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Johdanto: yleiskaavan vaikutuksista ilmastoon
Turun yleiskaavan 2029 -ehdotuksen ilmastovaikutukset arvioidaan laadullisesti. Valinta tehtiin
siksi, että yleiskaavan laajalla tarkastelutasolla määrällinen kasvihuonekaasujen arviointi
tulevaisuuteen olisi hyvin haastavaa ja tulokset yleisyydessään osin yksinkertaistavia. Edelleen
yleiskaavan vaikutus kaupungin kasvihuonekaasujen muodostumiseen on rajallinen.
Ilmastovaikutusten kannalta olennaisinta on, että yleiskaava osoittaa sen, mihin ja miten
kaupunkirakenne voi kasvaa ja mitkä ovat sen tärkeimmät liikenteen ratkaisut sekä
viherrakenne.
Se, miten kasvihuonekaasut lopulta todentuvat muuntuvassa kaupunkirakenteessa on
kuitenkin vielä hyvin monesta muusta ohjauksen ja toiminnan tasosta kiinni aina
energiatehokkuutta koskevasta lainsäädännöstä tarkentuvan suunnittelun tasoihin ja
loppukäyttäjien valintoihin saakka. Juuri yleiskaavan ohjausvaikutusten irrottaminen ja erittely
tästä kokonaisuudesta on vaikeaa määrällisissä kasvihuonekaasujen ennustelaskennoissa. Ne
soveltuvat paremmin kaikkien vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutusten arvioimiseen
kaupunkien kokonaisvaltaisessa ilmastotyössä. Turussa kokonaisuutta seurataan vuosittaisina
Co2-raportteina osana ilmastosuunnitelman seurantaa.1
Turun yleiskaava 2029 -prosessin kehityskuvavaiheessa ilmastovaikutukset arvioitiin käyttäen
määrällistä Ecocity Evaluator -työkalua kasvihuonekaasupäästöjen osalta. Hiilivarastoja
selvitettiin omana paikkatietoerittelynä. Selvitykset koskivat uudisrakentamista. Niiden
perusteella vaihtoehdot Kasvu keskuksiin ja Kasvukäytävät olivat hyvin tasaväkisiä sekä
selvästi parempia kuin vaihtoehto Hajautettu kasvu niin hiilijalanjäljen kuin hiilivarastojenkin
kannalta. Hiilivarastojen osalta Hajautettu kasvu -vaihtoehto2 olisi tuottanut peräti
kaksinkertaisen vapautuvan hiilidioksidin vaikutuksen muihin vaihtoehtoihin verrattuna.
Vaihtoehdoista valittiin Kasvukäytävät yleiskaavan jatkotyöstämisen pohjalle.
Yleiskaavan ehdotusvaiheen ilmastovaikutusten arvioimista valmisteltiin kartoittamalla ensin
olemassa olevat ilmastovaikutusten arvioimisen työkalut ja ohjeet, joita on runsaasti. Niistä
soveltuvimpana päädyttiin tukeutumaan laadulliseen arviointimalliin, joka on kehitetty Uusimaa
2050 -maakuntakaavan ehdotukseen3. Lisäksi noudatetaan ympäristöministeriön suosituksia
julkaisussa ”Ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus” vuodelta 20154. Uudenmaan
arviointikehikkoa on sovitettu yleiskaavan tasolle Turkuun. Selvityksessä nostetaan esille myös
joitakin määrällisempiä kuvaajia ja taustatietoja graafeina ja teemakarttoina. Myös tuore RTkortti ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta rakennetussa ympäristössä
kuvaa sitä, mikä vaikuttavuus eri kaavatasoilla on ilmastokestävyyden eri teemoihin5. Kehikko
on sama kuin ympäristöministeriön julkaisussa ilmastotavoitteita edistävästä kaavoituksesta
vuodelta 2015:
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Turun ilmastoraportti 2019, Liite 2: Turun kasvihuonekaasupäästöt 1990, 2000, 2008-2018
Ennakkotiedot vuodelta 2019.
2
Lauseen alkuosa on korjattu jälkikäteen 12.4.2022. Aiemmin tekstissä luki virheellisesti ”hiilijalanjäljen” ja
”kasvu käytäviin”.
3

Kaavaehdotuksen ilmastovaikutusten arviointi / Uusimaa-kaava 2050, s. 7; Lari Rajantie, Pasi Rajala, Riina
Känkänen / Ramboll oy, Uudenmaan liitto 2019.
4
Ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus, s. 69-70; ympäristöministeriö 2015.
5
RT-ohjekortti 103170 "Ilmastonmuutos, hillintä ja sopeutuminen rakennetussa ympäristössä", s 6, 2020.
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Tässä Turun Yleiskaava 2029 -ehdotuksen ilmastovaikutusten arvioinnissa eritellään
vaikutuksia kolmessa yleiskaavatasolle olennaisimmassa teemassa: yhdyskuntarakenne,
liikenne ja viherrakenne. Lisäksi kuvataan myös energiatehokkuutta ylimääräisenä, mutta
olennaisena taustateemana. Yleiskaava ei ohjaa rakennusten energiatehokkuutta eikä
käytettävän energian muotoa. Tämänhetkisten ilmastovaikutusten kannalta kaukolämpö ja
sähkö ovat kuitenkin merkittäviä päästöjen tuottaja ja siksi niiden kehitysnäkymät on tärkeä
tunnistaa.
Kukin kolmesta teemasta - yhdyskuntarakenne, liikenne ja viherrakenne – käsitellään siten,
että ilmastokestävän kaavoituksen kriteerit esitellään ensin. Ne pohjautuvat
ympäristöministeriön julkaisuun ja Uusimaa 2050 -maakuntakaavaehdotuksen IVA:an.
Kriteereiden jälkeen arvioidaan sitä, miten ne täyttyvät Turun Yleiskaava 2029 -ehdotuksessa.
Teemojen lopussa esitetään määrällisiä kuvaajia.
Tämän selvityksen lisäksi Turun Yleiskaava 2029:n ilmastovaikutuksista on tehty tiivistelmät
vaikutusten arvioimisen kokonaisraporttiin. Tiivistelmissä vaikutuksia on pohdittu erityisesti
suhteessa alueidenkäytön ja yleiskaavan omiin tavoitteisiin sekä kaupungin
ilmastosuunnitelman tavoitteisiin.

Kasvihuonekaasupäästöjen nykytilanne Turussa
Turun kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen yhteensä 930 kilotonnin jakaumassa kolme
suurinta lähdettä olivat


kaukolämpö 32%



tieliikenne 24%



kulutussähkö 17%

Suomen ympäristökeskuksen viimeisimpänä inventaariovuonna 2018.
Laskelmat päivittyvät viiveellä, ja osuudet ovat todennäköisesti muuttuneet jo tähän mennessä
siten, että kaukolämmön osuus on laskenut edelleen ja liikenne on todennäköisesti noussut
suurimmaksi päästöjen lähteeksi. Syynä on se, että fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus
kaukolämmön tuotannosta on enää vain 30% kuluvana vuonna 2020, kun se
inventaariovuonna 2018 oli vielä huomattavasti suurempi.
Kuntakohtaiset päästöjen inventaariot on päivityslaskettu siten, että niiden laskentaperusteet
on yhtenäistetty Suomen ympäristökeskuksen CANEMURE-osahankkeessa. Päästölaskenta
on tarkasteltavissa kunnittain, maakunnittain ja koko Suomen tasoilla hankkeen verkkosivuilla
osoitteessa https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/. Laskelmat ovat ladattavissa myös taulukoina,
ja laskentamenetelmiä voi vaihtaa. Alla on käytetty kaikkien päästöjen laskentatapaa.
Viimeisenä tarkasteluvuonna 2018 kokonaispäästöt Turun kaupungin alueella olivat yhteensä
930 kt co2-ekv.
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Asukasta kohden päästöt ovat laskeneet peräti 34% vertailuvuoteen 2005 verrattuna

Päästöjen ajallinen kehitys Turussa näyttää seuraavalta kaikkien päästöjen laskentatavalla:

Turun kasvihuonekaasujen kehitystä seurataan ensisijaisesti kuitenkin ilmastosuunnitelman
vuosittaisissa ilmastoraporteissa. Kehitys julkaistaan vakioituna CO2-raporttina, jonka laskenta
perustuu Euroopan Unionin standardiin kuntien päästöjen laskennassa. Laskennan tapa on
hieman erilainen kuin yllä esitellyissä Suomen ympäristökeskuksen malleissa6, ja siksi
6

