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JOHDANTO

Varsinais-Suomen energia- ja ilmastostrategiat vuoteen 2020 
julkaistiin vuonna 2011. Tavoitevuoden lähestyessä on hyvä arvi-
oida, ollaanko matkalla kohti hiilineutraalia maakuntaa visioiden 
mukaisesti.

Tässä tilannekatsauksessa tarkastellaan Varsinais-Suomen ilmas-
to- ja energiastrategioiden yhteiskoosteen Luotsin tavoitteiden ja 
toimenpiteiden toteutumista. Se kertoo, missä tavoitteissa olemme 
oikealla tiellä ja mitkä toimenpiteet vaativat erityispanostusta 
tulevien vuosien aikana. 

Katsaus on tehty pääosin ilmastotavoitteiden näkökulmasta. Tarkas-
telussa ovat olleet ensisijaisesti kasvihuonekaasujen vähentämisen 
toimenpiteiden toteutuminen ja niiden merkittävyyden arviointi. 
Energiastrategiaan kirjattuja pääotsikoita ”Omavarainen Varsinais-
Suomi” sekä ”Osaava ja kilpailukykyinen Varsinais-Suomi” on tarkas-
teltu lähinnä uusiutuvien energioiden näkökulmasta. 

Tilannekatsauksessa kaikkia 14 pääotsikkoa ja niiden alla olevia 
52 tavoitetta sekä lukuisia yksityiskohtaisia toimenpiteitä ei käydä 
tarkasti läpi vaan on keskitytty päästöjen kannalta merkittäviin 
kokonaisuuksiin. Lisäksi katsaukseen on koottu joitain esimerkkejä 
toteutuneista käytännön toimenpiteistä. Olennainen osa selvitystä 
on seurantataulukko, johon on koottu kaikki tavoitteet ja toimenpi-
teet sekä arvioitu niiden toteutumisen tasoa ja merkittävyyttä. 

Ilmastotyö maakunnassa on aktivoitunut parin vuoden aikana kun-
ta- ja maakuntatasolla sekä yrityksissä. Huhtikuussa 2017 annettiin 
kunnille ja muille toimijoille haaste ”Lounais-Suomi edelläkävijänä 
hiilineutraaliin yhteiskuntaan”, jonka tavoitteena on hiilineutraalius 
vuonna 2040. Haastajina olivat Hinku-kunnat ja Turku, ja tavoitteen 
tukijoina Varsinais-Suomen liitto, ELY-keskus ja Suomen ympäris-
tökeskus SYKE. Saman vuoden lopulla kunnille lähetettiin kysely 
kiinnostuksesta osallistua haasteeseen. Kuntien vastaukset ja tämän 
selvityksen tulokset auttavat maakunnan toimijoita hahmottamaan, 
mitä toimenpiteitä ja minkälaisia kumppanuustoimenpiteitä tulee 
lisätä tai vahvistaa pyrittäessä kohti hiilineutraalia maakuntaa.

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tilannekatsaus 
2018 on tehty Varsinais-Suomen liiton toimeksiannosta Valoniassa 
vuosien 2016 ja 2017 tiedoilla. Työhön on osallistunut sekä Valonian 
että Varsinais-Suomen liiton asiantuntijoita. 
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VARSINAIS-SUOMEN ILMASTO- JA ENERGIAVISIO

Varsinais-Suomen maakuntahallitus hyväksyi maakunnalliset 
ilmasto- ja energiastrategiat marraskuussa 2010. Strategian vision 
mukaan Varsinais-Suomi saavuttaa kansainväliset ja kansalliset 
päästövähennystavoitteet ja maakunta on vuonna 2020 matkalla 
kohti hiilineutraaliutta.

Maakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa tavoitteeksi asetettiin, 
että energiankäytöstä 40 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energi-
anlähteillä vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2010 energiataseessa 
uusiutuvien osuus energiankulutuksesta oli 16 prosenttia, joten 
tavoitteeseen tähtääville toimenpiteille on ollut selkeä tarve. 
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ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA

Ilmastonmuutos on globaali haaste ja se vaikuttaa Suomeen 
voimakkaammin kuin moniin muihin Euroopan maihin. Tulevai-
suudessa pohjoisten alueiden lämpötilojen arvioidaan nousevan 
enemmän kuin maa-pallolla keskimäärin. Euroopan ympäristökes-
kuksen (EEA) raportin mukaan Euroopan lämpötilat olivat jaksolla 
2006–2015 noin 1,5 astetta korkeampia kuin ennen teollista 
aikakautta. Sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet, ovat yleistyneet ja 
sadanta on lisääntynyt Pohjois-Euroopan alueella erityisesti talvella. 

Ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia luontoon, elinkei-
noihin ja talouteen. Esimerkiksi sadannan ja jokivirtaamien kasvu 
yhdistettynä Itämeren veden lämpenemiseen lisäävät rehevöity-
misriskiä. Itämeren leväkukinnat ja happikatoon liittyvät ongelmat 
saattavat edelleen yleistyä ilmastonmuutoksen seurauksena, jos ra-
vinnekuormitusta ei onnistuta rajoittamaan merkittävästi. Eteläisen 
Suomen lumi- ja jäätilanteen epävarmuus aiheuttaa vaikeuksia sekä 
luonnolle että virkistyskäytölle. Toisaalta voimistuvien hellekausien 
terveysriskit koskevat haavoittuvia ihmisryhmiä Suomessa. 

Ilmastonmuutoksesta voi olla Suomelle hyötyä esimerkiksi läm-
mityskustannusten laskuna ja pitenevänä kasvukautena. Toisaalta 
ilmaston lämpeneminen voi tuoda uusia kasvituholaisia ja tuhojen 
riski kasvaa maa- ja metsätaloudessa. Samoin sillä voi olla vaiku-
tuksia maa- ja metsätalouden hiilensidontaan. Joka tapauksessa 
muutokseen on varauduttava kaikilla toimialoilla. Ilmastonmuutok-
sen riskejä on arvioitu Suomen kansallisessa sopeutumissuunnitel-
massa, jossa on myös suunniteltu riskien hallintaa. 
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ILMASTOPOLITIIKKA 

PARIISIN ILMASTOSOPIMUS
YK:n ilmastosopimuksen 21. osapuolikokouksessa Pariisissa 12. 
joulukuuta 2015 sovittiin uudesta, kattavasta ja oikeudellisesti sito-
vasta ilmastosopimuksesta. Sopimuksessa maailman maat pyrkivät 
rajoittamaan ilmaston lämpenemisen alle kriittisenä pidetyn rajan 
eli kahden asteen esiteolliseen aikaan verrattuna. Sopimuksessa 
on asetettu pitkän aikavälin tavoite myös ilmastonmuutokseen 
sopeutumiselle sekä tavoite sovittaa rahoitusvirrat kohti vähähiilistä 
ja ilmastokestävää kehitystä. 

Ilmastosopimus ei sisällä määrällisiä päästövähennysvelvoitteita 
vaan osapuolet sitoutuvat sopimuksessa valmistelemaan, tiedot-
tamaan, ylläpitämään sekä saavuttamaan peräkkäiset kansalliset 
päästötavoitteensa. Teollisuusmaat auttavat kehitysmaita siirtymi-
sessä ”vihreään teknologiaan” sekä auttavat niitä ilmastonmuutok-
seen sopeutumisessa. Metsien merkitys ilmastopolitiikan toimeen-
panossa kasvaa tulevaisuudessa. Pariisin sopimus edellyttää, että 
vuosisadan jälkipuoliskolla kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielu-
jen tulee olla tasapainossa. Maailman metsien kasvu onkin merkit-
tävin keino sitoa hiilidioksidia pois ilmakehästä. Päästölupauksista 
keskustellaan viiden vuoden välein. Jo annettuja päästölupauksia 
tarkastellaan ensimmäisen kerran vuonna 2018.

EU:n tavoitteena on vähintään 40 % päästövähennys vuoteen 
2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Vuoteen 2050 mennessä 
tavoitteena on vähentää päästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 
päästöihin verrattuna.

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 
hyväksyttiin loppuvuodesta 2016. Strategiassa linjataan konkreetti-
sia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjel-
massa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. 
Hallituksen yksi kärkihanke on nimeltään Hiilettömään, puhtaaseen 
ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti, jonka tavoitteena 
on mm:

• Päästöttömän, uusiutuvan energian käytön lisääminen   
 kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli  
 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin sisältäen  
 mm. turpeen.
• Luopua hiilen käytöstä energiantuotannossa.
• Puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeissa. Kotimaan  
 käytöllä tarkoitetaan Suomessa kulu-tukseen luovutetun  
 fossiilisen moottoribensiinin, dieselin, lentobensiinin, kerosiinin  
 sekä kevyen ja raskaan polttoöljyn kokonaismäärää.
• Nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus  
 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 
2030 hyväksyttiin syyskuussa 2017. Ilmastosuunnitelma tarvittavat 
keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan 
ulkopuolisella sektorilla eli liikenteessä, maataloudessa, lämmi-
tyksessä ja jätehuollossa. Tavoitteena on 39 % päästövähennys 
vuodelle 2030 verrattuna vuoden 2005 tasoon. Suunnitelma kyt-
keytyy valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiaan ja sen avulla 
pannaan toimeen hallitusohjelman ilmastopolitiikan tavoitteet.

Ilmastosuunnitelmassa julkinen sektori haastetaan toimimaan 
esimerkillisesti muun muassa siirtymällä pois öljystä rakennusten 
erillislämmityksessä vuoteen 2025 mennessä. Liikenteen osalta 
kuntien tulee parantaa liikennejärjestelmien energiatehokkuutta ja 
kehittää alueidenkäyttöä. Tavoitteena on, että kaupunkien liikenne-
suunnittelussa priorisoitaisiin kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä 
tukevia hankkeita. 

Julkiset hankinnat nähdään varteenotettavana mahdollisuutena 
edistää tavoitteita käytännön toimissa – kunta voi esimerkiksi 
asettaa vähäpäästöisyysvaatimuksia työkoneiden hankintojen 
yhteydessä.
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ENERGIA VARSINAIS-SUOMESSA

Energian kokonaiskulutus on laskenut koko maassa hieman 
2010-luvulla, mutta vuonna 2016 kulutus kääntyi kasvuun vuoteen 
2015 verrattuna. Kokonaiskulutus oli pienestä noususta huolimatta 
toiseksi pienintä 2010-luvulla. Maakunnan energiastrategian tavoit-
teena on pitää energiankulutus ennallaan 2007–2020 ja kääntää se 
laskuun tämän jälkeen. Jotta tavoitteeseen päästään, on energiate-
hokkuutta parannettava edelleen.

EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa ener-
gian kokonaisloppukulutukseen. Tällä tavoin laskettuna uusiutuvien 
energialähteiden osuus Suomessa jäi ennakkotiedon mukaan 
vajaaseen 39 prosenttiin vuonna 2016. Suomen uusiutuvan ener-
gian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta 
vuonna 2020, ja tämä osuus saavutettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 2014. Varsinais-Suomessa uusiutuvan energian osuus lop-
pukulutuksesta vuonna 2007 oli vain 11 %, mikä oli huomattavasti 
vähemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 uusiutuvilla energialähteillä 
tuotettiin sähköä, lämpöä ja liikenteen biopolttoaineita 130 TWh, 
mikä on uusi tuotantoennätys. 

Varsinais-Suomen kokonaisenergiankulutuksen tietoja vuoden 
2007 jälkeen ei ole saatavilla, koska uutta energiatasetta ei ole 
laskettu. Mikäli kehitys vastaa koko maan kehitystä, energian lop-
pukäyttö on hieman noussut. 

Varsinais-Suomessa kivihiilen osuus energiantuotannossa on laske-
nut vuosina 2010–2015, mutta käyttö kääntyi nousuun 2016.  

Kuva 1. Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet Varsinais-Suomessa 2010–2016, GWh 
Lähde: Kaukolämpötilastot, Energiateollisuus
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Kivihiilen käyttö maakunnan kaukolämmön tuotannossa vähenee 
tulevina vuosina, koska Naantalin monipolttoainelaitos (NA4 CHP) 
otettiin käyttöön vuoden 2017 lopulla. Se tuottaa noin 2/3 Turun 
seudun kaukolämmöstä ja 70–80 % teollisuuden prosessihöyrystä. 
Laitos tuottaa myös sähköä.

