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Olemme lähellä – näemme kauas

• Turku Energia…

– tuottaa, hankkii, myy ja jakaa sähköä sekä lämpöä 

pääasiassa Turun seudulla.

– rakentaa ja ylläpitää sähkö-, valaistus-, liikennevalo-

ja lämpöverkostoja sekä tuotantolaitoksia.

• Turku Energia on 100 % Turun kaupungin omistama 

energiayhtiö. 

• Tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 

2029, jonka jälkeen toimintamme olisi 

ilmastopositiivista eli ilmakehää viilentävää. Tällöin 

toimintamme sitoo enemmän hiilidioksidipäästöjä 

kuin mitä tuottaa. 
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Turku Energia
pähkinän-
kuoressa
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Tavoitteenamme on, 

että 95 % 

energiasta on 

tuotettu uusiutuvilla 

energianlähteillä 

2025 loppuun 

mennessä.
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Kaukolämmön matka kohti hiilineutraaliutta



100 % uusiutuvaa kaukolämpöä 
ja -jäähdytystä jo tänään 

• Ekotakuu Lämpö -palvelullamme saa 100 % 

uusiutuvaa kaukolämpöä, jolla voi nollata 

hiilidioksidipäästöt lämmitysenergian osalta.

• Kaikki Turku Energian jäähdytystuotteet ovat 

aina 100 % uusiutuvilla energialähteillä 

tuotettuja. 

• Lämmityksen ja jäähdytyksen uusi 

alkuperätakuujärjestelmä vauhdittaa 

energiayhtiöitä uusiutuvien tuotteiden 

tuomisessa markkinoille sekä tuo kuluttajille ja 

muille loppukäyttäjille yhä kattavampaa tietoa eri 

tuotantotavoista. Alkuperätakuujärjestelmää 

koskeva laki on tullut voimaan 3.12.2021 ja 

varmennusvelvoite alkaa 1.7.2022. 

26.4.20226



23.4.2020Arko Mirja7

Vuonna 2021 mentiin metsään –

hyvällä asialla



Mentiin metsään - hyvällä asialla

• Turun kaupunki ja Turku Energia toteuttivat kesällä 

2021 ensimmäisen metsittämishankkeen, jossa 

istutetiin 5000 puuntainta Turun lentokentän 

pohjoispuolella olevalle vanhalle maankaatopaikalle. 

• Hanke on osa Turun kaupungin uutta 

metsityssuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ja 

turvata luonnon monimuotoisuutta, metsien 

virkistyskäyttöä ja päästöjen kompensointia hiilinieluja 

kasvattamalla. Metsien hiilinielut ovat keskeinen osa 

Turun kaupungin päästökompensaatiomallia. 

• Metsittäminen on osa konkreettisia tekoja päästöjen 

vähentämiseksi ja kohti ilmastopositiivisuutta. 
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Mentiin metsään – hyvällä asialla

• 5000 tainta, jotka koostuivat kuusista ja rauduskoivuista, 

istutettiin heinä-elokuussa 2021 noin 2,5 hehtaarin alalle. 

• Taimien istutuksia varten maaperää käsiteltiin 

(mätästettiin) tavalla, joka aiheuttaa n. 140 tonnin CO2-

ekv kasvihuonekaasupäästöt. 

• 50 vuotta kasvaessaan taimikko kuitenkin sitoo hiiltä n. 

1100 tonnia CO2-ekv, joten 50 vuoden 

nettoilmastovaikutus on 960 tonnia CO2-ekv. Tämä 

vastaa noin 340 turkulaisen vuosittaisia ilmastopäästöjä.

• Istutukset jatkuvat kesällä 2022 ja toiveena on, että 

muutkin yritykset lähtevät rohkeasti mukaan 

metsityshankkeisiin!
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Kiitos!


