputkihanke

Kuva: Turun Seudun Vesi Oy, tekopohjaveden imeytys
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5. Ilmastohankkeet

Turusta tehdään maailman paras ilmastokaupunki yhdessä – ja samalla 

tuetaan myös muiden kaupunkien ja kumppaneiden ilmastotyön kehitystä.

Ilmastohankkeissa kehitettiin aktiivisesti uusia ilmastoratkaisuja 

yhteistyössä Turun korkeakoulujen, yritysten sekä muiden 

kaupunkien ja yhteistyökumppaneiden kanssa alueellisissa, 

kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja hankeohjelmissa.
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Circular Turku
Resurssiviisaan kiertotalouden tiekartta

Resurssiviisaan kiertotalouden kehityshanke Circular Turku luotiin yhteistyössä 

ICLEI:n ja Sitran kanssa ja käynnistettiin 1.8.2019. Hankkeen vaiheet 1-3 toteutettiin 

vuosina 2019-2022. Hankkeen tavoitteena oli määrittää kiertotalouden edistämisen askeleet 

kaupungissa, koota Turun alueen hyvät käytännöt näkyviin, viestiä kiertotaloudesta 

kansainvälisesti sekä luoda Turulle yhteistyössä kiertotalouden tiekartta, joka kelpaa 

esimerkiksi myös muille kaupungeille. Tiekartta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 

22.11.2021.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa 2021-2022 tiekartan tavoitteita vietiin käytäntöön 

niin kaupungin omassa toiminnassa kuin sidosryhmissäkin. Samalla pyrittiin 

tunnistamaan painopistealueittain toimijat, joiden osallistuminen on avainasemassa 

kiertotaloustoiminnan käynnistymiselle ja jatkuvuudelle.

Kansainvälinen vertaisoppiminen ja tiedonvaihto oli keskeinen osa hankkeen toimintaa 

ja siinä hyödynnettiin vahvasti ICLEI:n globaalia ja eurooppalaista verkostoa. Hankkeen 

osana nostettiin kiertotalouden ja ilmaston sekä luonnon monimuotoisuuden yhteyksiä 

näkyviin myös kansainvälisellä tasolla, vuoden 2021 aikana esimerkiksi YK:n Glasgown

ilmastokokouksessa pidetyissä puheenvuoroissa ja esityksissä.

Kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden välisiä kytköksiä tunnistettiin ja 

järjestettiin vertaisoppimista ja julkaistiin opas kaupunkien kiertotaloustoimenpiteiden 

biodiversiteetin turvaamiseen ja vahvistamiseen.

Circular Turku julkaisi ohjekirjan kaupunkien oikeudenmukaiseen ja reiluun 

kiertotalouden siirtymään. Asukasyhteistyöhön liittyviä toimenpiteitä ja asukastoimintaa 

tukevia ja estäviä tekijöitä selvitettiin jatkokehittämistä varten.

Puutorilla sijaitseva Laari Lähiruokapiste edistää kestävää 

paikallista ruokajärjestelmää. 

Circular Turku -hankkeen tavoitteena oli paitsi valmistella 

kiertotalouden tiekartta laajassa yhteistyössä, myös viedä 

tiekartan tavoitteet käytäntöön ja edistää reilua siirtymää 

kiertotalouteen sekä yhdistää kiertotaloutta ja muita 

kaupungin strategisia tavoitteita. Hankkeella tuettiin 

sisällöllisesti myös ICLEI:n kiertotalousverkoston kehitystä.

Circular Turku -hankkeen toteuttivat Sitra, Turun kaupunki, 

ICLEI (Local Governments for Sustainability), Valonia ja 

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, jotka 

kaikki myös osaltaan rahoittivat hanketta. Hankevaiheen 

kolme (2021-2022) kokonaisbudjetti oli 216 398 euroa.