Eroja ovat mm F-kaasujen eli fluorattujen kasvihuonekaasujen puuttuminen CO2-raportista, liikenteen
erilaiset laskutavat sekä sähkön päästökertoimet.
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viimeisimmän inventaariovuoden 2018 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Turun kaupungissa
ovat 816,5 kt co2-ekv CO2-raportin mukaan. Päästösektoreiden osuudet ovat lähes samat kuin
Suomen ympäristökeskuksenkin laskentamalleissa7:
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Turun ilmastoraportti 2019, Liite 2: Turun kasvihuonekaasupäästöt 1990, 2000, 2008-2018
Ennakkotiedot vuodelta 2019, s. 11 ja 37.
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Hiilen varastoista
Hiilivarastojen osalta tilanne koko maassa on se, että LULUCF-sektorin eli maankäyttö,
maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorin nettonielu8 oli 17,4 milj.t hiilidioksidiekvivalentteja
vuoden 2019 kasvihuonekaasuinventaariossa. Se vastasi kompensaationa noin 33% koko maan
päästöistä9:

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorilla erityisesti metsät ja metsämaat
kivennäismaaperällä varastoivat hiiltä kaikista luontotyypeistä ylivoimaisesti eniten.
Kasvihuonekaasuinventaariossa sektorin hiilinieluja ja -lähteitä havainnollistetaan seuraavasti10:

8
9

Nettonielulla tarkoitetaan tässä LULUCF-sektorin päästöjen ja poistumien summaa.
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2019, Tilastokeskus 2020, s. 9-10.
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Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2019, Tilastokeskus 2020, s. 34 ja 8.
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Turun kaupungin alueella olevien hiilivarastojen osalta tarkkaa inventaariotietoa on vain kaupungin
omistamista metsistä. Metsäsuunnitelmaa varten tehtyjen inventaarioaineistojen mukaan
kaupungin omistamien metsien hiilivarastot ovat 2 870 kt CO2-ekv. Vuotuinen hiilinielu11 ja
puutuotteet vastaavat yhteensä 25 kt CO2-ekvivalenttia, ja kompensaationa se tarkoittaa
nykytasolla noin 3 % kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä vuodessa.12 Jos huomioidaan myös
yksityismetsät kaupungin alueella eli noin 59% metsistä, niin metsien hiilinielujen
kompensaatiovaikutus on tällä hetkellä noin 7 % luokkaa vuodessa hyvin karkeasti arvioiden.

Päästöjen kehityksestä tulevaisuudessa
Turun yleiskaavan tavoitevuoteen 2029 mennessä kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen
määrä ja jakauma tulee muuttumaan:


päästöjen kokonaismäärä tulee laskemaan



kaukolämmön ja sähkön osuudet laskevat lähes hiilineutraaleiksi



liikenteen osuus kasvaa suurimmaksi, vaikka päästöjen absoluuttinen määrä
laskee



metsien hiilivarastojen kompensaatiomerkitys kasvaa paljon

Hiilineutraalius on myös yleiskaavan tavoitteena vuonna 2029, kompensaatiot huomioiden.
Taustalla ovat kaupunkistrategian hiilineutraaliustavoite ja kaupungin ilmastosuunnitelma.
Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus Turun seudun kaukolämmön tuotannossa on jo nyt
laskenut alle puoleen vuoden 2017 tasosta, ja kaukolämmön osuus päästöistä tulee mitä
todennäköisimmin edelleen laskemaan lähes neutraaliksi. Päämäärän toteuttamiseksi Turku
Energia Oy:llä on oma hiilineutraaliussuunnitelma kaukolämmön tuotannolle vuoteen 202913.
Hiilineutraaliussuunnitelma myös sähkön tuotannon osalta on tekeillä parhaillaan.

11

Hiilinielulla tarkoitetaan sitä, että metsän hiilivarasto kasvaa. Nielua syntyy, kun puuston kasvu sitoo
enemmän hiiltä kuin hakkuut ja lahoaminen vapauttavat,
12
Turun kaupungin metsien hiilensidonta ja hiilivarastot sekä niiden kehitys, Luke 2019, s. 23.
13
Vastuullisuusraportti, Turku Energian vuosikertomus 2019; Turku Energia 2020.
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Edelleen myös rakennusten energiatehokkuudessa on odotettavissa huomattavaa
parantumista yleiskaavan tavoitevuoteen mennessä. Tämä johtuu ennen muuta
energiatehokkuuden tiukentuvasta lainsäädännöllisestä ohjauksesta.
Tieliikenteen suhteellinen osuus kokonaispäästöistä tulee sitä vastoin nousemaan siitäkin
huolimatta, että ajoneuvotekniikka ja polttoaineet uusiutuvat hiljalleen vähäpäästöisemmiksi.
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen absoluuttinen määrä siis laskee - yleiskaavan liikenneennusteen mukaan peräti 24%14. Niiden suhteellinen osuus kaikista khk-päästöistä kasvaa
kuitenkin suurimmaksi. Turun liikenteen khk-päästöjen kehitykselle tilattiin oma osio liikenneennusteen yhteydessä, ja sitä käsitellään tämän selvityksen luvussa liikenne.
Turun ilmastosuunnitelman seurannassa tulevaa päästökehitystä on arvioitu seuraavasti15:

Ilmastosuunnitelmassa arvioitiin myös eri toimenpiteiden vaikuttavuutta päästöjen
vähentymiseen. Suurin vaikutus on sähkön- ja lämmöntuotannon siirtymisessä
hiilineutraaliuteen16:

14

Turun yleiskaavan liikenne-ennusteet, 2020, s.13.
Turun ilmastoraportti 2019, s. 10.
16
Ilmastosuunnitelma 2029, s. 19-20, 2018. Metsien hiilensidonnan lukemat ovat täsmentyneet
Ilmastosuunnitelman julkaisemisen jälkeen ennen muuta kaupungin metsäsuunnitelmaan tehdyn
inventaariolaskelman ansiosta Luonnonvarakeskuksen toteuttamana.
15
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VTT on puolestaan arvioinut tulevaisuusskenaarioita päästökehitykselle koko maassa Pitkän
aikavälin kokonaispäästökehitys -hankkeissa (PITKO) sekä sen jatkohankkeissa. Kolmesta
skenaariosta WEM eli with existing measures on vertailuskenaario etenemisestä nykyisten
hallintatoimien mukaisesti. Jatkuvassa kasvussa korostuu teknologiavoittoinen vientitalous,
säästöskenaariossa taas kotimaiseen tuotantoon pohjautuva biopolttoaineiden merkitys.17
Arviot päästöjen laskusta ovat hieman Turun skenaariota varovaisempia. Yleiskaava 2029:n
ilmastovaikutusten arviointia VTT:n maanlaajuinen skenaario taustoittaa siten, että myös Turun
kaupungissa päästöihin vaikuttaa merkittävästi se, miten talous kehittyy ja minkälaisin
poliittishallinnollisin ohjaustoimin päästökehitykseen vaikutetaan. VTT:n skenaarioista
nykykehityksen mukaisessa wem-mallissa hiilineutraaliustavoite saavutetaan vasta 2050luvulla, Jatkuvan kasvun ja Säästön määräävämmin ohjatuissa skenaariossa puolestaan
hiilineutraalius saavutetaan 2035 hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti. Alla olevassa
kuviossa esitetään kokonaispäästöjen ja nielujen kehitystä näissä skenaarioissa18

17
18

Hiilineutraali Suomi 2035 – Skenaariot ja vaikutusarviot, s. 91-102, 2020.
Hiilineutraali Suomi 2035 – Skenaariot ja vaikutusarviot, s. 105.
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Myös ilmastopaneeli on tehnyt skenaarion Suomen päästöjen ja nielujen kehityksestä
tulevaisuuteen19:

Skenaarioista hahmottuu myös se, miten metsien hiilinielujen suhteellinen rooli tulee kasvamaan
varsin merkittäväksi jo yleiskaavankin tavoitevuoteen mennessä. Turun kaupungin omistamien
metsien vuosittainen nielupotentiaali on vuonna 2029 noin 14% suhteessa kaupungin päästöihin
Turun ilmastotiimin arvion mukaan. Kun lisäksi huomioidaan vielä yksityismetsät (n 59%), niin
kaikkien metsien kompensaatiovaikutus voisi mahdollisesti olla peräti 30 % luokkaa hyvin karkeasti
arvioiden 2029. Ilmastosuunnitelman aiemmassa skenaariossa (ks. edellä) vaikutus on arvioitu
tätäkin suuremmaksi.
Suomen ympäristökeskuksen CANEMURE-osahankkeessa työstetään myös skenaariotyökalu
tulevan päästökehityksen ennakoimiseen kuntatasolla. Se julkaistaneen syksyllä 2020, eikä
valitettavasti ollut käytettävissä vielä tätä arviointia tehtäessä.
Yleiskaava 2029:n ilmastovaikutusten arvioimisen kannalta skenaariot päästökehityksestä,
kaikessa epävarmuudessaankin, merkitsevät sitä, että huomiota tulee kiinnittää yhtäältä
liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin ja toisaalta viherrakenteeseen ilmastonmuutoksen
hillinnän ja siihen sopeutumisen näkökulmista. Rakennusten energiatehokkuus ja käytetyn
energian muoto ovat puolestaan asioita, joita yleiskaava ei ohjaa ja jotka tulevat mitä
todennäköisimmin tehostumaan joka tapauksessa huomattavasti muiden ohjauskeinojen ja
markkinoiden vaikutuksesta.

