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Johdanto1.



Työssä on arvioitu maankäytön muutosten, rakentamisen ja 
energiankäytön sekä liikenteen ja liikkumisen ilmastovaikutuksia. 
Ilmastovaikutusten täsmällinen ennakointi on vaikeaa, sillä kaavalla 
ei suoraan määrätä esimerkiksi rakentamiseen käytettäviä 
materiaaleja, rakentamisen aikatauluja tai liikkumisen tapoja. 
Raportissa pyritään siksi ennen kaikkea tuomaan esille alueen ja 
sen suunnittelun ominaispiirteitä ja niiden yhteyttä päästöihin. 
Päästöarviot on tulkittava suuntaa antavina.

Tuloksiin vaikuttaa lisäksi olennaisesti se, mihin suunnitelmaa 
verrataan. Tässä työssä vertailukohtana on käytetty nykytilannetta. 
Jos suunnitelmaa verrattaisiin esimerkiksi nykyisen 
kaavoitustilanteen mahdollistamaan kehitykseen tai johonkin 
muuhun tulevaisuusskenaarioon, olisivat tulokset toisenlaisia.



Mitoitus

Päästöjä voidaan 
yhteismitallistaa jakamalla ne 
esimerkiksi uusien asukkaiden 
määrällä. Mitoitusarvion 
mukaan 32 vuoden aikana 
alueelle asettuu 2 242 uutta 
vakituista asukasta.



Ilmastovaikutukset2.



Rakennettujen alueiden leviäminen aiheuttaa päästöjä niiden 
syrjäyttäessä metsiä ja muita kasvipeitteisiä alueita. Seuraavassa 
asiaa tarkastellaan kasvillisuuden ja maaperän hiilivaraston 
säilymisen kannalta.

Samalla kun kasvipeitteisiä alueita katoaa, vähenee myös niiden 
kyky kasvattaa hiilivarastoaan eli toimia potentiaalisina hiilinieluina. 
Koko kaava-alueen hiilinieluun vaikuttavat kuitenkin mm. 
metsänhoidon ja peltoviljelyn menetelmät, joita kaava ei ohjaa. 
Hiilinielujen kehitystä ei siksi ole tässä yhteydessä arvioitu.

Maankäytön muutokset



Hiilivaraston suhde 
rakennuksiin

Alueella nykypäivään säilyneet 
kasvillisuuden ja maaperän 
hiilivarastot näyttävät 
sijaitsevan muualla kuin 
rakennusten välittömässä 
läheisyydessä. Vaikka se ei 
vielä ole osoitus syy-
seuraussuhteesta, pientalojen 
rakentamisella voi olla 
merkittävä vaikutus alueen 
hiilivarastoon.



Hiilivarastojen nykytilanne

Turun alueen kasvillisuuden ja 
maaperän hiilivarastot on laskettu 
paikkatietoaineistojen perusteella 
ILKKA-hankkeessa vuoden 2011 
lähtötiedoilla. Koko Satava-
Kakskerran kaava-alueella 
hiilivarasto on hiilidioksidiksi 
muutettuna noin 920 kt CO2-ekv, 
mikä on merkittävä osa koko 
Turun kasvillisuuden ja maaperän 
hiilestä. Tästä 230 kt (25 %) 
sijaitsee kaupungin omistamilla 
alueilla.



Hiilivarastot 
rakennettavilla alueilla

Osayleiskaavan AT-1 ja AP-1 
alueilla sijaitsevat hiilivarastot 
ovat n. 167 kt CO2-ekv eli 18 % 
kaava-alueen hiilivarastosta. 
Jos koko määrä vapautuisi 
ilmakehään lisärakentamisen 
seurauksena, syntyvä päästö 
jokaista 2 242 lisäasukasta 
kohti olisi 74 t CO2-ekv/hlö, 
vastaten keskivertoturkulaisen 
16 vuoden päästöjä.



Turun kaupungin 
viheralueet

Kaikista kaupungin 
omistamista kaava-alueen 
hiilivarastoista (yläkuva) 
sijaitsee AT-1 ja AP-1 alueilla 
noin 18 kt CO2-ekv, eli 7,5 % 
(alakuva). Määrä vastaa 
suunnilleen Turun koko 
metsäomaisuuden vuotuista 
hiilinielua eli hiilivaraston 
nettokasvua yhden vuoden 
aikana hakkuut huomioiden.



Rakennusrekisteritietojen perusteella voidaan arvioida alueen 
olemassa olevaa rakennuskantaa ja sen viimeaikaista kehitystä. 
Tässä tarkasteluun on otettu pelkästään yhden asunnon talot, 
jolloin tyypillinen uudisrakennus on noin 200-neliöinen ja 
puurakenteinen. Käyttämällä rakentamisen päästöille arviota 
0,11 t CO2-ekv/k-m2 (*) saadaan esimerkkitalolle 22 t CO2-ekv. 
Taloissa asuu keskimäärin kaksi asukasta, jolloin 
asukaskohtainen rakentamisen päästö on n. 11 t CO2-ekv/hlö.

Rakentaminen

rakennus-
ajankohta kpl keskim. 

kerrosala m2 puu betoni tiili muu

kaikki 501 162 85 % 7 % 7 % 2 %
2000-luku 118 198 83 % 9 % 4 % 3 %

* FCG s. 18, passiivitalo puusta



Edellä esitetty arvio koskee lähinnä kyläalueiden pientaloja. 
Esimerkiksi betonirakenteisten rakennusten kerrosalakohtainen 
hiilijalanjälki on tyypillisesti suurempi. AP-1 alueen rakentamisen 
päästöjä voidaan arvioida tarkemmin vasta asemakaavoituksen 
yhteydessä.