Raision Smart Chemistry Park kokoaa kemian alan yrityksiä saman 

katon alle ja toimii innovaatioalustana kiertotalousratkaisuille. 

https://www.turku.fi/hiilineutraali-turku/ilmastokaupunki-turku/kiertotalous/kiertotalouden-tiekartta
https://circulars.iclei.org/wp-content/uploads/2022/03/Biodiversity-Briefing-Sheet_final.pdf
https://www.turku.fi/uutinen/2022-09-02_reilun-siirtyman-opas-tyokaluja-oikeudenmukaiseen-kestavyystyohon
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RESPONSE–hanke
Energiapositiivinen Ylioppilaskylä 

Turun päätavoitteena hankkeessa on tehdä Ylioppilaskylän alueesta 

energiapositiivinen kaupunginosa, jossa 120-130 % alueen energiatarpeesta tuotetaan 

ilmastoystävällisesti. Hanke eteni vuoden 2021 aikana hyvin ja tavoitetta tukevia ratkaisuja 

saatiin toteutettua ja valmisteltua Ylioppilaskylän rakennus- ja korjaushankkeissa.

Turun pilottialueena toimivassa Turun ylioppilaskylässä kestäviä energiaratkaisuja 

sovelletaan sekä alueen uusiin että vanhoihin kiinteistöihin. Suurin osa hankkeen 

ratkaisuista on keskittynyt tammikuun 2022 alussa avattuun Tyyssija-asuinrakennukseen. 

Rakennukseen on asennettu mm. kaksisuuntainen lämmitysjärjestelmä sekä uudenlaiset, 

kaksipuoliset aurinkopaneelit, jotka katolle heijastuvien säteiden ansiosta pystyvät 

tuottamaan enemmän aurinkovoimaa tavallisiin verrattuna. Lisäksi alueella otetaan käyttöön 

sähkön varastoinnin ja sähköautojen latauksen ratkaisuja.

Ylioppilaskylän vanhempia rakennuksia muokataan energiatehokkaammiksi mm. 

nelinkertaisilla ikkunalaseilla ja vesihanojen säästösuuttimilla. Ylioppilaskylän 5-korttelissa 

uusitaan ilmanvaihtojärjestelmä asentamalla koneellinen tuloilmajärjestelmä. Tarkempia 

tuloksia ratkaisujen tehokkuudesta on odotettavissa vuonna 2023. 

Luomalla innovatiivisia liiketoimintamalleja ja osoittamalla niiden tuomia hyötyjä 

laajemmassa mittakaavassa kaupunkien yhteistyön tarkoitus on herättää eri sidosryhmien 

kiinnostus hankkeen kehittelemiä ratkaisuja kohtaan. Hankkeen tavoitteena on tuoda näitä 

ratkaisuja esim. voimakkaasti kehittyvään Itäharjun Tiedepuistoon.

Kokonaisuutena RESPONSE -hanke keskittyy rakentamaan kestävää energiapolitiikkaa, 

missä energian saatavuuden, hinnan ja ympäristövaikutuksien on oltava tasapainossa. 

Erityisesti hankkeessa tavoitellaan paikallista energiantuotantoa uusiutuvia 

energiamuotoja korostaen, energiasäästöjä ja päästövähennyksiä.

RESPONSE - Integrated solutions for positive energy and 

resilient cities

Viisivuotisessa EU-Horisontti rahoitteisessa RESPONSE-

hankkeessa tuetaan Turkua sekä hankkeen toista pääkumppania 

Ranskan Dijonia sekä kuutta eurooppalaista yhteistyökaupunkia 

energiapositiivisten kortteleiden ja kokonaisten alueiden 

rakentamisessa sekä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. 

Hanke jatkuu vuoden 2025 syyskuun loppuun asti.

Turun tavoitteena on tehdä Ylioppilaskylän alueesta 

energiapositiivinen kaupunginosa, jossa 120-130 % alueen 

energiatarpeesta tuotetaan ilmastoystävällisesti.

Rahoittajat: Euroopan Komissio, Horisontti 2020 ohjelma

Budjetti: koko hanke 19 820 169 € / Turun kaupunki ja 

kumppanit 6 549 342 €

Aikataulu: 2020–2025

Hankkeen nettisivut: h2020response.eu

Kotimainen hankekonsortio:

Turun ylioppilaskyläsäätiö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, 

Turun ammattikorkeakoulu, Oy Turku Energia – Åbo Energi AB, 

Ilmatieteenlaitos, Turku City Data Oy, HR-Ikkunat Ruhkala Oy, 

Solar Finland Oy, HögforsGST Oy, Sähkö-Jokinen Oy, Elisa Oyj, 

Turun yliopisto, Oilon Group Oy ja Elcon Solutions Oy

https://h2020response.eu/
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Ilmastokaupungin Hiilineutraalit 
Klusterit –hanke IKLU
Ilmastokaupungin Hiilineutraalit Klusterit -hankkeessa (IKLU) kehitettiin 

klusterikohtaista yhteistyötä päästövähennyksien edistämiseksi ja vähähiilisen 

liiketoiminnan vahvistamiseksi alueen kärkiklustereiden yrityksissä ja arvoketjuissa. Hanke 

jatkuu edelleen. Kohteena on erityisesti Health, Maritime, ja Experience -klustereiden 

yritysten ilmastotyön tukeminen ja päästövähennysten edistäminen.