19

Skenaarioon viitataan ympäristöministeriön tuoreessa selvityksessä maankäyttömuutosten mahdollisista
maksuista: Selvitys rakentamisen maankäyttömuutosmaksusta, 2020, s. 35.
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1. Yhdyskuntarakenne tärkeänä tekijänä
Yhdyskuntarakenteen ilmastokestävyyden kriteerit yleiskaavoituksessa:
 On tehokasta maankäytöltään ja infrastruktuuriltaan
 On monipuolista
 Tuo toiminnot kestävällä tavalla saavutettaviksi ja vähentää liikkumisen tarvetta

Kriteereiden täyttyminen Turun Yleiskaava 2029:ssä
Turun kaupungin Yleiskaava 2029 on ilmastovaikutusten kannalta varsin kestävä juuri
yhdyskuntarakenteen teemassa. Ilmastovaikutusten kannalta tärkein yhdyskuntarakenteen
valinta on tehty luomalla tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke. Se on strateginen
kehittämistavoitemerkintä ja kuvataan kaavaselostuksessa seuraavasti:

Vyöhyke on määritelty analyyttisesti pohjautuen Urban Zone -tutkimushankkeisiin
yhdyskuntarakenteen tasoista: ”Yleiskaavassa osoitettu tiivistyvä kestävän kaupunkirakenteen
vyöhyke pohjautuu 250*250 ruuduille tehtyyn analyysiin Turun kaupunkirakenteesta.
Analyysissa on huomioitu kestävä liikkuminen, lähipalvelut ja alueen oleva ja tuleva asukas- ja
työpaikkatiheys” (kaavaselostuksen luku lähtökohdista kaavoitukselle).
Edelleen kaavaselostuksessa todetaan, että ”Kaupungin strategisena tavoitteena on, että
asemakaavojen asuinkerrosalasta 85 % sijoittuisi tiivistyvälle kestävän kaupunkirakenteen
vyöhykkeelle.” Tiivistyvän kaupunkivyöhykkeen myötä myös olevan infrastruktuurin käyttö
tehostuu ja tarve uudelle pysyy hallinnassa. Yleiskaavaehdotuksen maankäytön
muutosalueiden asuinkerrosalasta 89% sijoittuu tiivistyvälle kestävän kaupunkirakenteen
vyöhykkeelle eli tavoite saavutetaan. Jos taas tarkastellaan koko kaupunkia eli myös
osayleiskaavojen alueita, niin 81% asuinkerrosalasta sijoittuu vyöhykkeelle eli tällöin tavoite jää
hieman vajaaksi.
Vaikka pääosa asuinrakentamisesta osoitetaan kestävälle vyöhykkeelle, on pohjoisessa ja
osayleiskaavojen alueilla Maaria-Ilmarisissa sekä saarilla myös A-merkintöjä sekä
yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntien merkintöjä. Nämä laajentavat kaupunkirakennetta.
Kyseiset alueet on kuitenkin pääsääntöisesti osoitettu olevien asuinalueiden yhteyteen etenkin
yleiskaavaehdotuksessa Moisiosta Koskennurmeen ja Paattisilla.
Keskustatoimintojen merkinnät tähdentävät puolestaan monipuolisen maankäytön
ilmastokestävää tavoitetta - yleismääräyksissä seuraavasti: ”Keskustatoimintojen alueella
kehittämisen lähtökohtana on sekoittunut kaupunkirakenne, jossa niin korttelit kuin
rakennuksetkin mahdollistavat erilaisten toimintojen yhdistämisen. Alueella tulee edistää
kävelyn ja pyöräilyn roolia sekä jatkuvia verkostoja.” Huomata tulee myös, että
keskustatoimintojen alueiksi on merkitty varsin laajat alueet etenkin ydinkeskustan osalta.
Sen sijaan tuotantotoiminnan ja logistiikan vyöhykkeet laajentavat kaupunkirakennetta
yleiskaavan alueella etenkin Paimalassa sekä hieman Pernossa. Toimintojen kehittymisen
kannalta kasvusuunnat tulee näyttää. Yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten näkökulmasta
olennaista on liikenneyhteyksien kestävyys vyöhykkeillä sekä se, miten laajenemisalueilla
käsitellään olemassa olevaa metsää. Liikenneyhteyksistä määrätään merkinnässä seuraavasti:
”Alueen suunnittelussa tulee edistää maankäytön ja kestävän liikennejärjestelmän
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yhteensovittamista sekä varmistaa monipuolinen saavutettavuus ja liikenteen sujuvuus.”
Paimalassa ja Pernossa uudet työpaikkojen ja teollisuuden alueet kohdentuvat osittain
nykyisiin metsiin. Metsien hiilivarastojen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta
tärkeää onkin, miten olemassa olevaa puustoa käsitellään muutosalueiden tarkemmassa
suunnittelussa ja toteutuksessa. Puustoa ja sitä ympäröivää maaperää tulisi vaalia
mahdollisimman paljon. Yleiskaavan vaikutuksia metsiin käsitellään tarkemmin luvussa
viherrakenteesta.
Yhdyskuntarakenteen keskeiset valinnat yleiskaavaehdotuksessa, eli 1. tiivistyvän kestävän
kaupunkirakenteen vyöhyke ja 2. sekoittuneiden toimintojen laajat keskusta-alueet, edistävät
myös toimintojen saavutettavuutta ja vähentävät liikkumisen välttämättömiä tarpeita.
Vähentävä vaikutus liikkumiseen saattaa silti jäädä vaatimattomaksi, vaikka kaupunkirakenne
pyritäänkin pitämään tehokkaana, koska liikenne todentuu monen muun vaikuttavan asian
summana. Asiaa käsitellään luvussa kestävästä liikkumisesta
Yhteenvetona todetaan, että yhdyskuntarakenteen teemassa Turun yleiskaava 2029 ehdotus täyttää hyvin ilmastokestävän kaavoituksen kriteerit: maankäyttö on tehokasta
niin toiminnoiltaan kuin infrastruktuuriltaan, kun etenkin asuinrakentamisen suurin
volyymi suunnataan täydennysrakentamiseen tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen
vyöhykkeelle. Yleiskaavaehdotuksen maankäyttö on myös sekoittunutta ja monipuolista
etenkin keskusta-alueilla. Toimintojen saavutettavuus paranee ja liikkumisen
välttämätön tarve laskee. Vähentävä vaikutus liikkumiseen saattaa silti jäädä
vaatimattomaksi muiden kuin kaavallisten tekijöiden takia. Nämä yleiskaavaehdotuksen
painotukset ovat ilmastovaikutusten kannalta merkittävän myönteisiä siitäkin
huolimatta, että asuinalueet kasvavat myös tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen
vyöhykkeen ulkopuolella pohjoisessa. Myös tuotantotoiminnan ja logistiikan vyöhykkeet
yleiskaavan alueella etenkin Paimalassa ja hivenen Pernossa kasvavat laajentaen
osaltaan kaupunkirakennetta. Kaikkiaan Turun yleiskaava 2029 -ehdotuksen ratkaisut
yhdyskuntarakenteesta edistävät silti osaltaan ilmastokestävyyttä.