Biopolttoaineen osuus voimalaitoksella on aluksi noin 40 %, 
myöhemmin 60–70 %. Kivihiilen osittainen korvaaminen bio-
polttoaineilla on merkittävä toimenpide myös valtakunnallisesti. 
Energiaviraston mukaan Suomen voimalaitoksista eniten hiilidi-
oksidipäästöjä vuonna 2016 aiheutti juuri Naantalin voimalaitos 
johtuen kivihiilen käytöstä. 

Toinen energiatuotannon päästöihin vähentävästi vaikuttava voi-
malaitos on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n suunnitteilla oleva 
uusi voimalaitos Salossa. Se tulee korvaamaan perusenergian 
tuotannossa fossiilisia polttoaineita. Laitos on tarkoitus saada toi-
mintavalmiiksi vuonna 2020.

Varsinais-Suomen sähkönkulutuksessa ei ole tapahtunut suuria 
muutoksia 2006–2016. Teollisuus on tehostanut sähkönkäyttöään, 
mutta muissa käyttäjäryhmissä sähkönkulutus on hieman kasva-
nut. Sähkönkulutuksen haasteena on saada kulutus pysäytettyä ja 
kääntää se laskuun vuoteen 2020 mennessä. 

Kuva 2. Sähkönkulutus Varsinais-Suomessa 2007 – 2016 käyttäjäryhmittäin, GWh 
Lähde: Energiateollisuus ry
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ENERGIA- JA MATERIAALITEHOKKUUS

Energia- ja materiaalitehokkuuden tavoitteena on ollut luonnon-
varojen säästävä käyttö ja ympäristöhaittojen vähentäminen. Ener-
giatehokkuuden lisääminen on edelleen tärkeää, jotta energiantuo-
tannosta ja käytöstä syntyviä päästöjä saadaan vähennettyä. 

Materiaalitehokkuuden rinnalle on noussut käsite kiertotalous. 
Lähtökohtana on ajatus, että kiertotalouden keinoin materiaalit 
kiertävät ja samalla neitseellisten luonnonvarojen käytön tarve vä-
henee. Kiertotaloudessa puhutaan koko yhteiskunnan läpäisevästä 
toiminnan muutoksesta, joka koskee jokaista toimialaa ja sektoria, 
ja jossa käytettyjen luonnonvarojen arvon on säilyttävä tai jopa 
lisäännyttävä.  

Varsinais-Suomessa on laadittu ensimmäisenä maakuntana 
Suomessa kiertotalouden alueellinen tiekartta helmikuussa 2017. 
Tiekartan tuloksena on muun muassa tunnistettu alueen kes-
keisimmät kiertotalouteen linkittyvät vahvuudet ja pullonkaulat 
sekä nostettu esiin kiertotalouden kasvun kannalta keskeisimmät 
teemat ja toimenpiteet. 

Maakunnan hyviä jo toteutuneita kiertotaloustoimia, niin kuntakäy-
täntöjä, yritysesimerkkejä kuin hanketoimintaa esitellään Varsinais-
Suomen liiton ja Valonian ylläpitämällä Kiertotalouden Varsinais-
Suomi -sivustolla. 
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energiantuotannossa –selvityksen mukaan metsäbiomassan po-
tentiaali energiantuotannossa on 2042 GWh, peltobiomassan 322 
GWh ja lannan 92 GWh. 

Suomessa puuston ja metsien maaperän muodostama hiilivarasto 
kasvaa eli metsät toimivat hiilinieluna. Tehtyjen tutkimusten ja 
skenaarioiden perusteella näyttää siltä, että Suomen metsät säilyvät 
huomattavina hiilinieluina myös lähitulevaisuudessa. Hiilinielun 
tilanne on seurausta metsien ikäluokkarakenteesta, kasvua selvästi 
pienemmistä hakkuista ja muun muassa typpilaskeuman, kasvavan 
ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan kiihdyttämästä 
kasvusta. Eri mallitarkastelujen tulokset hakkuiden lisäämisen ja 
nielujen kehityksen suhteesta vaihtelevat.

EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet metsien hiilinielujen lasken-
tasäännöt, jotka mahdollistavat hakkuiden lisäämisen ilman 
päästöleikkauksia muualta. Euroopan parlamentti hyväksyi oman 
näkemyksensä hiilinielujen laskentaan eli niin sanottuihin LULUCF-
sääntöihin (land use, land-use change, forestry eli maankäyttö, 
maankäytön muutos, metsien käyttö) syyskuussa 2017. Hiilinielu-
sääntöjen lopullinen muoto sovitaan jäsenmaiden, parlamentin 
ja komission välisissä neuvotteluissa. Lopullinen laskentatapa on 
tiedossa mahdollisesti vuonna 2019. 

Meressä olevia ravinteita pyritään poistamaan kalastamalla särkika-
loja ja muita niin kutsuttaja roskakaloja hyötykäyttöön. Rehevöity-
misestä hyötyvien kalalajien käyttöä on pyritty tehostamaan muun 
muassa John Nurmisen säätiön Lähikalahankkeessa. Tavoitteena on 
kierrättää merkittävä määrä ravinteita meriekosysteemistä maalle 
särkikaloihin kohdennetulla kalastuksella ja siten täydentää maalla 
tapahtuvia ravinnekuormituksen vähentämiseen ja Saaristomeren 
tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Lähikalaa on tarjolla 
lounasravintoloissa Turun seudulla.

Kalankasvatuksen kuormitus on puoliintunut reilussa kymmenessä 
vuodessa. Ympäristövaikutuksia on vähentänyt varsinkin kalojen 
ruokintatekniikoiden ja rehun koostumuksen kehittyminen. Ns. 
Itämerirehu kierrättää ravinteita myös merestä mereen, jolloin 
tuontirehun aiheuttama rehevöityminen vähenee. Myös rehun 
raaka-aineiden jäljitettävyys ja vastuullisuus on kehittynyt.  
 

ILMASTONMUUTOSTA HILLITTÄVÄ KAIKESSA TOIMINNASSA

MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS 
Maatalous aiheuttaa noin 20 % kansallisista kasvihuonekaasupääs-
töistä ja päästöt ovat pysyneet samalla tasolla viimeiset 20 vuotta. 
Suurin osa maataloussektorin päästöistä eli 53 % on peltojen 
viljelyn suoria ja epäsuoria dityppioksidipäästöjä. Kotieläintuotan-
non osuus päästöistä on merkittävä, sillä peltoalasta noin 70 %:lla 
tuotetaan rehua. 

Maatalouden ketjussa erittäin suuri vaikutusmahdollisuus on myös 
ruokatottumusten muuttumisessa; lihaproteiinin valmistus tuottaa 
suuret päästöt ja myös tätä kautta maatalouden kokonaisketjun 
päästöt ovat suuret. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen näkökul-
masta maataloudessa on tarpeita muun muassa viljelykasvien ja 
-käytäntöjen kehittämiselle.

ProAgria ja muut hanketoimijat tekevät jatkuvasti työtä maata-
louden osaamisen ja toimintatapojen kehittämiseksi ekologisesti 
kestäväksi. Maatalousyrittäjien osaamista on parannettu sekä uusiu-
tuvan energian hyödyntämistä edistetty useiden hankkeiden ja 
kokeilujen avulla. 

Esimerkkejä: EETU – Energiasta maakunnan etu -hanke, Vähähii-
linen Maaseutu – Maaseudun uusiutuvat energiat -hanke, VILMA 
– Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hanke, RANKU – Ravinne-
neutraali kunta ja BILKE – Biotalouden keinoin kohti ilmastokestä-
vyyttä -hanke. 

Lainsäädännön muutokset vaikuttavat siihen, miten mm. biokaa-
sun pientuotanto ja hevosen lannan käyttö voidaan toteuttaa 
kustannustehokkaasti. Maatalouden päästöistä lannankäsittelyn 
osuus on 11 %.

Maa- ja metsätaloudella on merkittävä rooli uusiutuvan energian 
tuotannossa erityisesti polttoaineiden näkökulmasta. Luonnonva-
rakeskuksen metsätietokannan mukaan Varsinais-Suomen suurin 
kestävä hakkuukertymä on vuodessa 3,1 Mm3. Vuonna 2016 
on hakattu puuta 2,8 Mm3.  Puuston poistuma (lahoaminen ja 
korjuutähde) on 0,6 Mm3, joten metsään jäävä vuotuinen kasvu on 
0,2 Mm3. Varsinais-Suomen biomassapotentiaalin hyödyntäminen 

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä

Maa-, metsä- ja kalatalous TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Maataloudessa suositaan ekologisesti kestävää ja kannattavaa ruokatuotantoa.

Maatalousyrittäjien ammattitaitoa parannetaan ja uusiutuvien energioiden hyödyntämisestä ja niihin 
liittyvistä tukimahdollisuuksista maataloudessa tiedotetaan.
Maa-, metsä- ja kalataloudessa toimitaan materiaalitehokkaasti.
Maa-, metsä- ja kalataloudessa otetaan käyttöön ja tuetaan ravinteita kierrättäviä toimenpiteitä.

Metsätaloudessa käytetään kestävän metsänhoidon periaatteita ja kiinnitetään erityishuomioita 
metsän uudistamiseen hakkuiden jälkeen.
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LUONNON MONIMUOTOISUUS
Varsinais-Suomessa ei ole kartoitettu hiilinieluja maakunta- tai kun-
tatasolla. Ainoastaan Turun kaupunki on selvittänyt alueensa hiili-
nielujen määrän. Tulokas- ja vieraslajien esiintymistä sekä leviämistä 
seurataan valtakunnallisesti. Varsinais-Suomessa ELY on selvittänyt 
ja hävittänyt jättiputkea, jättipalsamia ja kurtturuusua.

Monimuotoisia elinympäristöjä ja arvokkaita perinnebiotoop-
peja voidaan säilyttää suojelupäätösten ja kaavoituksen avulla. 
Maatalouden ympäristötukijärjestelmän avulla vähennetään 
maataloudesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja huolehditaan 
luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja maatalousmaiseman 
hoidosta. Tuki myönnetään pääosin viljelijöille ja se korvaa heille 
ympäristönsuojelusta aiheutuvia menoja.

Metsähallitus ja paikalliset toimijat ovat tehneet hoitotyötä mm. 
Somerolla, Paimiossa ja Turussa. Lounais-Suomen Luonnonhoidon 
alueellinen toteutusohjelma on laadittu vuosille 2016–2020. Toteu-
tusohjelman osia ovat mm: Suomen luonnon monimuotoisuuden 
suojelun ja kestävän käytön strategia sekä Etelä-Suomen moni-
muotoisuuden toimintaohjelman (METSO). 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tavoitteena on suojella METSO:n 
kautta metsäisiä elinympäristöjä Varsinais-Suomessa ja Satakun-
nassa 10 000 hehtaaria vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2012 
loppuun mennessä METSO-ohjelmassa on suojeltu yhteensä 4894 
hehtaaria. Sopimusten kysyntä kasvoi vuonna 2011, jolloin määrä-
aikaisia sopimuksia solmittiin 244 hehtaarille, mutta vuonna 2012 
uusia ympäristötukisopimuksia tehtiin vain 112 hehtaarille. Osittain 
syynä on ollut määrärahojen puute.

Hallitus päätti huhtikuussa 2017 vahvistaa metsäluonnon moni-
muotoisuuden suojelua lisäämällä 5 miljoonan euron vuosittaisen 
panostuksen METSO-ohjelman toimeenpanoon. Lisärahoitusta 
kohdennetaan etenkin eteläiseen Suomeen, missä tarve metsien-
suojelulle on maan pohjois- ja itäosia suurempaa. METSO-ohjel-
maan haetaan etenkin lehtoja, reheväpuustoisia soita, maankoho-
amisrannikon metsiä sekä runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.

Lounais-Suomessa ei ole koskemattomia aarniometsiä. Alueen 
laajemmat luonnontilaisen kaltaiset metsät sijaitsevat nykyisin 
suojelualueilla. Metsä- ja kitumaan pinta-alasta on tiukasti suojeltu 
2,5 %. Soista on ojitettu Lounais-Suomessa noin 75 prosenttia. 