Vuoden 2021 aikana klustereiden toimijat koottiin yhteen ja hankkeessa viestittiin 

yhteisvoimin klustereiden suurten toimijoiden ilmastotyöstä, kuten Bayerin 

hiilineutraaliuden saavuttamisestä vuonna 2022, hiilinegatiivisen Odotus-elokuvan 

tuottamisesta ja Meyerin Turun hiilineutraalin telakan ja risteilyaluksen tavoitteista. Lisäksi 

on viestitty mm. Ruisrockin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 

päästövähennysratkaisuista. Näiden valittujen klustereiden kaiken kokoisille yrityksille 

järjestetään hiilineutraalius- ja resurssiviisauskoulutusta ilmastotyön tueksi syksyllä 2022.

Hankkeessa vahvistettiin ja kehitettiin vuoden 2021 aikana myös Turun 

Ilmastojoukkueen toimintaa alueelliseksi yrityksiä palvelevaksi ilmastoverkostoksi. 

Osallistuvien yritysten ilmastotyöstä viestittiin aiempaa aktiivisemmin ja koordinoidummin 

ja ilmastotekojen SECAP-kortteja tuotettiin lisää yhteistyössä. Hankkeessa myös luotiin ja 

käynnistettiin kuukausittain järjestettävä Ilmastokahvit-tapahtumasarja, jossa 

ilmastojoukkueen jäsenet pääsevät kertomaan ilmastoteoistaan ja kuullaan 

asiantuntijapuheenvuoroja sekä innostetaan uusia yrityksiä mukaan kehittämään 

ilmastotyötään ja vähähiilistä liiketoimintaa.

IKLU-hankkeen tavoitteena on saavuttaa päästövähennyksiä 

ja vahvistaa vähähiilistä liiketoimintaa kehittämällä 

toimenpiteitä yhdessä Turun alueen Health, Maritime, 

ja Experience -klustereiden yritysten kanssa.

Hankkeen toteuttaja on Turun kaupunki ja osallistujat 

Health, Maritime, ja Experience -klustereiden yrityksiä.

Hankkeen budjetti on 140 000 euroa, josta 

Ympäristöministeriön avustusosuus on 70 000 euroa (Kuntien 

ilmastoratkaisut –ohjelma).

Kesto: 1.6.2021 – 30.11.2022
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Taklataan ilmastoahdistus! Voimaannuttavan 

ilmastoviestinnän ja –tekojen kehittäminen osana 

Turun kaupungin Ilmastojoukkue -konseptia

Taklataan ilmastoahdistus! –hankkeessa kehitettiin uusia ilmastoviestinnän ja 

osallistumisen tapoja. Hankkeessa laadittiin kaupungin ja Turun ilmastojoukkueen 

ilmastoviestintäsuunnitelmat, joiden pohjalta uusittiin Hiilineutraali Turku nettisivut ja 

Ilmastojoukkueen viestintä. 

Hankkeessa toteutettiin 1,5 asteen elämä -videokampanja sosiaalisessa 

mediassa yhdessä Turun Nuorisovaltuuston ja somevaikuttajien kanssa. 

Samankaltaisen videokampanjan toteuttivat myös Turun yhteistyökaupungit 

Japanissa - Nagano, Obuse ja Yokohama. Nuorten kanssa kuvattiin myös Nuorten 

ilmastopaneeli, joka jaettiin alueen kouluihin ympäristökasvatusmateriaaleiksi. 

Hankkeessa laadittiin Ekotuelle ilmastopeli, jota voi pelata työpaikoilla 

yhdessä työyhteisön kanssa. Pelin avulla ympäristöystävällinen toimintakulttuuri 

tulee tutuksi työpaikan arjessa. Peliä on käytetty myös esimerkiksi Study in Turku –

messuilla. Yhteistyö Ekotuen kehittämiseksi jatkuu edelleen hankkeen päätyttyä 

kaupungin ilmastotiimin ja Turun Ekotuen kanssa. 