Määrällisiä kuvaajia yhdyskuntarakenteesta
Teemakartta kahden tai useamman auton omistuksesta asuntokunnittain
kaupunkialueella 2017 sekä kuvaajia kulkutavan korreloimisesta asuinpaikan
sijainnin suhteen:
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Teemakartta kahden tai useamman auton asuntokunnista Turussa vuonna 2017 ilmentää
välillisesti yhdyskuntarakenteen autovyöhykettä. Teemakartasta hahmottuu se, että
yksityisautojen määrä asuntoa kohden on suurempi ulommilla kaupunkialueilla.
Autonomistukseen vaikuttavat myös monet muut sosioekonomiset ja kulttuuriset tekijät. Silti
yhdyskuntarakenteen osalta autonomistus heijastaa sitä, että mitä etäämmällä tiivistyvän
kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeeltä asutaan, sitä todennäköisempää on, että liikutaan
yksityisautoilla etenkin auton kuljettajan osalta. Autossa mukana matkustavien korrelaatio ei
ole aivan yhtä vahva, ja muitakin kulkumuotoja käytetään. Alla kuvaajat kulkumuotojen
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käytöstä autonomistuksen mukaan Turun seudulla valtakunnallisessa
henkilöliikennetutkimuksessa 201620.
Ilmiö liittyy Turun yleiskaava 2029:een siten, että yhteydet asunnon sijainnin,
autonomistuksen ja autolla liikkumisen välillä tulevat mitä todennäköisimmin korreloimaan
myös tulevaisuudessa: mitä ulommalla kaupunkialueella tai kehysvyöhykkeellä asutaan, sitä
todennäköisemmin omistetaan useampia henkilöautoja ja myös liikutaan etupäässä niillä.
Ilmastovaikutusten kannalta onkin erittäin positiivista, että Turun yleiskaava 2029:ssä on
päätetty keskittää asuinrakentamisen valtaosa, 85% asuinkerrosalasta, tiivistyvän kestävän
kaupunkirakenteen vyöhykkeelle. Vastaavasti hieman kielteistä ilmastovaikutusten kannalta
on se, että maankäytön muutosalueita asumisenkin osalta osoitetaan pohjoisessa niin, että
kaupunkirakenne laajenee. Myönteistä pohjoisen täydentyvissä ja muuttuvissa A-alueissa on
silti se, että ne osoitetaan jo olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen.

20

HLT 16 Turun seutu, s.10, Traficom 2018.
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2. Kestävä liikkuminen
Liikenteen ilmastokestävyyden kriteerit yleiskaavoituksessa:
 Suosii joukkoliikennettä
 Suosii kävelyä ja pyöräilyä lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla
 On suunniteltu yhteistyössä maankäytön kanssa
Turun yleiskaava 2029 -ehdotuksen liikenteen teemassa tavoitteena on ”kestävää
kaupunkirakennetta tukeva liikennejärjestelmä. Tiivistyvä kaupunkirakenne lyhyine etäisyyksineen
ja tiheine palveluverkkoineen vähentää autoriippuvuutta ja tukee kestävien kulkutapojen lisäämistä
koskevia tavoitteita.” Selostuksen kirjaimellinen Ilmaus kestävien kulkutapojen tavoitteiden
tukemisesta on hyvä ja osuva juuri yleiskaavaehdotukseen, koska liikenteen todentuminen
muodostuu lopulta hyvin monen muunkin vaikuttavan tekijän summana.
Joukkoliikennettä painotetaan siten, että yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan joukkoliikenteen
laatukäytävien verkosto tehokkaalle joukkoliikenteelle. Laatukäytävien merkinnässä ”katua
kehitetään erityisesti joukkoliikenteen laatua ja pysäkkien saavutettavuutta parantaen”.
Selostustekstissä asiaa täsmennetään siten, että ”Katua kehitettäessä joukkoliikenteen
sujuvuudesta tulee huolehtia mm. kaistajärjestelyillä sekä pysäkkien saavutettavuudesta mm.
pysäkkien sijainnin, jalankulkuyhteyksien ja liittymäalueiden suunnittelulla. Maankäytön
suunnittelun tulee tukea joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.” Joukkoliikenteen laatukäytävien
verkosto priorisoi selvästi tehokkaan joukkoliikenteen fyysisiä edellytyksiä kaupunkitilassa ja
mahdollistaa näin joukkoliikenteen kilpailukyvyn nostamisen. Tämä on myönteistä liikenteen
ilmastovaikutusten hillitsemisen kannalta.
Kävelylle osoitetaan keskustassa laajeneva alue, mikä on ilmastovaikutusten kannalta positiivista.
Pyöräilyn pääverkosto on kattava koko kaupungin alueella. Tämä on ilmastokestävyyden kannalta
olennaista, koska juuri pyöräilemisellä on merkittävä myönteinen kasvupotentiaali; se on
aikatauluista riippumaton, nopea ja joustava vaihtoehto autoilulle lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla.
Yleiskaavan tavoitteissa on kulkutapajakauman muutos siten, että kestävien kulkumuotojen osuus
olisi 66% tavoitevuoteen 2030 mennessä, mikä on myös Turun ilmastosuunnitelman tavoite.
Tavoite on kunnianhimoinen verrattuna nykyiseen noin 51 prosenttiin. Yleiskaavan liikenneennusteen arviot liikennejärjestelyjen vaikutuksista kulkutapajakaumaan ovat kuitenkin hyvin
vähäisiä skenaariosta21 riippumatta. Tavoitetta kestävien kulkumuotojen 66% osuudesta
kulkutapajakaumasta ei ennusteen mukaan tulla saavuttamaan vuonna 2029, eikä myöskään
vuoteen 2050 mennessä.22 Ennusteen mukaan kulkutapajakauma Turussa vuonna 2030 olisi
seuraava:


henkilöauto, kuljettaja 34,9-35%



henkilöauto, matkustaja 11,3-11,6%



joukkoliikenne 11,3-12,3%



pyöräily 12,6-12,7%



kävely 29-29,4%

Muutoksena vertailuvuoteen 2016 olisi vain noin 4 prosenttiyksikön vähentyminen autoilun
osuudessa (kuljettajat ja matkustajat yhteensä). Ennustemalli ei kuitenkaan pysty huomioimaan
21

Turun yleiskaavan liikenne-ennusteet, 2020, s.6. Ennusteen 3 skenaariota ovat 1) VE0+: ”Hidas muutos,
vähän toimenpiteitä keskustan ulkopuolella” 2) VE1: ”Ripeä muutos, vähän toimenpiteitä keskustan
ulkopuolella”: Keskustan liikenneverkkoa kehitetään kestävien kulkutapojen käyttöä suosivaksi ja viihtyisyyttä
parantavaksi; Raitiotien 1. linja ja kiireellisimmiksi arvioidut autoliikenteen hankkeet. 3) VE2: ”Ripeä muutos,
paljon toimenpiteitä keskustan ulkopuolella”: Kolme raitiotielinjaa, keskustan liikenneverkko muilta osin
sama, kun vaihtoehdossa 1; Kaikki autoliikennehankkeet, joihin esitetään varauduttavan.
22
Turun yleiskaavan liikenne-ennusteet, 2020, s.10.
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kovin herkästi mahdollisia muutoksia kaupunkilaisten liikkumiskäyttäytymisessä, joten todellinen
näkymä saattaa olla hieman positiivisempi.
Yleiskaavan liikenne-ennusteen yhteydessä tilattiin arvio myös liikenteen kasvihuonekaasujen
kehittymisestä (alla). Ennusteen mukaan liikenteen tuottamat kasvihuonekaasut vähenevät
yleiskaavan aikajänteellä peräti 24% - eivät kuitenkaan Turun ilmastosuunnitelman tavoitteen
mukaisesti vähintään 50% vuoden 2015 tasosta. Tavoite päästöjen puolittumisesta arvioidaan
saavutettavan vasta vuoteen 2050 mennessä kaikissa kolmessa liikennejärjestelyjen
skenaariovaihtoehdossa. Skenaarioiden välillä ei juurikaan ole eroja kasvihuonekaasupäästöjen
suhteen.23
Kulkumuotojakauman ja kasvihuonekaasupäästöjen vaatimattomien kehitysennusteiden valossa
herää kysymys, olisiko yleiskaavatasonkin toimia liikenteen tarpeen vähentämisestä tiiviissä
yhdyskuntarakenteessa tullut terävöittää vielä tarkemmiksi - esimerkiksi henkilöautoilun
mahdollisuuksien rajoittamiseen etenkin keskustassa. Vai olisiko tämä mahdollisesti vaikeuttanut
tarkemman suunnittelun prosesseja, ennen muuta keskustan liikennesuunnitelmaa, myös
ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta? Turun Yleiskaava 2029 -ehdotus mahdollistaa
kuitenkin osaltaan ilmastomyönteisten kestävien kulkumuotojen tilallisen priorisoimisen ja
kilpailukyvyn nostamisen tarkemman suunnittelun ja hallinnan vaiheissa, mikä juuri on yleiskaavan
rooli. Kulkutapajakauman ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen lopputulos muodostuu
yleiskaavan lisäksi olennaisesti tarkemman suunnittelun, juridisen ja taloudellisen hallinnan sekä
liikkumiskäyttäytymisen yhteisvaikutuksista.
Turun keskustan liikenneskenaariot -raportin mukaan vaikuttavimpia keinoja liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ovat ”ajoneuvoliikenteen hinnoittelu, raskaan liikenteen
suoritteen ja ominaispäästöjen pienentäminen, sähköautokannan merkittävä kasvu sekä
ohjaaminen kestäviin kulkutapoihin niiden kilpailukykyä parantavilla liikennejärjestelyillä. Nämä
vaikuttavat joko autoliikenteen suoritteeseen tai sen yksikköpäästöihin…Turun kaupungin
kunnianhimoisesta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteesta karkeasti puolet
arvioidaan toteutuvan ajoneuvo- ja polttoaineteknologian muutoksilla. Lisäksi tarvitaan merkittäviä
toimenpiteitä liikkumistapojen uudistamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi liikkumista tulee ohjata
kestäviin kulkutapoihin parantamalla niiden olosuhteita sekä kilpailukykyä (matka-aika, hinnoittelu)
suhteessa autoliikenteeseen.”24 Vaikuttavimmiksi arvioidut keinot painottuvatkin siis yleiskaavasta
seuraaviin tarkemman suunnittelun ja liikenteen hallinnan tapoihin.
Ilmastokestävän liikennesuunnittelun kolmatta kriteeriä koskien, Turun Yleiskaava 2029
-ehdotuksen liikenteen teema on suunniteltu selvästi yhdessä maankäytön kanssa.
Yleiskaavaehdotuksen liikenteen tavoitteissa todetaan, että ”Maankäyttöä, palveluverkkoa ja
liikennejärjestelmää kehitetään yhdessä. Lisätään kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja
vähennetään liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehitystä
ohjaamalla hillitään liikkumistarpeen kasvua ja lisätään joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn
kilpailukykyä”. Kokonaisvaltaisen yhteissuunnittelun tavoite on konkretisoitu kirkkaimmin luomalla
tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vyöhyke yhdyskuntarakenteen teemassa eli kaavan
pääkartalla sekä osoittamalla siinä myös joukkoliikenteen ja pyöräilyn verkostot.
Yhteenvetona todetaan, että Turun Yleiskaava 2029 -ehdotuksen liikenteen teema täyttää
melko hyvin ilmastokestävän kaavoituksen kriteerit, vaikka kasvihuonekaasupäästöjen ja
kulkumuototapajakauman tavoitteita ei saavutetakaan määrävuoteen mennessä. Kestäviä
kulkumuotoja eli joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä painotetaan liikenneverkostossa ja
niiden priorisoiminen mahdollistetaan seuraavissa suunnittelun vaiheissa.
Liikenneverkosto on selvästi suunniteltu tiiviissä vuorovaikutuksessa maankäytön
suunnittelun kanssa. Vaikuttavuuden kannalta tarkemman suunnittelun vaiheet ja kaikki
juridisen, taloudellisen ja informaatio-ohjauksen keinot ovat olennaisia liikenteen
ilmastotavoitteiden edistämiseksi yleiskaavan ohella.