Ajantasaista tietoa koko Turun kaupunkiseudun pientalojen 
lämmityksestä on hankittu ympäristönsuojelun vuonna 2019 
tekemällä kyselyllä. Satava-Kakskerran alueelta vastauksia on 17 
kpl. Otos on pieni, mutta kertoo suuntaa-antavasti nykytilanteesta.

Vastausten perusteella öljylämmityksen osuus on jo nykytilanteessa 
selvästi pienempi kuin seudun rakennuksissa keskimäärin (vain yksi 
vastaus ja siinäkin noin 50 vuotta vanha rakennus). 
Päälämmitysmuotona on yleisimmin sähkö (41 %) tai sähköllä 
toimiva maa/ilmalämpöpumppu (32 %). Lämpöpumppu on yleisin 
ratkaisu 2000-luvun rakennuksissa. Puu on yleisin lämmitysaine 
lopuissa rakennuksissa, ja käytössä lisälämmityslähteenä 
useimmissa rakennuksissa. Kaukolämpöä alueella ei ole tarjolla.

Energia



Jos puunpolton ilmastovaikutukset jätetään tarkastelun ulkopuolelle, 
muodostuvat alueen uusien pientalojen energiankulutuksen päästöt 
edellä olevan perusteella lähinnä sähköntuotannon päästöistä. 
Olettamalla uudisrakennusten sähkönkulutukseksi 10 000 kWh/v 
(vrt. esim. Motiva ”Lämpöä omasta maasta”) ja käyttämällä Turku 
Energian vuonna 2018 myymän sähkön keskimääräistä 
päästökerrointa 146 g/kWh, saadaan energiankulutuksen 
päästöarvioksi noin 1,5 t CO2-ekv/rakennus/vuosi. Kahden asukkaan 
talossa asukaskohtainen päästö on 0,7 t CO2-ekv/hlö/vuosi. 

Rakennusten energiatehokkuuden paraneminen ja sähköntuotannon 
päästöjen pieneneminen alentavat todennäköisesti päästöjä pitkän ajan 
kuluessa.



Liikenne ja liikkuminen



Satava-Kakskerrassa asukkaat aiheuttavat nykyisin 30 % enemmän 
henkilöautosuoritetta kuin Turun keskimääräisillä alueilla. 
Käyttämällä Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksen mukaista 
suoritetta ja päästökertoimena 89 g/hkm (VTT LIPASTO) saadaan 
arvioksi henkilöautoliikenteen päästöille 0,6 t CO2-ekv/hlö/vuosi.
Pitkän ajan kuluessa päästöt todennäköisesti pienenevät 
ajoneuvoteknologian kehittyessä.

Vastaavalla tavalla matkojen pituus lisää myös alueelle suuntautuvan 
tavaraliikenteen päästöjä.

TURUN KAUPUNKISEUTU 
YDINALUE

henkilöautolla 
matkaa/hlö/vrk

henkilöautolla 
km/hlö/vrk

2018 vakituiset 
asukkaat

2050 vakituiset 
asukkaat

2018 
autokm/vrk

2050 
autokm/vrk

Autovyöhyke 2,00 19,2 1358 3600 26074 69120
KOKO TURKU HLT2016 1,45 14,7



Päätelmiä3.



Keskeisenä kasvihuonekaasupäästöjä lisäävänä tekijänä on 
tunnistettavissa kaava-alueen syrjäinen sijainti. Sijainti vaikuttaa 
kolmella tavalla: aiemmin rakentamattomien alueiden käyttöönotto 
vapauttaa maaperään ja kasvillisuuteen sitoutunutta hiiltä, väljä 
asuminen kasvattaa energiankulutusta ja pitkät välimatkat sekä 
henkilöautovaltainen liikkuminen lisäävät liikenteen päästöjä.

Alueen erityispiirteet
Päästöarvioita t CO2-ekv/hlö
maankäytön muutokset 74
rakentaminen, pientalot 11
energia per vuosi 0,7
henkilöautoliikenne per vuosi 0,6



Kaavoituksen lisäksi alueen toteutuviin päästöihin voidaan vaikuttaa 
merkittävästi myös muilla ohjauskeinoilla, kuten hyvällä 
rakentamisen laadunohjauksella sekä kannustamalla 
ilmastomyönteisten menetelmien käyttöönottoon alueen 
metsänhoidossa ja maataloudessa.



Aineistot ja
lisätiedot4.



Selvitys on laadittu kaupungin omana työnä käyttäen mm. seuraavia paikkatietoaineistoja ja lähteitä:

• Osayleiskaavan paikkatietoaineistot

• Kuntien hiilitasekartoitus osa 1 - Helsingin, Lahden, Turun, Vantaan ja Espoon maankäyttösektorin 
kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja hiilivarastot

• Turun kaupungin rakennuskanta

• Tulisijojen käyttö Turun seudulla -kyselyn aineisto

• Turun asuntoväestö

• Henkilöliikennetutkimus 2016

• Suomen ympäristökeskus: Päivittäisen liikkumisen tunnusluvut ja hiilidioksidipäästöt kaupunkiseutujen 
yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä 2017 sekä maaseutualueilla

• Motiva: Lämpöä omasta maasta

• FCG: Varkauden keskusta-alueen strategisen yleiskaavan taloudellisten ja ilmastovaikutusten arviointi

Lisätiedot: miika.meretoja@turku.fi

Lähteitä