Ekologisen kestävyyden kannalta talousmetsien suurimmat raken-
teelliset puutteet ovat lahopuun ja palaneen puun vähyys, van-
hojen metsien ja erityisesti paljon lahopuuta sisältävien vanhojen 
lehtimetsien vähyys sekä luonnontilaisten pienvesien ja rehevien 
soiden vähäisyys.

Maakuntakaavaa täydennetään ekologisella verkostoarvioinnilla 
luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan yhteydessä. 
Alustavaa arviota ja tietojen yhteen kokoamista on tehty jo tuuli-
voimavaihemaakuntakaavassa.

Luonnon monimuotoisuus TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Maakunnan hiilinielut kartoitetaan.
Tulokas- ja vieraslajien leviämistä seurataan ja estetään.
Ylläpidetään monimuotoisia elinympäristöjä ja säilytetään arvokkaita perinnebiotooppeja.

Maakuntakaavaa täydennetään ekologisella verkostoarvioinnilla ja osoitetaan luonnon 
monimuotoisuuden painopistealueet.

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä
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MAANKÄYTTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE
Varsinais-Suomessa yhdyskuntarakenne on pääsääntöisesti hajau-
tunut, koska maankäytön suunnitteluperiaatteet ovat perustuneet 
40 vuotta laajentumiselle ja maankäytön kehittämiselle raken-
tamattomille alueille. Suunnitteluperiaatteita tulisi tämän vuoksi 
muuttaa sisäänpäin kasvavaa yhdyskuntarakennetta toteuttaviksi. 
Kasvavat kaupunkiseudut ovat keskeisessä roolissa ilmastotavoit-
teiden edellyttämässä suunnittelun suunnan aktiivisessa muutta-
misessa. Tarkasteluun tulee erityisesti ottaa yhdyskuntarakenteen 
sisällä tapahtuva liikkuminen ja kestävän liikkumisen mahdollistava 
maankäytön suunnittelu.

Turun seudulla kuntien maankäytön kehittämistä ohjaa vuonna 
2012 yhteisesti hyväksytty maankäytön Turun kaupunkiseudun ra-
kennemalli 2035, jonka keskeinen linjaus oli jalankulku-, pyöräily- ja 
joukkoliikennekaupunkirakenteiden vahvistaminen niin kaupunki-
seudun ydinalueilla kuin seudun pienemmissä kunnissa. 

Turun kaupunkiseudun keskeisillä taajama-alueilla yhdyskuntara-
kenne tiivistyy, mutta reuna-alueilla kehityssuunta on ollut hajau-
tuva harvan taajama-alueen edelleen laajentuessa. Yhdyskuntara-
kennetta on hajauttanut uuden asutuksen sijoittuminen taajamien 
laidoille kauas työpaikoista ja palveluista. Samanaikaisesti työpaikat 
ja palvelut siirtyvät päätieverkon ohjaamana hyvin henkilöautolla 
saavutettaviin paikkoihin. Seurauksena on, että lähipalvelut harve-
nevat ja palvelujen saavutettavuus ilman henkilöautoa heikkenee. 

Tärkeä ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista edistävä 
sopimus Turun kaupunkiseudulla on Valtion ja Turun seudun 
kuntien välinen MAL-sopimus (maankäytön, asumisen ja liikenteen 

sopimus) 2016–2019. Sen toimenpiteillä edistetään Turun kaupun-
kiseudun kuntien yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. 
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen 
vaihemaakuntakaavan keskeinen lähtökohta on muuttaa taaja-
mien suunnitteluperiaatteita yhdyskuntarakennetta eheyttäväksi 
kasvattamalla ja kehittämällä taajamarakennetta sisäänpäin sekä 
tarkastelemalla rakennetta maankäytön, palvelujen ja liikennejärjes-
telmän muodostamana kokonaisuutena. Tavoitteena on, että kaava 
on maakuntavaltuuston hyväksyttävänä kesällä 2018.

YHDYSKUNTARAKENNE
Vesihuollon ja vesiensuojelun toimenpiteillä on vähäinen vaiku-
tus ilmastonmuutoksen hillintään, mutta siihen varautuminen 
ja sopeutuminen ovat keskeisiä, kuten rakennettujen alueiden 
suojaaminen tulvavesiltä. Kaavoitettujen ja rakennettujen alueiden 
tulvariskejä ja tulvavaara-alueita on selvitetty Turun seudulla, ja 
Salossa on käynnistetty tulvasuojeluhanke. 

Vesihuollon haasteeksi on lisääntyneiden sateiden vuoksi tullut 
hule- ja jätevesien sekaviemäröinti ja rankkasateista johtuvien tul-
vien vaikutukset jätevedenpuhdistamoihin. Hulevedet ovat aikaisin 
keväällä ja myöhään syksyllä kylmiä ja se heikentää merkittävästi 
puhdistamojen typenpoistotehokkuutta. 

Turun seudun puhdistamon alueella olevien kuntien jätevesiyli-
vuotojen aiheuttamia riskejä ekologisesti ja terveyden kannalta her-
killä alueilla arvioitiin 2016–2017. Selvityksen perusteella voidaan 
kehittää parannustoimia ylivuotojen estämiseksi ja vähentämiseksi.

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin saavutettavissa ja 
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä, jolloin henkilöautoliikenteen tarve on 
mahdollisimman vähäinen.
Haja-asutusalueella ohjataan uusi asutus olemassa olevien kylien yhteyteen.
Varataan alueita uusiutuvan energian tuotantoon kaavoituksen eri tasoilla maakuntakaavasta lähtien.

Kaavoituksen avulla ohjataan rakentamista liikenneväylien, mm. raideliikenteen, läheisyyteen sekä 
maa-alueita raideliikenteen pysäkeille.
Toteutetaan laadukasta täydennysrakentamista taajamarakenteen sisällä elleivät alueen kulttuuri-, 
maisema- ja luontoarvot, virkistyskäyttötarpeet tai tulvariskit ole rakentamisen esteenä.

Määritellään laajat yhtenäiset luontoalueet ja ekologiset verkostot maakunta-, seutu- ja kuntatasolla. 
Verkostot otetaan huomioon kaikessa maankäytön suunnittelussa ja merkitään yleis- ja 
maakuntakaavoihin.
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään tulvariskit ja tulvavaara-alueet. sopeutuminen
Kunnat laativat toimintaohjeet ilmasto- ja tulvariskien varalle yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Kaavoituksessa ja rakentamisessa huolehditaan riittävistä pinnoittamattomista alueista, jotta 
hulevedet saadaan imeytymään tai johdetuiksi luontaisille imeytymisalueille ja kulkureiteille.

Suojataan jätevedenpuhdistamot rankkasateiden aiheuttamilta kaupunkitulvilta muuttamalla 
sekaviemäreiden saneerauksella ja luonnonmukaisilla hulevesien johtamistavoilla. 
Hulevesiviemäreiden mitoituksessa huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset.

sopeutuminen

Suojataan vedenottamoita ja vedenottokaivoja tulvilta. sopeutuminen

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä
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LIIKENNE JA MATKAILU 
Varsinais-Suomessa on tapahtunut vahvaa seutuistumiskehitystä, 
jossa kaupunkiseutujen työssäkäyntialueet ovat laajentuneet sekä 
limittyneet ja pendelöinti lisääntynyt paitsi keskuskaupunkiin myös 
reunakeskusten suuntiin.

Lähes puolet Varsinais-Suomen työpaikoista sijaitsee Turussa. 
Työssäkäyntialue, josta yli 10 prosenttia työllisistä käy Turussa töissä, 
ulottuu noin 50 kilometrin säteelle. Myös Salon työssäkäyntialue 
on laajentunut voimakkaasti, ja Turun ja Salon seudut ovat selkeästi 
linkittyneet yhdeksi työmarkkinavyöhykkeeksi nopeiden tie-, juna- 
ja linja-autoyhteyksien tukemana. Turkuun suuntautuvien työmat-
kojen kasvu ei silti ole merkinnyt sitä, että muihin kuntiin suun-
tautuvat työmatkat olisivat vähentyneet, vaan kuntarajat ylittävä 
työmatkaliikenne on kasvanut lähes joka suuntaan. 

Varsinais-Suomen liikennestrategian seurantaraportin perusteella 
henkilöautoliikenteen määrät ovat kasvaneet suhteellisen maltilli-
sesti 2010-luvulla päätiestöllä, mutta paikoin kasvu on ollut nopeaa, 
esimerkkinä Turun kaupunkiseudun sisääntuloväylät, Kehätie sekä 
valtatie 1. Pitkämatkaisen joukkoliikenteen määrät eivät ole kasva-
neet raideliikenteessä, vaan matkustajamäärät ovat laskeneet niin 
Toijalan kuin Helsingin radallakin.
 
Turussa joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat säilyneet kutakuinkin 
ennallaan 2010-luvun, mutta seudullisesta joukkoliikenteen käytön 
kehityksestä ei ollut arvioinnin aikana saatavilla yhteismitallista 
tietoa. Muilla maakunnan kaupunkialueilla kevyen ja joukkoliiken-
teen kilpailukyky on heikentynyt uuden maankäytön sijoittuessa 
taajamien laidoille. 

Jos nykykehitys jatkuu, linja-autoliikenne säilyttänee kulkutapava-
lintojen kannalta kilpailukykyisen aseman lähinnä Turun kaupun-
kiseudulla ja Turusta lähtevän seutuliikenteen pääsuunnilla sekä 
kaukoliikenteessä. Niiden ulkopuolella jäävien kuntakeskusten 
joukkoliikennepalvelut perustuvat autottomien asukkaiden perus-
palvelun tarjoaviin yhteyksiin Turkuun tai lähimpään seutukeskuk-
seen. Salossa ja Loimaalla säilynee peruspalvelutasoinen kaupunki-
liikenne. Muualla julkinen liikenne supistuu vähitellen yhteiskunnan 
pääosin kustantamaksi koululaisliikenteeksi tai siirtyy kokonaan 
kuntien ja valtion kustantamaksi ostoliikenteeksi tai muun tyyppi-
siksi kuljetuspalveluiksi. Kutsuliikenne-tyyppiset ja muut monimuo-
toiset liikenteen palvelut ovat lisääntyneet digitaalisten sovellusten 
kehittymisen myötä. 

Turun seudulla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteen-
laskettu kulkutapaosuus on pienentynyt viime vuosikymmenet. 
Tuoreimman henkilöliikennetutkimuksen mukaan on nähtävissä, 
että kehitys on jatkunut edelleen. Asennetasolla ollaan valmiita 
muutokseen: Turun ydinkaupunkiseudulla toteutettuun kyselyyn 
vastanneista henkilöautoa pääsääntöisesti käyttävistä merkittä-
vä osa kehittäisi juuri seudun joukkoliikennettä. Henkilöautoa 
pääsääntöisesti käyttävistä merkittävä osa olisi valmis siirtymään 
joukkoliikenteen käyttäjäksi, jos palvelutaso olisi nykyistä parempi. 
Puutteita nähtiin etenkin joukkoliikenteen palvelujen sekä pyöräi-
lyn infrastruktuurin osalta, henkilöautoa tukeva liikenneverkkoon 
kohdistuvia kehittämistoimenpiteitä ei nähty yhtä tärkeinä.

Vuonna 2017 päätettiin Turun seudun jatkuvassa liikennejärjestel-
mätyössä sekä Varsinais-Suomen jatkuvassa rakennemallityössä 
aloittaa kestävien kulkumuotojen määrällisen kehityksen seuranta. 

MATKAILU 
Varsinais-Suomessa on enemmän vapaa-ajan asuntoja kuin muissa 
maakunnissa. Vapaa-ajan asutuksen lisääntymisen myötä liiken-
nemäärät saaristoteillä, maantielautoilla ja yhteysaluksilla ovat 
kasvaneet.

Matkailun erityispiirteenä Turussa ovat laivaristeilyt Tukholmaan. 
Autolauttaliikenteen rikkipäästöjä on rajoitettu EU:n laivojen rikkidi-
rektiivissä ja rikkipäästöt ovat laskeneet Itämeren alueella merkittä-
västi. Alan uusi teknologia kehittyy nyt vauhdilla. 