Hankkeen lopulla suunniteltiin ja toteutettiin koko kaupungin laajuinen 1,5 asteen 

elämä -viestintäkampanja yhdessä kaupunkikonsernin kanssa. Kampanja 

jalkautui myös katukuvaan syksyllä 2021. (Lisää kampanjasta dialla 9)

Hankkeen toteuttaja oli Turun kaupunki ja siihen 

osallistuivat Turun Ekotuki, Valonia ja Turun 

Kauppakamari. 

Hankkeen budjetti oli 100 000 euroa, josta 

Ympäristöministeriön avustusosuus oli 50 000 euroa 

(Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelma).

Hankeaika: 01.05.2020 – 30.11.2021



CANEMURE-hankeverkosto edistää hiilineutraaliutta kunnissa ja 

maakunnissa. Hankeverkosto konkretisoi kansallista ilmastopolitiikkaa 

käytännön kokeiluiksi ja toimenpiteiksi kentällä. Verkostossa on 22 

osakasta ja työtä koordinoidaan Suomen ympäristökeskuksesta käsin.

Turun kaupungin CANEMURE-osahankkeessa edistetään 

ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua sekä hillitsemisen että 

sopeutumisen näkökulmista. Hankkeessa on kolme sisällöllistä kärkeä: 

kaupunkiympäristön vehreyttäminen, energiatehokkuus ja 

elinkaarikestävyys julkisessa rakentamisessa sekä kestävä liikkuminen. 

Työtapana on erityisesti kaupunkisuunnittelun työskentelymenetelmien 

koekäyttö, kehittäminen ja vakiinnuttaminen. 

Turun osahankkeen budjetti on 640 000 euroa, ja puolet siitä on tukea 

EU:n Life-rahastosta. 

Kesto: 1.11.2018 – 31.10.2024
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CANEMURE
Ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua
Turun kaupungin CANEMURE-osahankkeessa edistetään ilmastokestävää 

kaupunkisuunnittelua. Kaupunkiympäristön vehreys oli hanketyön keskiössä vuosina 2020-

2021. Turkuun valmisteltiin linjaus pihojen vehreyden vaatimuksista asemakaavoissa ja 

rakennusluvissa, ja niistä päätettiin helmikuussa 2021. Käytännössä tonttien tai kortteleiden 

vihertehokkuutta arvioidaan Turussa siniviherkertoimen työkalulla, joka kertoo kasvillisuuden ja 

läpäisevien pintojen määrästä ja laadusta suhteessa rakennettuun pinta-alaan. CANEMURE 

päivitti siniviherkertoimen työkalua sekä koulutti ja toimi lähitukena niin sisäisille kuin 

ulkoisillekin suunnittelijoille. 

Turussa kokeiltiin myös uudempaa ja laajempaa alueellista viherkerrointa Kaupunginpuutarhan 

asemakaava-alueella. Aluekertoimen työkalu huomioi suunnittelualueen ja ekosysteemipalvelut 

laajasti, ja se täydentää perinteisiä korttelikertoimia. Prosessin myötä syntyy havainnollisia 

teemakarttoja osallisten vuorovaikutuksen tueksi. Menetelmä on kuitenkin vielä kehittyvä ja 

toistaiseksi hieman työläs.

Ilmastovaikutusten arvioiminen kaavoituksessa on ollut niin ikään tehtävänä: yleiskaavalle 

tehtiin laadullinen arviointi vuonna 2020, ja asemakaavojen ilmastovaikutusten arvioimisen 

yhtenäistämiseen on työstetty sisäinen ohje vuonna 2022. Työ jatkuu vuorovaikutteisesti mm 

suorien kasvihuonekaasupäästöjen arvioimisen yhteiskehittämisenä. Alkuvuodesta 2022 

määriteltiin, neuvoteltiin ja tilattiiin myös Turun metsien hiilen varastojen ja nielujen 

päivityskartoitus Luonnonvarakeskukselta. Päivitys toimi keskeisenä taustaselvityksenä 

kaupungin ilmastosuunnitelman päivitystyössä keväällä 2022.

