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Tavoite
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positiivinen

2029 eteenpäin

City of Turku supports the Sustainable Development Goals

Turku on johtava luonto- ja 

ilmastokaupunki

Turun kaupunkistrategia

Hiilineutraali ja resurssiviisas



Ilmastotavoitteiden päivitys 2022
Esitys:

Ilmastopolitiikan päätavoitteina pysyvät 

hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 

mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin 

sekä kattava varautuminen ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin.

Tarkistetut päästövähennystavoitteet 

asetetaan valtuustokausittain seuraavasti:

− Vuoteen 2025 mennessä päästöjä 

vähennetään vähintään 75 prosenttia

vuoden 1990 tasosta.

− Vuoteen 2029 mennessä päästöjä 

vähennetään vähintään 90 prosenttia

vuoden 1990 tasosta.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää 

päästövähennysten rinnalla hiilinielujen 

vahvistamista ja kompensaatioiden kehittämistä.

Hiilinielujen toteutunut kasvu Turun alueella on 

osoittautunut aiemmin arvioitua merkittävästi 

pienemmäksi. Hiilinielujen vahvistamisen rinnalla 

on tarpeen vähentää päästöjä aiemmin 

ennakoitua nopeammin ja enemmän – mihin on 

jo päästykin. 

Ilmastoratkaisujen kehittämistä yhteistyössä, 

TKI-toimintaa ja kansalaisten osallistumista 

vahvistetaan.

Kehitys 1990, 2000, 2008 - 2021 sekä skenaario vuoteen 2035 (t CO2-ekv/asukas)



Linjauksia, 100 Climate-Neutral and 
Smart Cities by 2030, Info Kit for Cities
There will be two ways for a city to deal with its residual emissions in order to reach net-zero:

• Carbon sinks, i.e., removals through natural and technological solutions, within the city boundary

• Carbon Credits from outside the city’s boundary and subject to certain rules and restrictions to be able 

to credibly demonstrate a city’s climate neutrality (i.e., using formal credits/certificates verified and/or 

validated under rigorous standards by certified third-party auditors).



Metsien ja puiden vaaliminen keskiössä

• jatkuva kasvatus

• hakkuut korkeintaan 40 % 
vuotuisesta kasvusta

• hiilitaseen simulointi ja seuranta

Turun kaupungin 
metsäsuunnitelma 2019 – 2029
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Selvitys julkaistaan täällä: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Canemure/Osahankkeet/Turku

Selvityksen tulosten perusteella Turussa keskeistä on 
yksityisten maanomistajien mukaan saaminen:

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


päästövähennys 
min. 90 % 

hiilinielut 

10 % vuoden 1990 päästöistä = yli 120 000 t CO2-ekv.

Turun metsät

monipuolisia 
uusia ratkaisuja



➢paikallisuus
➢avoimuus monipuolisille ratkaisuille ja toimijoille
➢edellytyksenä asiakkaiden sitoutuminen päästövähennyksiin

Visio kompensaatiomallista

Kompensaation tuottajat

• kaupungin metsät

• kaupunkipuut

• yksityiset maanomistajat

• hiiliviljely

• järviruoko, biohiili

• teknologiaratkaisut

OPERAATTORI

• paikkatiedon ylläpito

• markkinointi ja tuotteistus

• todentaminen ja seuranta

• julkinen hiilitilinpäätös

Asiakkaat

• kaupunkikonserni

• muut yritykset ja yhteisöt

• asukkaat

hiilinielut, sitoutuminen kompensaatiopalvelut

€ + ilmastositoumukset€



Kuntien mahdollisuudet 
käyttää 
maankäyttösektorin 
nettohiilinieluihin 
perustuvaa 
kompensointia 
[KUNTANIELU]

Suomen ympäristökeskus, Helsingin 

yliopisto, Luonnonvarakeskus, Turun 

kaupunki, Lahden kaupunki, Joensuun 

kaupunki, Espoon kaupunki
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●luodaan kunnille edellytyksiä vahvistaa 
maankäyttösektorin nettonielua 

●luodaan perusta kuntatason 
kompensaatiotoiminnalle, jolla kunta voi 
edetä kohti hiilineutraaliutta.

Päätavoitteet
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1) Eri kuntien kannalta relevanteilla maankäyttösektorin toimilla 
saatavien päästövähennysten mittaaminen ja todentaminen.

2) Kunnan maankäyttösektorin hiilitaselaskelmien kehittäminen 
läpinäkyviksi ja luotettaviksi sekä sen tarkastelu, miten erityisesti 
nettohiilinielut tulee käsitellä ja ottaa huomioon laskelmissa.

3) Kuntien käytettävissä olevien kompensaatiokeinojen pelisääntöjen 
muotoileminen siten, että ne toteuttavat kompensaatioille esitetyt 
kriteerit.

4) Hiilikompensaation ja ekologisen kompensaation yhteistoteutuksen 
reunaehtojen määrittäminen.

5) Kompensointitoimien pilotointi ja kompensaatiotoiminnan 
ohjeistuksen laatiminen kuntatason ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi.
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Yksityiskohtaiset tavoitteet



● Joensuu: päästövähennysten, hiilinielujen ja 
päästökompensaatioiden ilmastotili, jonka kautta voidaan 
rahoittaa uudenlaisia paikallisia päästökompensaatiohankkeita.

● Lahti: hyväksytty hiilinielu- ja kompensaatiosuunnitelma, johon 
sisältyy sekä kaupungin omien hiilinielujen kasvattaminen että 
yksityisten maanomistajien osallistaminen. 

● Turku: hiilinielujen lisäämiseksi luodaan paikallinen 
kompensaatiomalli, jossa voidaan osallistaa maanomistajia ja 
hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuneita yrityksiä sekä 
kuntalaisia

● Espoo: kaavoituksen yhteydessä tehtävä ilmastovaikutusten 
arviointi, johon sisältyy myös hiilinielujen muutokset

→ Vuoropuhelua myös muiden kuntien kanssa
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Kuntien toimintamalleja





https://www.turku.fi/ilmasto