Esimerkiksi matkustaja-autolautta M/S Viking Grace käyttää polt-
toaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG). Päästöinä ei synny 
käytännössä lainkaan rikkidioksidia (SO2) eikä pienhiukkasia. 
Lisäksi typenok-sidipäästöt (NOx) ovat noin 90 prosenttia ja hiili-
dioksidipäästöt noin 20 prosenttia vähemmän verrattuna öljystä 
jalostetun polttoaineen käyttöön.

Maailmalla Suomea pidetään ekologisen matkailun maana. Noin 
220 suomalaisella matkailuyrityksellä on käytössä jokin kestävän ke-
hityksen sertifikaatti. Lisäksi Metsähallituksen kestävän kehityksen 
periaatteet on allekirjoittanut 518 yritystä. Maakunnan matkailuyrit-
täjät toimivat verkostossa ja erityisesti energiatehokkuus, uusiu-
tuvan energian ratkaisut (erityisesti aurinkoenergia) ja kuljetukset 
kiinnostavat sekä kannustavat yhteistyöhön. Tavoitteena on muun 
muassa luontokohteiden saavutettavuuden parantaminen julkisin 
kulkuvälinein, esimerkiksi Kurjenrahkan alueelle. Samoin kehitetään 
saaristoon niin kutsuttuja runkolinjoja, joiden avulla Turusta pääsisi 
saaristoon (rengastielle) julkisin kulkuvälinein. Jo toteutettujen 
toimenpiteiden vaikutuksista ei ole tarkkaa tietoa. 

RAKENTAMINEN
EU:n direktiivit ja kansallinen lainsäädäntö ohjaavat tiukasti rakenta-
mista. Viimeistään vuoden 2020 lopusta alkaen uusien rakennusten 
tulee olla lähes nollaenergiataloja eli käytännössä ne tuottavat 
saman verran energiaa kuin kuluttavat. Lisäksi energiasta entistä 
isompi määrä on uusiutuvaa, kuten maalämpöä tai aurinkoenergi-
aa. Suomen tavoitteena on tehostaa rakennusten energiankäyttöä 
siten, että kulutus vuonna 2050 on 60 % pienempi kuin vuosikym-
menen alussa (2010).

Ympäristöministeriössä on arvioitu vuosien 2012–2013 luvanva-
raisia korjaus- ja muutostyötä koskevien, asetuksen mukaisten 
vaatimusten vaikutusta rakennusten energiankulutukseen. Arvioitu 
vaikutus lämmitykseen käytettävästä energiasta oli 2015 loppuun 
mennessä 3,3 prosenttia ja seurannan mukaan se myös toteutui. 

Rakentamisen energiatehokkuuden parantamisessa suurena 
haasteena on rakentamisen laatu. Rakennusalan ammattilaisten 
koulutus ei huomioi vielä riittävästi ilmasto- ja energia-asioita. 
Toisaalta koulutusta tarvitaan myös suunnitteluun sekä julkisen sek-
torin hankintaosaamiseen. Rakentamisen elinkaarimalli tekee vasta 
tuloaan Varsinais-Suomessa ja kuntien toteuttamia innovatiivisia 
esimerkkikohteita on vielä vähän. 
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Allianssimalli perustuu kumppanuuteen, jossa kaikki osapuolet 
tekevät päätökset yhdessä ja mahdolliset riskit sekä hyödyt jaetaan 
osapuolten kesken. Allianssi koostuu aina tilaajasta, käyttäjästä ja 
palveluntuottajista. Mallin mukaan rakennettuja kohteita on maa-
kunnassa toteutettu toistaiseksi vain muutama, Naantalin moni-
polttoainelaitos ja KOy Jyrkkälänpolun julkisivu- ja energiaremontti. 
Myös Syvälahden ja Yli-Maarian kouluhankkeet Turussa tehdään 
allianssimallilla. 

Liikekiinteistöjen uudis- ja korjausrakentamisessa on suuntaus 
energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian, erityi-
sesti aurinkoenergian hyödyntämiseen. Investointeja vauhdittavat 
kustannussäästö ja imagotekijät. Kauppakeskus Skanssi Turussa on 
ainoa kauppakeskus Euroopassa, jolle on myönnetty kolme kiinteis-
tön ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta mittaavaa LEED-
luokitusta. Aurinkosähköä hyödynnetään Turun seudulla useassa 
kohteessa, mm. Skanssin kauppakeskuksessa, Citymar-kettien ja 
Hesburgerin kiinteistöissä sekä huoltoasemilla. 

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä

Liikenne ja matkailu TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Maakunnallinen paikallisjunaliikenne (Turku-Salo, Turku-Loimaa ja Turku-Uusikaupunki) käynnistetään 
olemassa olevalla rataverkolla.
Kehitetään nopeita henkilö- ja tavaraliikenteen raideyhteyksiä mm. poistamalla tasoristeyksiä ja 
parantamalla raiteita siten, että painorajoitukset voidaan poistaa.
Lähiliikkumisen kimppakyytipalvelu otetaan käyttöön kaikissa kunnissa.
Parannetaan kevyenliikenteen verkostoja ja tehdään kattavat pyörätieverkostot taajamiin ja 
kaupunkien keskustoihin.
Joukkoliikenteen käytettävyyttä edistetään lisäämällä uusia yhteyksiä työssäkäyntiliikenteen 
runkoreiteille, parantamalla katuverkkoja ja liikenneväyliä joukkoliikennettä tukeviksi, 
yhtenäistämällä joukkoliikenne- ja lippujärjestelmät ja tukemalla lippujen hintoja ja luomalla 
helppokäyttöinen sähköinen reitti- ja aikataulutietopalvelu.

Kuljetusten logistiikkaa optimoidaan ja optimoinnissa suositaan raideliikennettä.
Matkailuyrittäjät panostavat ilmastoystävällisiin lomapalveluihin.
Suuret massaturismikohteet rakennetaan olemassa olevien liikenneyhteyksien varrelle.

Rakentaminen TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Yhtenäiset hyvät käytännöt ja rakennusohjeet kootaan ja niille järjestetään jakelupalvelut, jotta ne 
ovat uudis- ja korjausrakentajien helposti saatavilla.
Rakennusalan ammattilaisten koulutusta kehitetään entistä vaativampien kokonaisuuksien 
hallitsemiseksi.
Korjausrakentamisessa otetaan huomioon rakennuksen sekä tekniset että esteettiset ominaispiirteet 
ja parannetaan energiatehokkuutta niiden ehdoilla.
Asunnot suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan elinkaariajattelun mukaisesti ilmastoystävällisiä 
ratkaisuja käyttäen.
Kaupunkirakentamisessa suositaan muunneltavia asuntoja ottaen huomioon erilaiset tarpeet ja 
asuntokuntien koot.
Julkisyhteisöt, kuten kunnat, toteuttavat esimerkkikohteita.
Rakennusmateriaaleja valittaessa otetaan huomioon materiaalin koko elinkaaren aikaiset 
päästövaikutukset ja materiaalitehokkuus.

Kerros- ja rivitalojen korjausrakentamisen yhteydessä on nähtävissä 
muutoksia kohti lämpöpumpputek-nologiaa. VASO (Varsinais-Suo-
men Asumisoikeus Oy) rakennutti vuosina 2012–2013 Naantaliin 
Suomen ensimmäisen passiivitalon kriteerit täyttävän pari- ja 
rivitalokohteen, jossa lämmönjako on toteutettu pääosin ilman-
vaihdolla. Uudiskohteissa maalämpö on yleistynyt lämmitysmuoto-
na ja vanhoihin kiinteistöihin on asennettu mm. poistoilmalämpö-
pumppuja. Turun seudulla on rakennettu myös pellettilämmitteisiä 
kerrostaloja. 

Pientalorakentamisessa on nähtävillä kehitys talopakettien hankin-
taan sekä pinta-alaltaan aikaisempaa pienempien talojen rakenta-
miseen. Lämmitysmuodoista yleisimpiä ovat maa- ja sähkölämmi-
tys. Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty omakotitalo nousee 
Kaarinaan ja ensimmäistä Joutsenmerkittyä mökkiä rakennetaan 
Uudenkaupungin Lokalahdelle.
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JÄTEHUOLTO JA HANKINNAT
Turun ja Salon seudun kunnat ovat laatineet yhteisen jätehuol-
topolitiikan vuosille 2017–2022. Jätehuoltopolitiikka on kuntien 
yhteinen tahto siitä, millaisin periaattein kuntien vastuulla olevaa 
yhdyskuntajätehuoltoa toteutetaan.

Alueellisia jätehuoltoyhtiöitä on maakunnassa kaksi, Lounais-Suo-
men Jätehuolto (LSJH) ja Loimi-Hämeen Jätehuolto. Lisäksi kuntien 
ohjauksessa toimii Vakka-Suomen kuntien alueella tehtävä yhteis-
työ. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli LSJH:n alueella 2016 
yli 98 %. Luotsin tavoite kaatopaikalle vietävän yhdyskuntajätteen 
määrästä oli korkeintaan 10 % vuonna 2020 ja se on jo saavutettu.

Jätelainsäädännössä ja tuottajavastuussa tapahtuneet muutokset 
erilliskeräyksen osalta sekä kuntien tiukentuneet jätehuoltomäärä-
ykset edistävät jätteen kierrätystä. LSJH:n teettämät polttokelpoisen 
jätteen koostumustutkimukset vuosilta 2015 ja 2016 osoittavat, 
että lasi- ja kartonkipakkauksia sekä metallia kierrätetään yhtiön toi-
mialueella aiempiin tutkimuksiin ja valtakunnalliseen keskiarvoon 
verrattuna yhä enemmän. Biojätteen erilliskeräys alkoi vuonna 
2016. Biojätteet toimitetaan Biolinja Oy:n biokaasulaitokseen, jossa 
niistä tuotetaan energiaa ja ravinteita. Ne polttokelpoiset jätteet, 
joille ei löydy vielä kierrätysväylää, hyödynnetään toistaiseksi 
energiana maakunnan ulkopuolella. LSJH:n ja Salon Kaukolämpö 
Oy:n perustama energiayhtiö rakennuttaa Salon Korvenmäkeen 
ekovoimalaitoksen, jossa kierrätyskelvottomat jätteet hyödynne-
tään energiaksi lähialueen asukkaille ja yrityksille.

Kaatopaikkalaitosten biokaasun tuotanto on hiljalleen vähenemäs-
sä, koska biojätteitä päätyy vähemmän kaatopaikoille. Biojätteen 
kaatopaikkakiellon voimaan tuleminen vuonna 2016 vähensi 
tuotantoa edelleen. 

HANKINNAT 
Valtioneuvoston periaatepäätös (13.6.2013) sitouttaa valtion ja kun-
nat edistämään energia- ja ympäristö- eli niin sanottuja cleantech-
ratkaisuja. Periaatepäätöksen mukaan valtiolla ja kunnilla on 
velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut kaikissa 
julkisissa hankinnoissa.

Valonian Sitralle vuonna 2014 tekemässä selvityksessä ilmeni, että 
kuntien ymmärrys hankintojen vaikutuksista mm. aluetalouteen 
ja ympäristöön on puutteellista. Myös yleisen hankintaosaamisen 
puute on suuri este hankintojen kehittämiselle (energia- ja mate-
riaalitehokkuus). Suurena puutteena monessa kunnassa on myös 
johdonmukaisen hankintastrategian puute, mikä ohjaisi hankintoja 
kestävämpään ja innovatiivisempaan suuntaan. Monessa kunnas-
sa hankinnat tehdään hajautetusti ja tapaus kerrallaan. Kunnissa 
myöskin tunnetaan hyvin heikosti tapoja, joilla hankkia innovaatioi-
ta eli kuinka hankkia tuotteita ja palveluita, joita ei välttämättä ole 
vielä tarjolla.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen alue- tai kaukolämmössä 
on yleistä maakunnassa. Sen sijaan uusiutuvilla tuotettua sähköä 
hankkii vain kaksi kuntaa, Somero ja Turku.

Kuntien katuvalaistusta on uusittu elohopealampuista ledilamppui-
hin. Hankintaa on vauhdittanut EU-direktiivi, joka poisti elohopea-
lamput markkinoilta. Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaiku-
tusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) 
velvoittaa julkisia hankintayksiköitä huomioimaan tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden sekä ympäristövaiku-
tukset ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa. 