Hankkeen jälkipuoliskolla keskitytään energiatehokkuuteen ja elinkaarikestävyyteen julkisessa 

rakentamisessa, erityisesti Karhunaukion yhtenäiskoulussa sekä kestävään liikkumiseen 

etenkin Skanssissa.

Lisätietoja:

www.turku.fi/siniviherkerroin

https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-fi/Canemure/Osahankkeet/Turku

http://www.turku.fi/siniviherkerroin
https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-fi/Canemure/Osahankkeet/Turku
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Ilmastopositiiviset yritysalueet ja 

arvoketjut -hanke ILPO
ILPO-hankkeen tuloksia:

Hankkeeseen osallistui yli 200 yritystä, organisaatiota ja yhteisöä. 

Hankkeen aikana autettiin kehittämään pk-yritysten vähähiilistä 

liiketoimintaa kiertotalous- ja liiketoimintasparrauksella sekä 

kokeilupalveluhankinnoilla.

Hankkeessa syntyi selvityksiä, uutta tutkimustietoa ja Tampereen 

yliopiston kehittämä laskentatyökalu hiilitaselaskentaan. Lisäksi 

hankkeessa kehitettiin ja julkaistiin malleja: ilmastopositiivisen 

yritysalueen malli ja ilmastopolku, joista jälkimmäinen tehtiin 

yhteistyössä Topinpuiston alueen yritysten kanssa Lounais-Suomen 

Jätehuollon ohjauksessa. Paikallisen kompensaation yhteistyömallia 

kehitettiin eteenpäin Turun kaupungissa.

Topinpuiston kiertotalousverkostossa kehitetty ja kokeiltu 

ilmastopolkumalli, linkki:

PowerPoint-esitys (circhubs.fi)

Ilmastopositiivisen yritysalueen malli, linkki:

Ilmastopositiivisen yritysalueen malli (circhubs.fi)

Lisää hankkeen tuloksista:

Tuloksia: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut - 6Aika

Perustiedot hankkeesta:

Toteutusaika: 4/2020-3/2022

Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (päätoteuttaja), Tampereen 

kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy, 

Tampereen korkeakoulusäätiö (Tampereen yliopisto), Lounais-

Suomen Jätehuolto Oy, Vantaan kaupunki

Rahoitus: hankepartnerit ja 6Aika-ohjelma

Koko budjetti: noin 1 miljoona euroa

Hankkeen verkkosivut: osana sivustoa www.circhubs.fi

ILPO-hankkeen tavoitteena oli tuoda yritysten arvoketjut ja 

kiertotalouskeskukset mukaan yhteiseen ilmastotyöhön, johon tarvitaan 

yhteiskunnan kaikkia toimijoita. Yrityksiä autettiin löytämään uusia 

vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. 

Samanaikaisesti luotiin ilmastopositiivisen yritysalueen malli sekä pyrittiin 

luomaan kansainvälisestikin kiinnostava referenssikohde ilmastopositiivisesta 

yritysalueesta.

Turussa hankekumppanina oli Lounais-Suomen Jätehuolto Oy sekä kohteena 

Topinpuiston kiertotalousekosysteemin yritykset ja arvoketjut. Hankkeessa 

kehitettiin ja kokeiltiin älykkäitä hiilineutraaleja toimintamalleja, jotta arvoketjuista 

saadaan tehokkaampia ja löydetään uusia tapoja hyödyntää materiaalivirtoja.

Topinpuisto. Kuva: LSJH

https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2022/01/topinpuisto_ilmastopolku-25012022.pdf
https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2021/11/ilmastopositiivisen_yirtysalueen_malli_ilpo.pdf
https://6aika.fi/tuloksia-ilpo-ilmastopositiiviset-yritysalueet-ja-arvoketjut/
http://www.circhubs.fi/
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Muita ilmastoon liittyviä ja 

vaikuttavia hankkeita
Turun kaupunkikonserni kumppaneineen toteuttaa laajaa ja ansiokasta 

hanketoimintaa, jonka piirissä on paljon ilmastonmuutoksen hillintään ja 

sopeutumiseen sekä ilmastoratkaisuihin liittyvään osaamiseen, innovaatioihin, 

osallistumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavia hankkeita. Tässä 

ilmastoraportissa ei kuitenkaan pyritä esittämään kattavaa kokonaiskuvaa 

kaikista hankkeista.