23
24

Turun yleiskaavan liikenne-ennusteet, 2020, s.13.
Turun keskustan liikenneskenaariot, 2020, s.26.
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Määrällisiä kuvaajia liikenteen ilmastokestävyydestä
Liikenteen kasvihuonekaasujen ennuste osana Turun Yleiskaavan liikenne-ennustetta25:

25

Turun yleiskaavan liikenne-ennusteet, 2020, s.13.
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3. Viherrakenne sopeutumisen sidoksena ja hiilen varastona
Viherrakenteen ilmastokestävyyden kriteerit yleiskaavoituksessa:
 On monimuotoinen ja verkostomaisesti kytkeytyvä
 Turvaa metsien hiilivarastoja
 Tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista
On monimuotoinen ja verkostomaisesti kytkeytyvä
Turun Yleiskaava 2029 -ehdotuksen teema Viherympäristö, maisema ja muinaisjäännökset
osoittaa runsaan ja monimuotoisen viherrakenteen. Kaavaselostuksessa todetaan, että ”Turun
viherverkosto on monipuolinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät luonto ja kulttuuriympäristöt.
Mantereen tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella viherverkoston rungon muodostavat Aurajoen ja
Vähäjoen varret, joissa tihentyvät monet maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot.
Jalopuumetsiköitä, pähkinäpensaslehtoja, kosteikkoja ja kallioita löytyy eri puolilta Manner-Turkua.
Virkistyksen ja liikunnan kannalta erityisen tärkeitä ovat laajat, yhtenäiset metsäalueet mm.
Mälikkälässä, Runosmäen suunnalla, Varissuon ja Pääskyvuoren alueella, Lausteella ja Ilpoisten
ympäristössä. Laajempia viheralueita yhdistävät pienemmät metsä- ja kallioalueet sekä
kaupunkipurojen varsien niityt. Keskustassa viherverkoston olennaisena osana toimii pihojen
jalopuuvaltainen puusto. Vesialueet liittyvät viherverkostoon ja tuovat sille lisäarvoa.”
Verkoston kytkeytymisen kehittämiselle on oma merkintänsä, ja teeman kartalle yhteystarpeita on
osoitettu paljon:
”Säilytettävä, vahvistettava tai uusi ekologinen yhteys
Suunnittelussa tulee turvata ekologisen yhteyden säilyminen nuolen osoittamien alueiden välillä tai
pyrkiä luomaan toimiva ekologinen yhteys alueiden välille. Nykyisen tai tarvittavan ekologisen
yhteyden tärkeys tulee huomioida maankäytön hankkeissa. Nuolen osoittamien alueiden välillä
tulee säilyttää riittävästi puustoisia viheralueita, ja niitä tulee tarvittaessa puustoistutuksin kehittää,
vahvistaa tai rakentaa lisää.”
Ilmastovaikutusten kannalta yleiskaavaehdotuksen viheralueiden määrä, monipuolisuus ja
kytkeytyminen on hyvällä tasolla. Hienoa on se, että ekologiset yhteystarpeet on osoitettu omalla
merkinnällään. Yhteyksillä on merkitystä luonnon monimuotoisuuden ja siten myös
ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Lisäksi ehdotuksessa on oma merkintänsä luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeille alueille.
Turvaa metsien hiilivarastoja
Hiilivarastojen ja -nielujen26 kannalta olennaisinta olisi se, että metsää pyrittäisiin säästämään
uudisrakentamiselta maankäytön muutosalueilla. Näin siksi, että juuri metsät ja metsämaat sitovat
hiiltä kaikista luontotyypeistä ylivoimaisesti eniten.
Yleiskaavaehdotuksen maankäytön muutosalueet tulevat vaikuttamaan jonkin verran Turun metsiin
Paimalan ja Pernon työpaikka-alueilla. Vaikutuksia on hivenen myös Koskennurmessa, Paattisilla
ja Pääskyvuoressa. Muuten vaikutuksia metsiin on etupäässä osayleiskaavojen alueilla
lentokentän pohjoispuolella, saarilla ja Maaria-Ilmaristen itäreunalla.
Kokonaisvaikutukset ilmastoon hiilitaseen kannalta voivat kuitenkin jäädä melko pieniksi, jos
muutosalueiden toteuttaminen vaiheistetaan hallitusti ja niillä pyritään säilyttämään olemassa
olevaa puustoa sekä niitä ympäröivää metsämaata mahdollisimman paljon asemakaavavaiheessa
sekä seuraavissa tarkemman toteutussuunnittelun vaiheissa. Alla esitetään määrällisenä
kuvaajana teemakartta muutosalueiden kohdentumisesta metsiin. Yleiskaavan alueilla vaikutuksia
voi kohdistua noin 2 prosenttiin kaupungin alueella olevien metsien pinta-alasta - koko kaupungin
26