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä

Jätehuolto ja hankinnat TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Teollisuus kehttää aktiivisesti materiaalitehokkuutta tuotannossaan.
Jätteiden syntypaikkalajittelua sekä keräys- ja käsittelymenetelmiä kehitetään.
Kaatopaikkakaasua kerätään ja hyötykäytetään vanhoilla kaatopaikoilla. Kts 73
Biokaasulaitosten rakentamista lannan sekä eräiden muiden jätteiden hyödyntämiseksi tuetaan osana 
maaseudun kehittämisohjelmaa ja teknologiapolitiikan keinoin.
Laaditaan ilmastoystävälliset ja elinkaariajattelun ja materiaalitehokkuuden mukaiset ohjeistukset 
hankintoihin.
Hankinnoista päättävien henkilöiden koulutusta järjestetään ja hankintatyökaluja kehitetään.
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TEOLLISUUS
Varsinais-Suomen merkittävimmät hiilidioksidilähteet aiheuttavat 
kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos ja öljynjalostamo 
Naantalissa sekä sementtitehdas Paraisilla. Kaikkien päästökaupan 
piiriin kuuluvien laitosten päästöt ovat noin kolmannes Varsinais-
Suomen hiilidioksidipäästöistä. Teollisuuden päästöjen vähenemi-
seen vaikuttavat paitsi tehdyt investoinnit, myös vaihtelut tuotan-
nossa talouden suhdanteiden mukaan.

Teollisuudella on mahdollisuus liittyä oman toimialansa energia-
tehokkuussopimukseen. Nykyinen sopi-muskausi koskee vuosia 
2017–2025. Energiateollisuuden jäsenten sähkön ja kaukolämmön 
myynnistä ja jakelusta 80 % kuului sopimuksen piiriin vuoden 2016 
lopussa koko maassa. Sähköntuotannosta lähes 80 % ja lämmön-
tuotannosta 60 % kuuluu sopimukseen. Teollisuuden energiate-
hokkuussopimusten tavoitteiden toteutumisesta ei ole saatavilla 
alueellista tietoa, joten tulokset ovat valtakunnallisia.

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan liittyneiden yritysten 
tavoitteet vuoden 2016 alkuun on ylitetty. Sähköntuotannon tehos-
tamistavoite oli ylitetty 6 %:lla ja primäärienergian säästötavoite 
86 %:lla (vuosina 2008–2015). Keskisuuren teollisuuden toimenpi-
deohjelmien sopimuskaudelle 2008–2015 asetetuista tavoitteista 
on saavutettu 68 %. Palvelualan tavoitteista on saavutettu vuoden 
2016 alussa 72 %. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja 
Motiva palkitsivat kesäkuussa 2017 yrityksiä ja kuntia tuloksellises-
ta sekä esimerkillisestä energiatehokkuustyöstä vuosina 2008–
2016. Varsinais-Suomeen myönnettiin kaksi kunniamainintaa: 
Sallila Energia Oy:lle ja autoteollisuuden palvelutuottaja Valmet 
Automotive Oy:lle. 

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä

Teollisuus TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Levitetään hyviä käytäntöjä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi teollisuus- ja 
tuotantoprosesseissa.
Teollisuuslaitokset liittyvät alansa energiatehokkuussopimuksiin ja/tai toteuttavat niissä määriteltyjä 
toimia.
Teollisuuslaitokset on sijoitettu logistisesti tehokkaimmalla tavalla.
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ENERGIANTUOTANTO JA -KÄYTTÖ
Hiilineutraali Varsinais-Suomi

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT
Varsinais-Suomen energiastrategian tavoitteena on, että energi-
antuotannon teknologia- ja energialähdevaihtoehdot on valittu 
siten, että maakunnan tuotantoperäiset kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät vuo-teen 2020 mennessä vähintään 50 prosenttia ver-
rattuna vuoden 2007 tasoon. 

Maakunta ei ole sähkön suhteen omavarainen, joten sähköntuo-
tannon polttoainevalintoihin ei voida itsenäisesti vaikuttaa. Alueen 
energiayhtiöillä on osuuksia uusiutuvaa energiaa tuottavissa laitok-
sissa maakunnan ulkopuolella ja sähkönmyyntiyhtiöiden valikoi-
maan kuuluu uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö.

Kauko- ja aluelämmön tuotannossa kunnalliset energiayhtiöt 
voivat valita lämmöntuotantoon käytettävät polttoaineet. Varsinais-
Suomessa mm. Loimaa, Lieto, Somero tuottavat kaukolämpönsä 
pääosin hakkeella. Pienehköjä biopolttolaitoksia on myös muissa 
kunnissa. Pellettilaitoksia on esimerkiksi Nousiaisissa ja Turun Luola-
vuoressa. Luolavuoren pellettilaitos tuottaa kaukolämpöverkkoon 
vara- ja huippuenergiaa lisää uusiutuvien energianlähteiden mää-
rää Turun kaukolämmön tuotannossa noin 2,5 prosenttiyksikköä.

Kuva 3. Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt pääsektoreittain vuosina 2007–2015 (kt CO2e/a). 
Lähde: SYKE

Suomen ympäristökeskuksen laskennan mukaan Varsinais-Suomen 
kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 26 prosenttia vuoden 
2007 tasosta vuoteen 2015 mennessä (kuva 3). Sähkönkulutuksen 
päästöt ovat vähentyneet eniten, 47 prosenttia. Fossiilisten polt-
toaineiden päästöt ovat vähentyneet 19 prosenttia ja tieliikenteen 
päästöt 17 prosenttia. Päästölaskennassa eivät ole mukana päästö-
kauppaan kuuluvat laitokset, kuten Naantalin CHP-laitokset.

Absoluuttisesti suurin osa päästöistä tuli vuonna 2015 fossiilisista 
polttoaineista ja tieliikenteestä. Myös sähkönkulutus ja maatalous 
ovat merkittäviä päästölähteitä. Maatalouden osuus päästöistä on 
Varsinais-Suomessa selvästi suurempi kuin Suomessa keskimäärin. 
Jätehuollon päästöt ovat sen sijaan valtakunnan keskimääräistä 
tasoa pienemmät. 

Koska SYKE:n kasvihuonekaasupäästöjen laskennasta on rajattu 
pois päästökauppaan kuuluvat laitokset, laskelma ei anna kokonais-
kuvaa energiantuotannon päästöistä maakunnassa. Jos halutaan 
verrata tämän hetken päästöjä suoraan vuoden 2007 tilanteeseen, 
laskenta tulisi tehdä KASVENER-mallilla (Alueellinen kasvihuonekaa-
supäästöjen arviointimalli). 
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UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET
Uusiutuvien energialähteiden käyttö on lisääntynyt Varsinais-Suo-
messa erityisesti lämmön tuotannossa. Energian kokonaiskulutuk-
sesta uusiutuvan energian osuus oli vuonna 2007 maakunnassa 11 
prosenttia, joten valtakunnalliseen tavoitteeseen, 40 prosenttiin on 
tavoiteltavaa. Tilanne on lähtötasosta muuttunut ja Naantalin mo-
nipolttoainelaitoksen myötä uusiutuvien osuus lisääntyy edelleen. 
Todellinen tilanne edellyttää energiataseen laskemista. Seuraavan 
kerran se kannattaa laskea, kun vuoden 2020 energiatilastot ovat 
käytettävissä.

Suomen energia- ja ilmastostrategian yksi tärkeä haaste on lii-
kenteen kasvihuonekaasujen vähentäminen. Siihen pyritään mm. 
nostamalla biopolttoaineiden fyysinen osuus liikennepolttoaineista 
30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2015 osuus oli 
Suomessa 13,5 %.

TUULIVOIMA
Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoite tuotantote-
hon lisäämisestä on mahdollista toteuttaa nykyisillä hankkeilla, jos 
ne kaikki toteutuvat. Varsinais-Suomessa energiastrategiassa asete-
tun tuulivoimatavoitteen saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä 
riippuu olennaisesti siitä, valmistuvatko hankkeet ajallaan.

AURINKOENERGIA
Aurinkoenergian käyttö on lähtenyt Suomessa voimakkaaseen kas-
vuun. Asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen verkkoon kytketty 
aurinkosähkökapasiteetti kasvoi vuonna 2016 noin 20 MW:iin. Myös 
Varsinais-Suomessa aurinkosähkön tuotanto on lisääntynyt parin 
viimeisen vuoden aikana. Aurinkoenergian osalta suurin kasvu-
potentiaali nähdään etenkin piensähkön tuotannon lisäämisessä 
asuinrakennuksissa, teollisuuskiinteistöissä ja maatiloilla. Odotet-
tavissa on, että tulevina vuosina aurinkosähkön tuotanto kasvaa 
kiihtyvällä tahdilla.

Varsinais-Suomessa aurinkoenergiaa tuotetaan kuluttajille myyntiin 
Turku Energian ja Sallila Energian aurinkovoimaloissa. Omaan käyt-
töön asennettuja aurinkosähköjärjestelmiä on mm. kauppakeskus 
Skanssissa, alueen Citymarketeissa ja Hesburgerin kiinteistöissä. 
Salossa lukion sähkön tarve saadaan kiinteistön vieressä olevasta 
aurinkovoimalaitoksesta, Loimaan aurinkopuiston sähköä käyttävät 
keskuskoulu ja kaukolämpölaitos. 

Turku Energian mukaan Turussa oli asennettua aurinkosähkötehoa 
2289 kWp helmikuussa 2017. Loimaan aurinkopuiston teho on 
760 kW. Yksittäisten kuluttajien aurinkosähköjärjestelmistä ei ole 
saatavilla tilastoja.

LÄMPÖPUMPUT
Alueen suurin lämpöpumppu, Kakolan lämpöpumppulaitos tuot-
taa kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä hyödyntämällä jätevesipuh-
distamon hukkalämpöä. Lämpöpumppulaitoksen teho on 42 MW 
kaukolämpöä ja 29 MW kaukojäähdytystä. Laitos on Turun Seudun 
Energiantuotanto Oy:n omistama. 

Erillislämmityksessä lämpöpumput ovat lisääntyneet ja uusien 
pientalojen rakentajista yli 70 % päätyy lämpöpumppuratkaisuun. 
Suomen lämpöpumppuyhdistyksen mukaan Suomeen on asen-
nettu vuoden 2017 loppuun mennessä yli 800 000 lämpöpump-
pua. Ne tuottavat uusiutuvaa energiaa vuosittain 6–7 TWh. Jos 
asennukset jatkuvat samalla tahdilla, vuonna 2020 lämpöpumppu-
jen arvioidaan tuottavan uusiutuvaa energiaa 10 TWh / vuosi.
Pientalojen polttopuun käyttö on lisääntynyt. Luken ja Tilastokes-
kuksen selvityksen ennakkotietojen mukaan pientaloissa käytettiin 
vuonna 2016 polttopuuta yhteensä 7,0 miljoonaa kuutiometriä. 
Määrä oli neljä prosenttia suurempi kuin edellisessä selvityksessä 
kahdeksan vuotta aikaisemmin. Kaikesta polttopuusta oli klapeja 
kaksi kolmasosaa. Loppuosa oli haketta sekä erilaista kierrätys- ja 
sivutuotepuuta.

OMAVARAINEN VARSINAIS-SUOMI
Maakunnan energiastrategian tavoitteet eivät ole toteutuneet vielä 
2017. Uusiutuvan energian osuus maakunnan omasta energiantuo-
tannosta on noussut lähtötilanteesta, mutta ei ole vielä tavoitel-
tavan 40 prosentin tasolla. Huomattava on, että Naantalin uuden 
voimalaitoksen polttoaineesta osa tulee todennäköisesti maakun-
nan ulkopuolelta.

Energiantuotannossa omavaraisuuden nostaminen on mahdollista 
kaukolämmön ja -kylmän tuotannossa. Sähkön osalta maakunta ei 
ole omavarainen. Kiertotalouden tiekartan mukaisesti maatalou-
den ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat sekä lantaa hyödynnetään 
bioenergian, mm. biokaasun tuotannossa. Hyvänä esimerkkinä on 
Gasumin investointi Topinojan biokaasulaitokseen. Liikennepolt-
toaineiden korvaaminen uusiutuvilla polttoaineilla vaatii kuitenkin 
maakuntatasoa laajempia ratkaisuja ja ohjauskeinoja. 
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OSAAVA JA KILPAILUKYKYINEN VARSINAIS-SUOMI
Maakunnassa on otettu huomioon energiasektorin murros 
energiantuotannossa. Kunnat ovat tietoisesti lisänneet uusiutuvan 
energian käyttöä sekä etsineet kilpailukykyisiä ratkaisuja. Enene-
vässä määrin suunnitelmiin sisällytetään hajautettu energiantuo-
tanto sekä kysyntäjouston lisääminen. Alueella on syntynyt myös 
energiatehokkuutta edistäviä palveluja. Kilpailukyvyn ylläpitäminen 
ja lisääminen edellyttää energiatehokkuuden sisällyttämisen yritys-
toimintaan, mutta myös kuntien päätöksentekoon. 