Turun kaupunkitutkimusohjelman useissa hankkeissa, vuoden 2021 aikana 

erityisesti MaFoCi – Matching Forerunner Cities – hankkeessa luotiin uutta 

tiedollista pohjaa Turun (ja muidenkin kaupunkien) ilmastotyön kehittämiselle. 

MaFoCi-hanke toteutettiin kansainvälisenä yhteistyönä ja siinä oli mukana Turun 

lisäksi kolme muuta kansainvälistä verrokkikaupunkia.

Turun Ammattikorkeakoulun laaja ja monipuolinen hanketoiminta oli 

erityisen ansiokasta ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Siihen sisältyi vuoden 

2021 aikana peräti 35 ilmastosuunnitelman teemojen mukaisesti jäsenneltyjä 

hanketta.

Turun kaupungin kärkihankkeet, vuonna 2021 Smart and wise Turku, 

Keskustan kehittäminen ja Tiedepuisto panostivat ja huomioivat visioissaan ja 

työkokonaisuuksissaan vahvasti ilmaston.

Kestävän liikkumisen osalta toteutettiin myös edellä mainittujen lisäksi laajaa ja 

ansiokasta hanketoimintaa esimerkiksi Scale-up, Space4People, USER-CHI ja 

Style –hankkeissa. Myös vuonna 2020 päättyneen CIVITAS ECCENTRIC –

hankkeen tulokset vaikuttivat myönteisesti kestävän liikkumisen kehittymiseen 

edelleen vuoden 2021 aikana.
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6. Lopuksi

llmastonmuutos haastaa ja Turku vastaa. Ilmastonkestävä 

1,5 asteen elämä ja kaupunki ovat ulottuvillamme. 

Vähähiilinen kiertotalous on jo toteutumassa. 

Monimuotoinen ja upea luonto ympärillämme kaipaa 

turvaamista.
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Tästä on hyvä jatkaa…

Lue lisää Turun ilmastosivuilta ja –suunnitelmasta:

www.turku.fi/ilmasto

Ilmastosuunnitelma 2029

Ilmastosuunnitelman tavoitteet toteutuivat vuoden 2021 aikana 

pääsääntöisesti hyvin. Ilmastotyön avulla parannettiin myös arkielämän 

olosuhteita sekä vahvistettiin kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Useilla 

ilmastotoimilla saavutettiin myös taloudellista hyötyä.

Määrällisesti suurin päästövähennysurakka kohti ilmastopositiivista aluetta on 

Turussa vuoden 2021 tietojen perusteella tehty ja saavutettu päästövähennys 

sekä alhainen asukaskohtainen taso ovat merkittäviä saavutuksia. Päästöjä 

on silti kyettävä edelleen vähentämään merkittävästi ja nopeasti. Kulutuksen 

päästöjen laskenta osoitti myös, että elämäntapamme ei saavutetuista 

päästövähennyksistä huolimatta ole vielä ilmaston kannalta kestävä.

Paljon ilmastotyötä ja haasteita onkin vielä edessä sekä alueellisen 

hiilineutraaliuden että ilmastopositiivisen elämän ja kaupungin 

saavuttamiseksi. Samanaikaisesti ilmastonmuutos vaikuttaa entistä 

vahvemmin arkielämään ja turvallisuuteen niin meillä kuin muuallakin 

maailmassa. Varautuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on entistä 

tärkeämpää ja tukee vahvasti varautumistamme myös muihin kriiseihin.

Ilmastotoimia ja suunnitelman toimeenpanoa onkin vahvistettava edelleen, 

jotta voimme vastata haasteisiin ja saavuttaa yhdessä asetetut tavoitteet.

http://www.turku.fi/ilmasto
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ilmastosuunnitelma_2022_vedos3.pdf


Tavoite
Rikas

monimuotoinen
luonto

Kestävä 
luonnonvarojen 

käyttö

Ilmasto-

positiivinen (2029 

eteenpäin)

City of Turku supports the Sustainable Development Goals

Turku on johtava luonto –ja 

ilmastokaupunki

Turun kaupunkistrategia

Hiilineutraali ja resurssiviisas

www.turku.fi/strategia



Myös Sinun panoksesi ratkaisee, miten 
onnistumme ja mitä saamme aikaiseksi!