Hiilinielulla tarkoitetaan sitä, että metsän hiilivarasto kasvaa. Nettonielua syntyy, kun puuston kasvu sitoo
enemmän hiiltä kuin hakkuut ja lahoaminen vapauttavat,
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alueella eli osayleiskaavatkin huomioiden noin 7,5 prosenttiin metsien pinta-alasta.
Yleiskaavatasoiset maankäytön muutosten aluerajaukset ovat liian yleispiirteisiä, jotta tarkkoja
laskelmia vaikutuksista hiilitaseeseen voitaisiin tehdä. Laskelmat on mielekkäämpi tehdä
asemakaavatasolla, kun täsmennetään sitä, miten rakentaminen alueen sisällä sijoittuu ja mitkä
ovat sen tarkemmat vaikutukset puustoon ja metsämaahan.
Soveltuvien alueiden tavoitteellinen metsittäminen voisi olla tehokas tapa kompensoida
maankäytön muutosten aiheuttamaa metsien hiilivarastojen vähentymistä.
Yleiskaavaehdotuksessa ei ole tarkasteltu tätä näkökulmaa erikseen, vaikka M- ja V-merkinnät
metsittämisen toki mahdollistavat. Turun metsäsuunnitelmassa sen sijaan metsittämiseen
soveltuviksi alueiksi on osoitettu noin 20 hehtaaria kaupungin mailla ja niille on myös arvioitu
hiilensidonnan potentiaali27. Metsittämiselle potentiaalisia alueita olisi kuitenkin todennäköisesti
myös tätä enemmän koko kaupungin alueella. Kaupunkitasoinen selvitys soveltuvista
metsitysalueista vaikuttavana luontopohjaisena ratkaisuna olisikin mielenkiintoinen.
Tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista
Yleiskaavaehdotuksen vaikutukset ilmastonmuutokseen sopeutumiseen koskevat pitkälti vesien
hallintaa, koska ilmastonmuutos muuttaa veden kiertoa: lauhat, sateiset talvet yleistyvät ja sään
ääri-ilmiöihin liittyvät rankkasateiden piikit voimistuvat. Kesäisin koetaan myös kuivuusjaksoja.
Vedenkierron rinnalla myös pienilmastojen tasaaminen lämmön, tuulisuuden ja ilmankosteuden
kannalta on olennaista ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Asemakaavat ovat kenties
sopivampi käsittelytaso pienilmastojen yksityiskohtaisemmalle tarkastelemiselle. Yleiskaava
osoittaa kuitenkin kaupunkitasoisen viherverkoston, joka lähtökohtaisesti tasapainottaa lämmön
vaihteluja, tuulisuutta ja ilmankosteutta. Yleiskaavaehdotuksen teeman Viherympäristö, maisema
ja muinaisjäännökset voi tulkita käsittelevän epäsuorasti myös pienilmastojen tasaamista
osoittamalla viherverkoston raamit, mutta erikseen ja eksplisiittisesti asiaa ei ole selvitetty.
Viherverkoston monipuolisuudella on merkitys myös kaupunkiluonnon sopeutumiselle
ilmastonmuutokseen.
Yleiskaavaehdotuksen teema Kestävä vesien hallinta käsittelee kokonaisvaltaisesti vedenkierron ja
sen hallinnan haasteita kaupunkirakenteessa ilmastonmuutoksen edetessä. Hulevesien
yleiskaavatasoisen tarkastelun tärkeydestä todetaan selostuksessa seuraavaa:
”Hulevesien huomioiminen vaatii hyvät pohjatiedot valuma-alueista ja kunkin alueen
hulevesiolosuhteista ja -ongelmista. Kokonaisuuden tarkastelu ja tilavarausten tekeminen on siis
tärkeä tehdä jo yleiskaavavaiheessa.
…Kestävä vesien hallinta -kartassa on varattu alueita hulevesien hallintamenetelmille ja nostettu
esiin alueita, joilla hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kartan tarkoituksena on
myös turvata ojien säilyminen avoimina ja kaupunkipurojen ekologisten arvojen säilyminen.
Hulevesimerkintöjen lisäksi kartalla on esitetty pohjavesialueet ja meritulva-alueet.”
Hulevesien käsittelylle on tehty hyvä, kaikkia alueita koskeva yleismääräys, joka pohjautuu
maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä Kuntaliiton Hulevesioppaaseen:
”Yleismääräys
1. Hulevesien syntymistä ehkäistään suosimalla läpäiseviä päällysteitä ja viheralueita.
2. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan.
3. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hidastavalla ja viivyttävällä järjestelmällä, kuten ojalla
tai painanteella.
4.Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä viheralueilla sijaitseville
viivytysalueille ennen ojaan tai vesistöön johtamista.
5. Hulevedet johdetaan hulevesiviemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön, kuten jokeen tai
mereen, vain, jos mikään muu ei ole mahdollista.”

27

Turun kaupungin metsien hiilensidonta ja hiilivarastot sekä niiden kehitys, Luke 2019, s. 5, 20-22.
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Kestävä vesien hallinta -teema yleiskaavaehdotuksessa käsittelee ilmastonmuutokseen
sopeutumista veden kierron muutosten haasteissa hyvin kokonaisvaltaisesti ja selkeästi oleellisiin
merkintäryhmiin jäsennettynä. Meritulvavaara-alueilla ilmenee kuitenkin ristiriitoja suhteessa
yleiskaavaehdotuksen muihin teemoihin: vaara-alueille on osoitettu niin teollisuus-, satama- kuin
keskustatoimintojakin lounaisella kaupunkialueella Meyerin telakalla, Pernon öljy- ja
junalauttasatamassa sekä Linnanniemen matkustajasatamassa ja lisäksi myös Pihlajaniemen
uudella asuinalueella. Kyseiset, olemassa olevat teollisuusalueet ovat tyyppiä T/kem eli alueita,
joilla on merkittävä, vaarallisia kemikaaleja valmistava tai varastoiva laitos. Näillä alueilla, samoin
kuin Linnanniemen uudella keskustatoimintojen alueella ja Pihlajaniemen uudella asuinalueella
tulisikin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin, mikä
yleiskaavaehdotuksessakin todetaan.
Ristiriitaa ilmenee hieman myös suhteessa yhdyskuntarakenteen teemaan sikäli, että tiivistävä
täydennysrakentaminen haastaa hulevesien hallintaa ilmaston muuttuessa. Läpäisemättömän
pinta-alan määrä kasvaa, eikä nykyisen hulevesiverkoston kapasiteetti välttämättä vedä
poikkeuksellisia sadetapahtumia, jotka lisääntyvät ilmaston muuttuessa. Ristiriita todetaan myös
yleiskaavassa. Kestävän vesien hallinnan teemaan on tehty hulevesien ohjeelliset
toimenpiderajaukset alueille, ”joilla on tunnistettu hulevesien hallinnan tarve. Hallintamenetelmät ja
sijainnit selvitetään tarkemmin jatkosuunnittelussa.” Tämä on myönteistä ilmastonmuutokseen
sopeutumisen kannalta, sillä tiivistävä täydennysrakentaminen edellyttää sitä, että hulevesien
hallinta huomioidaan yksityiskohtaisemman suunnittelun vaiheissa perinteisen harmaan hulevesiinfran lisäksi myös monipuolisin luontopohjaisin ratkaisuin vihreällä infralla.
Yhteenvetona todetaan, että viherrakenteen rooli Turun yleiskaava 2029 -ehdotuksessa on
työstetty hyvin ilmastovaikutusten ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmista.
Kaupunkiin on osoitettu kattava ja monipuolinen viherverkosto yhteystarpeineen.
Maankäytön muutosalueet etenkin Paimalan ja Pernon työpaikka-alueilla tulevat kuitenkin
vähentämään metsien hiilivarastoja hieman. Vesien kestävään hallintaan ilmaston
muuttuessa on kiinnitetty järjestelmällisesti huomiota. Meritulvavaara-alueille osoitetut
teollisuus- ja keskustatoimintojen alueet lounaassa ja asuinalue Pihlajaniemessä
edellyttävät silti erityistä valppautta jatkosuunnittelussa.
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Määrällisiä kuvaajia viherrakenteen ilmastokestävyydestä:
Teemakartta maankäytön muutosalueiden sijoittumisesta metsiin yleiskaavaehdotuksessa ja
kaupungin alueella kokonaisuutena:

Teemakartta kertoo suuntaa antavasti siitä, mitkä osat Turun Yleiskaava 2029 -ehdotuksen
maankäytön muutosalueista (pinkillä) sijoittuvat metsiin (vihreällä). Yleiskaavaehdotuksen alueella
asuinrakentaminen ei juurikaan vaikuta metsiin. Sen sijaan työpaikka-alueilla, etenkin Paimalassa
voi todentua metsiä vähentäviä vaikutuksia. Pernossa Blue Industry Parkin alueella metsiä on jo
muutettu. Vaikutuksia metsiin on enemmän osayleiskaavojen alueilla: saarilla, lentokentän alueella
ja Maaria-Ilmarisissa. Tärkeää on huomata myös se, että maankäytön muutosalueet on
yleiskaavatasolla rajattu karkeina kokonaisuuksina, eikä alueita useimmiten rakenneta kokonaan.
Asemakaavavaiheessa ja seuraavissa tarkemman toteutussuunnittelun vaiheissa rakennusten ja
infran sijoittelun yksityiskohdat täsmentyvät ja metsäalueita voidaan vaalia. Näin on esimerkiksi
Skanssin asemakaava-alueilla: vaikka teemakartta näyttääkin siltä, että alueella voisi olla
potentiaalisia vaikutuksia metsiin, niin yleissuunnitelmassa ja asemakaavoissa metsiin ei juurikaan
kajota. Yleiskaavaehdotuksen maankäytön muutosalueista teemakarttaan on rajattu ainoastaan ne
osat, jotka vaikuttavat metsiin.
Metsäaineistona teemakartassa on käytetty Metsäkeskuksen avoimen metsäkuvioaineiston 2019
pohjalta jalostettua Avoin Map ry:n arvometsäaineistoa. Aineisto on tuotettu ja avoin karttapalvelu
julkaistu CANEMURE-hankeverkoston puitteissa osoitteessa https://avoinmap.org/layers/fi-forest.
Aineiston rajauksena on se, ettei se kata valtion metsiä, mikä Turussa tarkoittaa Ruissalon naturaaluetta. Aineisto on tästä huolimatta mielenkiintoinen ja satelliittikuvia tarkempi kokonaiskuva
kaupungin alueella olevista metsistä.
Turun kaupungin omistamista metsistä (n 41%) tehtiin tarkat inventaariot ja hiilitaseet kaupungin
metsäsuunnitelman yhteydessä.28 Maankäytön muutosalueet yleiskaavaehdotuksessa ovat liian
28

Turun kaupungin metsien hiilensidonta ja hiilivarastot sekä niiden kehitys; Luonnonvarakeskus Luke 2019.
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suurpiirteisiä, jotta niistä voitaisiin tehdä tarkkoja laskelmia muutosvaikutuksista hiilitaseisiin. Sen
sijaan karkeaa arviota vaikutuksista metsien pinta-alaan voidaan tehdä: maankäytön muutosalueet
yleiskaavaehdotuksessa voivat vaikuttaa noin 2 prosenttiin kaupungin alueella olevien metsien
pinta-alasta – jos niiden rakentaminen todentuu. Edelleen vaikutukset metsien puustoon ovat
pienempiä, koska puustoa ja hiilensidonnan kannalta olennaista metsämaata niiden ympärillä
voidaan säästää seuraavissa tarkemman suunnittelun vaiheissa. Koko kaupungin tasolla eli myös
osayleiskaavat huomioiden maankäytön muutosalueet voivat vaikuttaa noin 7,5 prosenttiin metsien
pinta-alasta.
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4. Energiatehokkuus taustalla
Turun Yleiskaava 2029 -ehdotus ei ohjaa suoraan energian tuotantomuotoja eikä rakennusten
energiatehokkuutta. Välillisesti Turun yleiskaavaehdotus vaikuttaa kaupungin energiatehokkuuteen
yhdyskuntarakenteen tehokkuuden kautta. Rakenteen energiatehokkuudella tarkoitetaan tällöin
”toimintojen sekoittuneisuutta ja saavutettavuutta, liikkumistarpeen vähenemistä, tilankäytön
tiivistämistä, perusrakenteen tehokasta hyödyntämistä sekä monipuolista energiahuoltoa tukevia
ratkaisuja”, kuten muissakin suurissa kaupungeissa Kari Nykäsen tuoreen väitöskirjan mukaan.29
Turun yleiskaava 2029 -ehdotuksessa näitä tavoitteita ohjataan ennen muuta tiivistyvän kestävän
kaupunkirakenteen vyöhykkeen strategisella kehittämistavoitemerkinnällä, ja asiaa käsitellään
luvussa yhdyskuntarakenteesta. Rakenteen tiivistyminen vaikuttaa todennäköisesti myös
kaupungin lämpösaarekeilmiöön, jolla tarkoitetaan sitä, että kaupungissa on lämpimämpää kuin
sitä ympäröivillä väljemmin rakennetuilla alueilla. Lämpösaarekkeet vaikuttavat lämmön ja
jäähdytyksen energiankulutukseen: talvella tiiviiden alueiden lämpösaarekkeet vähentävät
lämmityksen tarvetta, kesällä puolestaan lisäävät jäähdytyksen tarvetta. Ilmastonmuutoksen
vaikutuksista lämpösaarekkeisiin ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä tutkimustietoa; erilaisista
näkemyksistä keskustellaan.30
Yleiskaavaehdotuksen energiaa koskevia merkintöjä on yhdyskuntatekniikan teemassa. Siinä
osoitetaan sijainteja energian tuotantolaitoksille merkinnällä en, joka on yhteinen kaikille
energiamuodoille. Asumisen teemassa kaikki asuinalueet, myös muutosalueet osoitetaan
merkinnällä A, joten niiden tarkempaa rakennustyyppeihin ja korttelitehokkuuteen liittyvää
energiatehokkuutta ei pysty arvioimaan. Täydentyvillä ja uusilla asumisalueilla energiatehokkuus ei
juurikaan vaihtelisi rakennusten tasolla, koska energiatehokkuusdirektiivi edellyttää uusilta
rakennuksilta lähes nollaenergiarakentamista 2020 alkaen talotyypistä riippumatta. Rakennusten
energiatehokkuutta ohjataankin Suomessa ennen muuta lainsäädännöllä. Parhaillaan
täsmennetään kansallisia säädöksiä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD), joka on
vaativuudessaan varsin ilmastomyönteinen. Uusiutuvan ja vähäpäästöisen paikallisen
energiantuotannon edellytyksiä, kuten varautumista lämpöpumppuihin, maalämpöön tai
aurinkopaneeleihin, voidaan puolestaan määritellä asemakaavoissa.
Taustatietona myös yleiskaavatyölle on silti huomattava, että kaukolämpö oli Turun suurin
kasvihuonekaasupäästöjen lähde (n. 32 %) viimeisimpänä inventaariovuonna 2018. Kulutussähkön
osuus (17%) oli kolmantena liikenteen (24%) jälkeen31, kuten tämän arvion johdannossa todetaan.
Tilanne on kuitenkin muuttunut jo kuluvaan vuoteen 2020 mennessä, koska uusiutuvien
energiamuotojen osuus kaukolämmön tuotannossa on kasvanut 70 prosenttiin. Turku Energia
Oy:llä on toimintasuunnitelma kaukolämmön hiilineutraaliuden saavuttamiseksi 2029 mennessä
kaupungin ilmastosuunnitelman ja yleiskaavankin tavoitteiden mukaisesti.32 Turku Energia työstää
hiilineutraaliussuunnitelman myös sähkön osalta, ja se julkaistaneen lähitulevaisuudessa.

29

Joustavaa tarkkuutta – sääntelytarkkuus ilmastotavoitteita toteuttavassa yleiskaavoituksessa, Nykänen
Kari 2020, s. 299.
30
Kaupungin lämpötilojen ajallinen ja alueellinen muutos, 2019, s. 4, 12-13. Tutkijatohtori Juuso Suomi
tiivistää myös lämpösaarekeilmiön syyt osuvasti sivulla 2: ” 1) auringonsäteilyn varastoituminen ja
vapautuminen kaupungin rakenteista, 2) ihmistoiminnan aiheuttama hukkalämpö, ja 3) erot haihdunnassa
kaupungin ja maaseudun välillä”.
31
Syke – Kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöt; viimeisin inventaariotieto vuodelta 2018,
aluevalintana Turku ja laskutapana kaikki päästöt. https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
32
Vastuullisuusraportti, Turku Energian vuosikertomus 2019; Turku Energia 2020. Haettu 14.4.2020
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Olemassa olevan rakennuskannan korjausrakentaminen energiatehokkuuden parantamiseksi ei
varsinaisesti lukeudu asioihin, joita yleiskaava ohjaa. Rakennuskantaa ohjataan tarkemmin
asemakaavoissa. Korjausrakentamista kuvataan tässä kuitenkin eräänä energiatehokkuuden osaalueena taustalla:
Suomen Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia julkaistiin maaliskuussa 2020 liittyen
rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin33. Strategian tärkeimpiä keinoryhmiä ovat 1.
tilatehokkuus ja poistuma, 2. energiatehokkuusparannukset korjausten ja kunnossapidon
yhteydessä sekä 3. fossiilisista polttoaineista luopuminen lämmityksessä ja energiantuotannossa.
Se, että tilatehokkuus ja poistuma on arvioitu vaikuttavimmaksi keinoryhmäksi yllättää hivenen osin jopa sijainnista riippumatta. Korjausrakentamista ei strategiassa pidetä välttämättä kovin
energiatehokkaana ratkaisuna kaikissa tapauksissa. Kannattavia korjausrakentamiskohteita
kehotetaan pikemminkin arvioimaan valikoivasta juuri energiatehokkuuden näkökulmasta.
Energiatehokkuuden korjaukset kehotetaan myös tekemään muiden remonttien yhteydessä.
Kokonaan uusi ja nykyään lähes nollaenergiatasolle yltävä rakennus on usein vähähiilisyyden
kannalta parempi ratkaisu kuin korjausrakentaminen – vaikka toki muut näkökulmat, kuten
kulttuuriset, voivat korjausrakentamista puoltaakin. Tilatehokkuutta puolestaan pidetään
olennaisena todellisen tarpeen arvioimisen kannalta. ”Vuokrataloyhtiöiden, toimitilavuokraajien ja
kuntien kannattaa myös organisoida rakennuskannan käyttöä niin, että vajaakäytössä olevista tai
heikkokuntoisimmista tiloista luovutaan kokonaan. Mikäli ko. rakennuksissa on
energiatehokkuuden parantamisen lisäksi paljon muita korjaustarpeita tai terveysriskejä,
purkaminen ja uuden rakentaminen ovat vaihtoehto rakennusten sijainnista riippumatta”34.
Korjausrakentamisen strategian ennustekuvaajat lämmitysenergian kulutuksen kehityksestä
olemassa olevassa rakennuskannassa näyttävät varsin positiivisilta ilmastovaikutusten kannalta.35
Myös koko rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys alle kymmenykseen nykytilasta
vuoteen 2050 mennessä on äärimmäisen positiivinen. Yleiskaavan aikajänteelläkin, vuoteen 2029
mennessä, rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöjen arvioidaan vähenevän jopa 63%
nykyisestä:

33

Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia 2020-2050, Suomi, ympäristöministeriö 2020.
Kuten edellä, s. 27.
35
Kuten edellä, ennustekuvaajat s.47.
34

25

Rakennuskannan energiatehokkuuden ja vähähiilisyyden etenemistä kuvaavat indikaattorit ja
odotettu muutos 2020-205036:

36

Kuten edellä, ennuste taulukossa 25, osa 3 päästöistä, s. 50.

26

Yhteenvetona ja olennaisena taustatietona todetaan, että Turun Yleiskaava 2029
-ehdotuksen aikajänteellä tuleekin tapahtumaan iso, ilmastovaikutuksiltaan erittäin
myönteinen energiamurros: 1) lämmön- ja sähköntuotannossa kohti hiilineutraaliutta ja 2)
etenkin uudisrakennusten energiatehokkuudessa lähes nollaenergiataloiksi jo kuluvasta
vuodesta alkaen. Myös vanhan rakennuskannan energiantarve vähenee edellisten lisäksi
poistuman ja tilatehokkuuden, ilmastonmuutoksen sekä korjausrakentamisen takia. Nämä
positiiviset kehityskulut tapahtuvat yleiskaavasta riippumatta.
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Pohdinta
Turun yleiskaava 2029 -ehdotus täyttää ilmastokestävän yleiskaavoituksen kriteerit kaikkiaan
hyvin, vaikka teemoissa onkin paikoin ristiriitoja ja ilmastovaikutusten kannalta tehostettaviakin
asioita. Varsinkin yhdyskuntarakenteen ydinratkaisu maankäytön muutosalueiden keskittämisestä
tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeelle on ilmastovaikutusten kannalta olennainen ja
positiivinen. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hiilivarastojen näkökulmista myönteistä on se,
että yleiskaavassa on osoitettu runsas ja monimuotoinen viherverkosto ja että vesien kestävää
hallintaa on käsitelty järjestelmällisesti. Hieman kielteisiä vaikutuksia hiilivarastoihin on puolestaan
tuotantotoiminnan ja logistiikan vyöhykkeiden laajenemisesta metsiin Paimalassa ja Pernossa.
Maankäytön kehitysalueiden merkinnät ranta-alueiden merivesi- ja hulevesitulvavaara-alueilla eivät
myöskään ole täysin kestäviä ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Liikenteen ratkaisut
mahdollistavat kestävien kulkumuotojen suosimisen etenkin keskustassa, mutta niiden
vaikuttavuus kulkumuotojakaumaan ja kasvihuonekaasupäästöihin jää todennäköisesti
vaatimattomaksi. Yleiskaavatasolla yksin ei liikenteen yhtälöä toisaalta ratkaistakaan, vaan
olennaisia ovat kaikki muutkin tarkemman suunnittelun ja ohjauksen toimet.
Tehokas ja tiivis, kestävin kulkumuodoin kytkeytyvä yhdyskuntarakenne on jo jonkin aikaa ollut
ilmastovaikutuksiltaankin myönteisen yhdyskunnan malli. Siihen kannustetaan maankäyttö- ja
rakennuslaissa sekä ympäristöhallinnon oppaissa ja indikaattoreissa. Tavoitteena se on perusteltu
edelleen. Yhdyskuntarakenteen ja ilmastovaikutusten yhteyksiä erittelevissä tutkimuksissa on
kuitenkin käyty keskustelua myös siitä, että korreloivat ilmiöt rakenteen ja vaikutusten välillä ovat
sittenkin myös hyvin monisyisiä.
Suomessa etenkin kiinteistöliiketoiminnan professori Seppo Junnilan hankkeissa Aalto-yliopistolla
on tutkittu sitä, miten kompleksisista ketjuista ja ilmastovaikutusten lopputulemista on kyse: vaikka
tehokas ja tiivis yhdyskuntarakenne onkin kestävyyden mahdollistava itsessään, saattaa etenkin
kuluttajaperusteinen energiankulutus todentua silti hyvin korkeana kestävilläkin
yhdyskuntarakenteen alueilla, etenkin keskustassa. Vaikka töihin tai kouluun ei mennäkään
autolla, eikä sitä välttämättä edes omisteta, saatetaan vapaa-ajan harrasteisiin kulkea pitkällekin,
kuluttaa paljon ja lentää usein ulkomaille37. Vastaavasti tiiviin kerrostaloalueen energiatehokkuus
alueellisesti on todennäköisesti parempi kuin väljän pientaloalueen – paitsi jos kerrostalot ovat
vanhoja ja pientalot uusia, erittäin energiatehokkaita ja uusiutuvalla energialla lämmitettäviä.
Edelleen tiivis yhdyskuntarakenne lisää toimintojen saavutettavuutta ja vähentää liikenteen
välttämätöntä tarvetta. Toisaalta kuitenkin valtaosa, noin kaksi kolmannesta henkilöliikenteen
matkoista on vapaa-ajan matkoja ja palvelut saatetaan hakea hyvin erikoistuneesti, ei niinkään
lähimmästä mahdollisesta pisteestä.
Tiivistävässä täydennysrakentamisessa kohdataan myös uusia haasteita ilmastonmuutokseen
sopeutumisessa etenkin vesien kestävän hallinnan osalta, kun läpäisemättömän pinnan määrä
kasvaa ja hulevesiviemärit saattavat ylikuormittua rankkasateilla. Tiivistäminen saattaa myös
voimistaa osaltaan kaupungin lämpösaarekeilmiötä, jollei samalla huolehdita alueiden
vihertehokkuudesta eli siitä, että monimuotoista kasvillisuutta on sekä tonteilla että yleisillä alueilla
tasaamassa lämpötiloja, tuulta ja kosteutta – ja hulevesien hallintaa.
Kaupungin tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen monimutkaisessa kokonaisuudessa tiedostaa
tuleekin se, mikä ylipäätään on yleiskaavan mahdollinen ohjaava vaikutus ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Ilmastovaikutusten kannalta yleiskaava ohjaa sitä, minne
ja miten kaupunki voi kasvaa ja mitkä ovat sen tärkeimmät liikenteen ja viherrakenteen verkostot.
Turun yleiskaava 2029 -ehdotus mahdollistaa ilmastokestävää kaupunkikehitystä näiltä osin
mallikkaasti ennen kaikkea tiivistyvän kestävän kaupunkirakenteen vyöhykkeen ja runsaan
viherrakenteen myötä: yleiskaava tukee osaltaan Turun kaupungin hiilineutraaliustavoitetta 2029 ja
Turun ilmastosuunnitelmaa tavoitteen toteuttamiseksi. Tavoitteet on tehty yhteistyössä. Lopullinen
ilmastovaikutusten todentuminen ja se, miten kaupunki kokonaisuutena saavuttaa
37

Ks. esim. New Energy Efficient Housing Has Reduced Carbon Footprints in Outer but Not in Inner Urban
Areas, 2015, chapter 3 Results.
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hiilineutraaliuden, rakentuu yleiskaavan lisäksi kuitenkin myös kaikista muista ohjauksen ja
toiminnan tasoista. Yleiskaavan roolina on mahdollistaa ne tilallisesti ja tukea muita, tarkempia
ohjauskeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.
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