Erilaiset kokeilu- ja demonstraatiohankkeet ovat saaneet jalansijaa, 
mutta niiden määrää sekä yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten 
kanssa on syytä lisätä.

Esimerkkejä toteutuneista toimenpiteistä:
• Turun sataman läheisyyteen avattiin marraskuussa 2016 kaasu- 
 tankkausasema, josta saa tankattua nesteytetyn maakaasun,  
 LNG:n lisäksi paineistettua maakaasua eli CNG:ä, joka soveltuu 
  henkilö-, jäte- ja jakeluautoihin sekä bussien käyttöön.  
 Tavoitteena on lisätä tankkausasemien lukumäärää, mikä mah- 
 dollistaa myös nesteytetyn biokaasun eli LBG:n käytön raskaas- 
 sa liikenteessä. Suomen nykyisistä seitsemästä biokaasulaitok- 
 sesta kaksi sijaitsee Varsinais-Suomessa (Turku ja Vehmaa). 

• Turun Skanssin alueelle kehitetään uudenlaista matalalämpö- 
 tilaista kaukolämpöverkkoa. Se mahdollistaa kaksisuuntaisen ja  
 avoimen lämpökaupankäynnin sekä uusiutuvien energialähtei- 
 den käytön lisäämisen kaukolämmön tuotannossa.  

• Kakolan lämpöpumppuvoimalaitosta on käytetty vuodesta  
 2017 alkaen Fingridin ylläpitämän säätösähkömarkkinan  
 kautta Suomen sähkötehon tasapainottamiseen (kysyntäjousto).  

• Turun Artukaisten alueelle valmistuu keväällä 2018 metsä- 
 haketta polttoaineena käyttävä höyryntuotantolaitos, joka  
 tuottaa höyryä ja lämpöä alueella sijaitseville viidelle suurelle 
  teollisuusyritykselle. Laitos vähentää raskaan polttoöljyn  
 käyttöä. 

• Turussa on otettu käyttöön sähköbusseja satamasta lentoken- 
 tälle kulkevalla linjalla. Julkisia sähkökäyttöisten henkilö- 
 autojen latauspisteitä oli joulukuussa 2017 runsas 20 koko  
 maakunnan alueella.  

• Ammattiopisto Livian opetuskäyttöön rakennetussa biokaasu- 
 laitoksessa Tuorlassa kaasutetaan monipuolisesti nestemäisiä  
 ja kiinteitä jätteitä, kuten lietelantaa, kuivalantaa, peltobiomas- 
 soja ja muita koeluonteisia eriä. Livian itsetuotetun energian  
 osuus on noin neljännes oppilaitoksen kokonaiskulutuksesta.  
 Maataloustiimin biodieselin ja -kaasuntuoton lisäksi metsätiimi 
 tuottaa kaiken Paimion toimipaikan lämmityksessä käytetyn  
 hakkeen. 

• Sybimar Oy on kehittänyt suljetun kierron energiaratkaisun, 
 jossa jätteet, hukkaenergia, lämpö, ravinteet ja hiilidioksidi  
 hyödynnetään ja kierrätetään energian- ja elintarviketuotan- 
 toon. Koko tuotantoketju on mahdollisimman hiilineutraali.  
 Pilottilaitos sijaitsee Uudenkaupungin alueella. 

• Paraisilla sijaitseva Qvidja Kraft on puu- ja biokaasuyritys, joka  
 tuottaa uusiutuvan energian ratkaisuja sekä tilatasolla että  
 teollisessa mittakaavassa. Yrityksen biometanointimenetel- 
 mässä mikrobireaktori tuottaa ensin puulaitoksessa valmis- 
 tetusta häkäkaasusta ja vedestä vetyä ja hiilidioksidia sekä  
 näistä edelleen biometaania, jota voidaan hyödyntää suoraan  
 liikennepolttoaineena. 

• Turun AMK:n LÄMPÖÄ-hanke tutkii ja kokeilee lämpöenergian  
 varastointia mm. lämpöpaalujen avulla. Kokeilukohteena on  
 mm. rakenteilla oleva Skanssin Torni. 
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ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä

Energiatuotanto ja -käyttö (HIILINEUTRAALI VARSINAIS-SUOMI) TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Seuduittain ja kunnittain tähdätään hiilineutraaliin toimintatapaan ja hiilineutraaliin liiketoiminnan 
edistymiseen esimerkiksi Hiilineutraalit kunnat -hankkeen esimerkin ja olemassa olevien kunnallisten 
ilmasto- ja energiaohjelmien mallin mukaan.
Kaukolämpöinvestoinnit suunnitellaan siten, että fossiilisia polttoaineita korvataan uusiutuvilla 
energialähteillä. Lisätään sähkön ja lämmön yhteistuotantoa uusiutuvista energialähteistä. Isommissa 
investoinneissa varaudutaan mahdolliseen CCS-teknologian hyödyntämiseen tulevaisuudessa.

Kaavoituksella kannustetaan pientaloja hyödyntämään uusiutuvaa ja vähäpäästöistä energiaa.

Kaikki toimijat osallistuvat oman alansa energiatehokkuusohjelmiin. 
Järjestetään joka kunnassa sekä kotitalouksille että yrityksille energiansäästö- ja 
energiatehokkuusneuvontaa.
Kartoitetaan sekä yksityisen että julkisen sektorin hukkalämmön lähteet ja hyödynnetään 
potentiaaliset kohteet.
Hyödynnetään teollisuuden sivutuotevirtoja energian lähteenä; materiaalitehokkuusprojekti.

Julkisissa hankinnoissa keskeisinä kriteereinä ovat materiaali- ja energiatehokkuus.
Julkisen sektorin omat ajoneuvohankinnat ja kuljetuspalvelut sekä polttoaineen valintaratkaisut 
tehdään siten, että niillä vähennetään liikenteen ilmastovaikutuksia.

Energiatuotanto ja -käyttö (OMAVARAINEN VARSINAIS-SUOMI) TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Kehitetään bioenergian logistiikkajärjestelmiä (metsäenergia, peltoenergia); mm. huolehditaan 
korjuukaluston riittävyydestä ja selvitetään mahdolliset terminaalien rakentamistarpeet.

Kehitetään maatalouden sivutuotevirtojen hyödyntämistä energiatuotannossa.
Parannetaan metsä- ja peltoenergian tarjontahalukkuutta esimerkiksi lisäämällä bioenergiatietoa sekä 
ammattilaisten että metsänomistajien ja maatilayrittäjien keskuudessa.

Edistetään bioenergian kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sähköisillä markkinapaikoilla.
Edistetään lämpöyrittäjyyttä.
Tuetaan liikenteen biopolttoaineiden tuotantoa, esimerkiksi viljaetanolia ja biohajoaviin jätteisiin 
perustuvia polttoaineita.
Tuotetaan biokaasua ja hyödynnetään sitä liikennepolttoaineena (joukko-liikenteen linja-autot, 
tavarankuljetus).
Edistetään biohajoavien jätteiden kestävää hyödyntämistä: polttoon ohjataan sellaisia biohajoavia 
jätteitä, joita ei voida hyödyntää esimerkiksi raaka-aineena.
Tehostetaan kaatopaikkakaasun talteenottoa ja hyödyntämistä. 
Tuulivoimaselvitysten perusteella varataan seuduittain ja kunnittain sopivat alueet tuulivoiman 
tuotantoon.
Julkisen sektorin uudis- ja korjausrakentamisessa hyödynnetään passiivista ja aktiivista 
aurinkoenergiaa osana energiatehokasta rakentamista.
Hyödynnetään lämpöpumpputeknologian avulla energiaa maasta, vedestä, kalliosta ja ilmasta, myös 
isoimmissa asuin- ja liikerakennuksissa ja muissa soveltuvissa kohteissa, mm. jatketaan 
jätevesilämmön hyödyntämistä ja selvitetään edellytyksiä hyödyntää merilämpöä.
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Energiatuotanto ja -käyttö (OSAAVA JA KILPAILUKYKYINEN VARSINAIS-SUOMI) TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Seurataan energiasektorin tutkimus- ja kehitystyötä sekä energiapolitiikan muutoksia ja otetaan uusin 
tieto huomioon päätöksenteossa.
Osallistutaan energiasektorin kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehitystyöhön erilaisten 
verkostojen kautta.
Edistetään energia- ja ympäristöalan huippuosaamisen lisääntymistä ja etsitään niitä 
huippuosaamisen aloja, joihin erikoistutaan kehittämishanketoiminnan ja tiivistetyn verkostoitumisen 
avulla.
Alueen osaamista tuodaan aktiivisesti esille sekä kansallisesti että kansainvälisesti, kuten 
Elinkeinoelämän ympäristöfoorumissa sekä CleanTech Finlandissa.
Selvitetään maakaasun käytön taloudelliset edellytykset ottaen huomioon myös liikennekäytön 
näkökulma.
Perustetaan demonstraatiolaitoksia tutkimus- ja oppilaitosten, teknologiateollisuuden yritysten, ja 
energiantuottajien, energiankuluttajien ja viranomaisten yhteistyönä.
Tuetaan tutkimus - kokeiluhankkeita mm. biokaasutuksesta ja jäteperäisten liikennepolttoaineiden 
valmistuksesta sekö niiden jakeluverkoston kehittämisestä suunnittelualueella.

Kehitetään ns. älykkäät kaukolämpö- ja sähköverkot, jotka edesauttavat mm. hajautettua 
sähköntuotantoa, asiakkaiden energiatehokkuuspalveluja ja sähköautojen latausverkon kehittämistä; 
investointien suunnittelua ja toteutusta ja asiakkaiden neuvontaa tehostetaan sähköverkkoyhtiöiden 
tiivistettynä yhteistyönä.
Energiasektorin murros ja erityisesti energiatehokkuus otetaan huomioon kaikilla koulutustasoilla ja -
aloilla.
Ammatillisen ja täydennyskoulutuksen muutos- ja lisäystarpeet otetaan huomioon koulutuksen 
suunnittelussa ja järjestämisessä (esimerkkeinä cleantech-liiketoimintaan liittyvä koulutus, LVI-
tekniikan koulutus, bioenergian koulutus).
Energiansäästö- ja energiatehokkuusneuvontaa järjestetään kaikille tahoille ja tasoille, esimerkiksi 
kunnalliseen päätöksentekoon ja rakennusvalvontaan.

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä
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KASVATUS, KOULUTUS, TIEDOTUS JA NEUVONTA
Varsinais-Suomessa tietoa ilmastonmuutoksesta, sen hillinnästä 
ja sopeutumisesta jakavat mm. koulut ja oppilaitokset, järjestöt ja 
kunnan viranomaiset. Kuntien rahoittama Varsinais-Suomen kes-
tävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia toimii 
myös ilmastotiedon jakajana. Ongelmana yhtenäisen tiedonvälityk-
sen näkökulmasta on ollut ja on edelleen toiminnan hankeluontei-
suus.

• Turun kaupunki on jalkauttanut ilmastonmuutoksen hillitse- 
 mistä ja resurssiviisaustyötä käytäntöön vuonna 2011 aloitetun  
 Ekotukitoiminnan avulla.  

• Varsinais-Suomen alueella toimiva Lounais-Suomen Jätehuolto  
 kouluttaa ja neuvoo kuntia, yrityksiä ja kuntalaisia jätteiden  
 käsittelyssä sekä jätteiden synnyn ehkäisemisessä.  

• Arkea Oy:n ruokapalvelut on kampanjoinut hävikkiruoan  
 vähentämiseksi koulu- ja työpaikkaruokaloissa.  

• Rakentamisen ja lämmitysjärjestelmien valinnan neuvonta  
 vaatii kuntien rakennusvalvonnalta ajanta-saista tietoa.  
 Kuluttajien energianeuvontaan on ollut valtion rahoitusta  
 vuodesta 2010, mutta alueelli-sille toimijoille annettu rahoi- 
 tus päättyi 2015. Valtioneuvoston energia- ja ilmasto- 
 strategiassa neuvonta mainitaan, mutta vakiintunutta  
 rahoitusta toiminnalle ei ole tiedossa.  

• Olemassa olevia ympäristökasvatuksen apuvälineitä,  
 esimerkiksi Vihreä lippu -ohjelmaa hyödynnetään maakunnan  
 oppilaitoksissa ja päiväkodeissa aktiivisesti. 

• Opetusohjelmiin otetaan mukaan ilmastonäkökulmat,  
 elinkaariajattelu sekä energia- ja materiaalitehokkuus.  
 Esimerkkinä on Open ilmasto-opas, joka on aineopettajille  
 opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. 

• Vuonna 2017 uudistunut varhaiskasvatussuunnitelma sisältää  
 kestävän kehityksen arvopohjan laaja-alaisesti. 

• Varsinais-Suomen koulut ovat lähteneet mukaan Rauman  
 Koulujemme lähivedet -haasteeseen.

Ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista tulee lisää tietoa jatku-
vasti. Ongelmallisempaa on saada tietoa siitä, millainen vaikutus 
päästöihin erilaisilla toimenpiteillä on. Tämän vuoksi tarvitaan lisää 
mittaus- ja seurantatietoa. Kuntatason päästöjä selvitetään päästö-
laskennan avulla, kun taas yksittäisen asukkaan päästöjen määrää 
voidaan havainnollistaa hiilijalanjälkimittarilla.
 

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä

Kasvatus, koulutus, tiedotus ja neuvonta TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Olemassa olevia ympäristökasvatuksen apuvälineitä, kuten Vihreä lippu -ohjelmaa hyödynnetään 
oppilaitoksissa ja päiväkodeissa aktiivisesti.
Opetusohjelmiin otetaan mukaan ilmastonäkökulmat, elinkaariajattelu sekä energia- ja 
materiaalitehokkuus.
Tiedotukseen, neuvontaan ja ilmastoviestintään varataan riittävät resurssit ja neuvonnan jatkuvuus 
turvataan.
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KOTITALOUDET 
Kotitalouksien suurimmat päästöjen aiheuttajat ovat asuminen, 
ruoka ja liikenne. Keskivertosuomalaisen kulutuksen hiilijalanjälki 
on 10 000 kiloa vuodessa. Vuosittaisen kulutuksen hiilijalanjäljen 
puolittaminen vaatii onnistuakseen muutoksia kaikilla elämisen 
osa-alueilla (elämäntaparemontti). 

Maakunnan asukkaat saadaan tietoisiksi ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen keinoista sekä tekemään kestäviä kulutus- ja liikku-
misvalintoja jakamalla tietoa sekä luomalla edellytykset toivotuille 
käyttäytymistavoille. Niin maakunnassa kuin koko maan alueella 
tuotetaan erilaisia materiaaleja ja laskureita hankkeiden avulla, 
mutta johdonmukaisuus ja yhtenäisyys puuttuvat. 
 
Valtakunnallisesti on luotu haasteita ja kampanjoita, joiden tarkoi-
tuksena on herättää asukkaita ilmastotekoihin. Tällaisia ovat mm. 
vegaanihaaste, Hävikkiviikko, Liikkujan viikko, Energiansäästöviikko 
ja Earth Hour. Näiden lisäksi sosiaalisessa mediassa leviää ilmiöitä, 
jotka ovat ilmastonmuutosta hillitseviä. 

Esimerkkejä muutoksista
• Sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen tulo markkinoille. 

• Joukkoliikenteessä Turun seudun Föli-yhteistyö on lisännyt  
 ympäristökuntien asiakasmäärää ja helpottaa liikkumista  
 yhdellä lippujärjestelmällä. 

• Asumisen näkökulmasta lämpöpumppuratkaisut ja erityisesti 
  aurinkosähkön tuotanto ovat lisääntyneet viime vuosina  
 voimakkaasti. Aurinkosähköpaketin voi hankkia energiayhtiöltä 
  Avaimet käteen -toimituksena koko maakunnassa. Kuluttaja  
 voi myös vuokrata oman aurinkopaneelin, jos omaa ei voi  
 asentaa. Palvelua tarjoavat tällä hetkellä Turku Energia ja Sallila  
 Energia.  

• Ensimmäinen aurinkosähkön yhteishankinta järjestettiin  
 vuonna 2013 Mynämäellä. Sen jälkeen maakunnassa on  
 toteutettu 2–4 aurinkosähkön yhteishankintaa. 

• Ruoankulutuksen ilmastovaikutuksia voi vähentää suosimal- 
 la mahdollisimman vähän kuormittavia ruokia ja minimoimalla  
 hävikkiä. Muutosta on tapahtunut jo näkyvästi mm. kasvisruo- 
 kavaihtoehtojen ja uusien kasvisproteiinivalmisteiden lisäänty- 
 misenä. Tilastojen mukaan lihan kulutus ei ole kuitenkaan  
 vähentynyt, vaikka kasvisruokien määrä on lisääntynyt.  

• Reseptivalikoimat ovat muuttuneet kasvipainotteisiksi, myös  
 kouluissa ja työpaikkaruokaloissa ilmastoystävällisten vaihto- 
 ehtojen määrä on lisääntynyt. Lisäksi suositaan sesonkiruokaa  
 ja paikallisia tuottajia.  

• Varsinais-Suomessa on kehitetty särkipihvituote, jota tarjotaan  
 lounasruokaloissa ja kouluissa. 

Tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja ihmisten vaikutuksesta siihen 
on vahvistunut ja yleinen asenneilmapiiri tukee ilmastoystävällisiä 
toimintatapoja. Tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että käytännön 
toiminta ei ole vielä asenteiden tasolla. Kuluttajien valintoja voi-
daan ohjata tekemällä ilmastoystävällisten tuotteiden ja palvelui-
den valinta helpoksi. Lisäksi tarvitaan taloudellisia ohjauskeinoja. 

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä

Kotitaloudet TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Ilmastotiedon välittäminen kuntalaisille turvataan.
Huolehditaan, että kunnan viranomaisilla on käytettävissään uusinta tietoa rakentamisesta ja 
lämmitysjärjestelmistä, jotta he voivat ohjata kuntalaisia ilmastomyönteisiin ratkaisuihin.

Huolehditaan, että järjestöillä ja muilla organisaatioilla on resursseja jatkaa kuluttajaneuvontaa.
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ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN

Kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2022 tar-
koituksena on tukea riskeihin ja sopeutumiseen liittyvää tutkimusta 
ja sen käytäntöön vientiä. Suunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä 
ovat mm. alueellisten ja paikallisten vaikutuksien ja riskien merkittä-
vyyden määrittely sekä selvitys mahdollisuuksista sopeutua enna-
koitua rajumpiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Keskeisiä toimia, 
joilla sää- ja ilmastoriskiä voidaan vähentää, ovat haavoittuvuuden 
ja altistumisen vähentäminen. Toimenpiteiden toteuttaminen edel-
lyttää myös maakunnallisten toimijoiden osallistumista.

Kuntaliiton selvityksen mukaan ne kunnat, jotka ovat tehneet 
ilmastostrategian, ovat tehneet sopeutumistoimenpiteitä enem-
män kuin kunnat, joissa strategiaa ei ole. Sopeutumistoimet 
liittyvät useimmiten hulevesien hallintaan ja tulviin varautumiseen. 
Sopeutumistoimet ovat kuitenkin vielä vähäisiä, eikä esimerkiksi 
valmiussuunnitelmia ole päivitetty vastaamaan sään ääri-ilmiöiden 

Kuva 4. Kuntien ilmastonmuutoksen sopeutumistoimenpiteitä. Lähde: Kuntaliitto.

aiheuttamia riskejä.  Kuntalaisille jaettu tieto tulviin ja myrskyihin 
varautumisesta tai omaisuuden vahingoittumisen estämisestä on 
myös vähäistä.

Esimerkkejä tehdyistä sopeutumistoimenpiteistä:
• Kakolan lämpöpumppuvoimalaitosta käytetään säätösähkö- 
 markkinoilla tasapainottamaan Suomen sähkötehoa kysyntä- 
 joustona. Kysyntäjoustoa tarvitaan entistä enemmän  
 tuotettaessa säistä riippuvaa tuuli- ja aurinkosähköä.   

• Kunnat ovat alkaneet tehdä tulvavesisuunnitelmia. Lisäksi kun- 
 nat ovat asettaneet vaatimuksia kiinteistöille hulevesien erotta- 
 misesta jätevesistä.  

• viljelytapojen ja -aikojen muuttuminen, viljeltävien lajikkeiden  
 monipuolistuminen ja satokausien muutoksiin varautuminen

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä

Ilmastomuutokseen sopeutuminen TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
On varauduttu äkillisesti ja pitkällä aikavälillä riskeihin, kuten tulviin ja muihin ääriolosuhteisiin 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi sekä elinkeinoelämän, infrastruktuurin toiminnan, 
yhdyskuntarakenteen, kulttuuriympäristön ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi

Maa- ja metsätaloudessa otetaan tuotantoon uusia viljelylajeja ja -lajikkeita, viljelytekniikoita, 
metsänhoitomenetelmiä sekä uusia lajeja kalankasvatukseen ja kalastukseen. Lisäksi varaudutaan 
mahdollisten tulokaslajien saapumiseen
Rakentamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan korjauksessa on otettu huomioon 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvat vaikutukset ja ääri-ilmiöt (hulevedet, tulvat ja myrskyt)
Energiantuotannossa ja jakelussa on varauduttu mahdollisimman hyvin äärisäätilojen aiheittamiin 
tuotannon ja jakelun häiriöihin
Väylien (tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenne) kunnossapitämiseksi ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi 
on varauduttu sään ääri-ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin lieveilmiöihin.
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KUNNILLA RATKAISEVA ROOLI – KUNTIEN JOHTO SUUNNANNÄYTTÄJIKSI

Valtakunnallisissa ilmasto- ja energiastrategioissa kunnille on 
annettu esimerkinnäyttäjän rooli. Sen mukaisesti ilmastonmuutos 
ja siihen sopeutuminen tulisi sisällyttää kunnan strategioihin ja 
ohjelmiin. Pelkät ohjelmat ja strategiat eivät kuitenkaan riitä vaan 
kuntien johdon on huolehdittava myös suunnitelmien käytän-
nön toimeenpanosta. Käytännön toimien toteutuksella voi olla 
ohjausvaikutuksia myös kunnan alueella toimivien yritysten sekä 
kuntalaisten toimintaan. 

Varsinais-Suomen kunnat ovat olleet kohtuullisen aktiivisia ilmas-
totyössä. Suomen Kuntaliiton Ilmastokampanja käynnistettiin 1997 
ja Varsinais-Suomen kunnista kampanjaan on liittynyt 12 kuntaa. 
Kaupallista päästöjen seurantapalvelua, CO2-raporttia käyttää 17 
kuntaa (tammikuu 2018). Usealla kunnalla on oma ilmasto-ohjelma 
ja seurantaa tehdään CO2-raportoinnin avulla. 

Viisi kuntaa on liittynyt HINKU-kuntien verkostoon. HINKU-kunta 
sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 
Turun kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali kaupun-
ki vuoteen 2040 mennessä. Siihen mennessä kasvihuonekaasu-
päästöjen on oltava pienemmät kuin vuotuiset hiilinielut.

Maakunnan ilmastotyö on aktivoitunut parin vuoden aikana niin 
kunta- kuin maakuntatasolla. Huhtikuus-sa 2017 annettiin kunnille 
ja muille toimijoille haaste "Lounais-Suomi edelläkävijänä hiilineut-
raaliin yhteiskuntaan", tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2040. 
Haastajina olivat Hinku-kunnat ja Turku, ja tavoitteen tukijoina 
Varsinais-Suomen liitto, ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus 
SYKE. Haasteen tavoitteena on aktivoida maakuntien kunnat ja 
toimijat sitoutumaan sekä tavoittelemaan hiilineutraaliutta omissa 
konkreettisissa toiminnoissaan. Varsinais-Suomen liitto lähetti 
kunnille aiheesta lausuntopyynnön joulukuussa 2017. Saatujen 
vastausten pohjalta suunnitellaan tulevaa ilmastotyötä.

Kuntaliiton selvitysten mukaan suomalaisista noin 70 prosenttia 
asuu sellaisessa kunnassa, jossa tehdään suunnitelmallista ilmas-
totyötä (2015). Ilmastostrategioita tehtiin kunnissa aktiivisimmin 
vuosien 2009–2012 aikana. Sen jälkeen uusia strategioita ei ole 
juurikaan tehty. Noin 60 prosenttia kunnista, joissa ei ole strategiaa, 
tekee kuitenkin ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
vaikuttavia tekoja. 

Suurissa kunnissa ilmastotyötä tehdään pääosin strategioiden avul-
la, mutta pienet kunnat ovat vähemmän aktiivisia ilmastotyössä. 
Syynä ovat mm. puutteelliset resurssit, kasvanut muu työtaakka ja 
osin puutteellinen osaaminen. 

Varsinais-Suomen kunnilla on keskimäärin samassa suhteessa omia 
ilmastostrategioita ja ohjelmia kuin valtakunnallisesti. Osa kunnista 
on tietoisesti päättänyt olla laatimatta omaa strategiaa ja tukeutuu 
maakunnalliseen strategiaan. 

Kuntaliiton selvityksessä 2015 tarkasteltiin, miten maakunnalliset 
ilmastostrategiat kytkeytyvät kuntien arkeen. Kyselyn kunnista 20 
prosenttia ilmoitti maakunnallisen strategian ohjaavan kunnan il-
mastotyötä. Kunnista lähes puolet ilmoitti kuitenkin osallistuneensa 
maakunnallisen strategian laadintaan. Kyselyyn vastanneista kun-
nista vain vajaan viidenneksen mielestä maakunnalliset strategiat 
ohjaavat kuntia hyvin tai melko hyvin vähähiilisyyteen. Huomatta-
vaa on, että vastaajista lähes 60 prosenttia vastasi, että ei osaa joko 
kertoa mielipidettään tai maakuntien strategiat eivät ohjaa hyvin 
eivätkä huonosti. Tilanne on todennäköisesti samanlainen myös 
Varsinais-Suomessa.

ei toteutunut ei merkittävä

osittain/suunnitteilla merkittävä

toteutunut tai käynnissä erittäin merkittävä

Kunnilla ratkaiseva rooli - kuntien johto suunnannäyttäjiksi TP toteutuminen TP toimivuus/vaikuttavuus
Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ja seurannassa pyritään yhtenäväiseen käytäntöön kaikissa 
kunnissa.
Ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen sisällytetään kunnan strategioihin ja ohjelmiin.
Suurille kunnille/seuduille perustetaan ilmastotyöryhmät, joissa on edustajat kaikilta eri 
hallinnonaloilta.
Järjestetään tiedotus- ja koulutustoimintaa kuntien johdolle, virkamiehille ja yleisöpalvelussa mukana 
oleville ja luottamushenkilöille.
Laaditaan selkeät ilmastoystävälliset ja kestävän kehityksen huomioon ottavat "muistilistat" 
kunnallisille päätöksentekijöille ja virkamiehille.
Kuntien omistamat energiantuotantolaitokset siirtyvät uusiutuvaan energiaan.
Kunta ostaa päästötöntä sähköä ja lämpöä.
Kunnalla on joukkoliikennesuunnitelma, jossa luodaan toimintaedellytykset ilmastoystävälliselle 
liikkumiselle (myös kevyt liikenne).
Kehitetään jätteidenkeruujärjestelmää toimivammaksi.
Haja-asutusalueilla otetaan käyttöön uusia ja "uusvanhoja" palvelumuotoja: erilaiset 
tilattavat/kiertävät palveluautot (kirjasto, posti, sairaanhoito, taksikyytien yhdistäminen).

Vesihuoltolaitoksilla laaditaan varautumissuunnitelmat ottaen huomioon ilmastonmuutoksen 
aiheuttamat ongelmat (kuivuus, rankkasateet ja tulvat) vesihuollon toteuttamiseen.
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Kunta KETS/KEO
Ilmasto-
kampanja Hinku

C02-
raportti

Itämeri-
haaste

Aura x
Kaarina x x x
Kemiönsaari x x
Koski Tl x
Kustavi x
Laitila x x x x x
Lieto (x) x x x
Loimaa x
Marttila x
Masku x x x x
Mynämäki (x) x x x x
Naantali x x x
Nousiainen x x
Oripää
Paimio x x x
Parainen
Pyhäranta (x) x
Pöytyä
Raisio (x) x x x
Rusko x x
Salo x x x x
Sauvo x
Somero x x
Taivassalo x
Turku x x x x
Uusikaupunki (x) x x x x
Vehmaa

3 *(8) 12 5 19
*sopimuskaudella 2017–2025 kolme kuntaa, suluissa edellisen sopimuskauden kunnat

Taulukko 1. Varsinais-Suomen kuntien osallistuminen eri ohjelmiin ja seurantaan. Tilanne tammikuussa 2018.
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EU:n energiatehokkuusvelvoitteiden täyttämiseksi Suomessa on 
tavoitteena saada mahdollisimman suuri osa kuntien, kaupunkien 
ja kuntayhtymien omasta ja niiden hallinnassa olevasta energian-
käytöstä energiatehokkuussopimustoiminnan piiriin. Kuntien ener-
giatehokkuussopimukseen (KETS) kaudelle 2008–2016 liittyneitä 
kuntia oli 8. Päättyneellä sopimuskaudella kattavuus asukasluvulla 
mitattuna oli 67 %. Sopimuksessa velvoitetun uusiutuvan energian 
kuntakatselmuksen on Varsinais-Suomessa tehnyt kolme kuntaa.

Kuntien energiatehokkuussopimuksen uuden sopimuskauden 
alkaminen 2017 ei ole aktivoinut kuntia toivotusti. Uuteen sopi-
muskauteen 2017–2025 on liittynyt Varsinais-Suomessa vain kolme 
kuntaa. Valtakunnallinen kattavuustavoite kuntien asukasmäärällä 
mitattuna on vuoden 2018 loppuun mennessä vähintään 75 %. Jos 
maakunnassa halutaan sama kattavuus, sopimusjärjestelmän piiriin 
pitää saada lisää kuntia. Tavoitteen toteutumisella on merkitystä 
koko sopimusmenettelyyn, sillä Suomessa EU:n energiatehokkuus-
vaatimukset toteutetaan tällä vapaaehtoisella sopimusmenettelyllä 
ja se on EU:n suuntaan sitova.

Kuntien energiatehokkuussopimuksissa asetetut säästötavoitteet 
eivät ole raportoinnin perusteella toteutuneet Suomessa. Tasaisella 
säästövauhdilla tavoitteesta olisi pitänyt tavoittaa 89 % sopimus-
kaudella 2008–2016, mutta vuonna 2016 säästö oli 55 %. Jotta 
sopimusasiakirjoissa asetettuihin tavoitteisiin päästään, tulee sopi-
muskuntien toteuttaa säästötoimenpiteitä jatkossa huomattavasti 
aiempaa enemmän ja nopeammin.

KUNTIEN PÄÄSTÖJEN KEHITTYMINEN 
Maakunnallinen energia- ja päästötase on viimeksi laskettu vuoden 
2007 tiedoilla Kasvener-mallilla. Tämä laskentamalli sopii useam-
man vuoden välein tehtynä muutosten seurantaan. CO2-raport-
tipalvelu puolestaan on reaaliaikainen ja siitä tehdään vuosittain 
yhteenvetoraportti. Aikasarjat kattavat 2–10 vuotta riippuen siitä, 
milloin kunta on liittynyt palveluun ja onko perusvuosia sisällytetty 
laskentaan. Kasvihuonekaasujen laskenta noudattaa Euroopan 
Unionin kaupunkien ja kuntien päästölaskentaa varten kehittämää 
standardia ja vastaa tapaa, jolla Suomi raportoi päästönsä YK:n 
ilmastosopimukselle.

Kuntien asukaskohtaisissa päästöissä on suuria eroja. Pienimmät 
hiilidioksidipäästöt asukasta kohti mitat-tuna on Turulla, 
4,2 tonnia / vuosi ja suurimmat Loimaalla, 11,2 tonnia / vuosi. 
CO2-raporttikunnissa suu-rimpia päästölähteitä ovat tieliikenne ja 
maatalous. Kaukolämmön päästöt Naantalissa, Raisiossa ja Turussa 
ovat muita kuntia suuremmat. Syynä on kivihiilen käyttö kaukoläm-
mön polttoaineena.

Kuva 5. CO2-raportissa mukana olevien Varsinais-Suomen kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2016 ilman teollisuutta.
Lähde: Benviroc Oy
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Laskennassa ovat mukana kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, 
maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, 
maatalous ja jätehuolto. 

CO2-raporttipalvelussa mukana olevien kuntien asukaskohtaiset 
päästöt kääntyivät laskuun vuonna 2010, mutta kasvoivat uudel-
leen 2015–2016. 

Kuva 6. CO2-raportissa mukana olevien Varsinais-Suomen kuntien asukaskohtaiset päästöt vuosina 2008–2016 ilman teollisuutta. 
(Liedon luvuissa on takautuvasti lisätty Tarvasjoen päästöt.) 
Lähde: Benviroc Oy

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkoston kaikkien kuntien 
päästöt laskivat keskimäärin 29 prosenttia vuosina 2007–2015 
Suomen ympäristökeskuksen laskennan mukaan. Merkittävin syy 
ilmastopäästöjen vähenemiseen on siirtyminen fossiilisista polttoai-
neista uusiutuvaan energiaan. Myös kiinteistöjen energiatehokkuus 
on parantunut ja sähkönkulutus on vähentynyt toimintatapoja 
muuttamalla.
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Ilmasto- ja energiastrategioiden julkaisusta kuluneiden seitsemän 
vuoden aikana maakunnassa on tehty paljon erilaisia toimia hiili-
päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämiseksi. Positiivisia muutoksia on tapahtunut kuntasektorilla, 
yrityksissä ja kuntalaisten toimintatavoissa. Strategioihin kirjatut ta-
voitteet ja toimenpiteet ovat kuitenkin hyvin eritasoisia ja vaikeasti 
seurattavia eikä tilannekatsauksessa siten ole mahdollista esittää 
laskennallisia tuloksia toimenpidetasolla. 

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiavision mukaan maakunta on 
saavuttanut vuonna 2020 kansainväliset ja kansalliset ilmasto- 
ja energiatavoitteet. Luotsin laatimisen aikaan Kioton sopimus 
edellytti 20 prosentin päästövähennystä vuoteen 2020 mennessä. 
On kuitenkin huomattava, että vaatimukset kiristyvät ja matka kohti 
hiilineutraalia maakuntaa on vasta alussa. Aiempien tavoitteiden 
rinnalle ovat nousseet niin uudet kansalliset tavoitteet kuin Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteet, jotka automaattisesti ohjaavat myös 
maakuntatasolla tehtävää toimintaa.

Tilannekatsauksen toimenpiteiden seurantataulukkoon kirjatut 
arviot kertovat, että suurin osa eri teemojen toimenpiteiden toteu-
tumisesta asettuu kategoriaan Suunnitteilla tai toteutunut osittain. 
Käytännössä kaikkia keskeisimpiä toimenpiteitä ja tavoitteita on jo 
lähdetty tavoittelemaan, vaikkakaan mitään ei vielä ole kokonaisuu-
dessaan saavutettu.

Toimenpiteistä merkittävimmät vaikutukset ilmastonmuutoksen 
hillinnän kannalta ovat yhdyskuntarakenteen tiivistäminen sekä 
rataverkon ja julkisen liikenteen kehittäminen. Liikenne aiheuttaa 
merkittävät ilmastopäästöt sekä kuluttaa kolmanneksen maakun-
nan energiasta eikä niihin liittyviä tavoitteita pystytä saavuttamaan 
ilman merkittäviä yhdyskuntarakenteeseen ja liikkumistottumuksiin 
kohdistuvia muutoksia. Kasvavat kaupunkiseudut ja taajamien 
kehitys ovat keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden edellyttämässä 
suunnittelun suunnan aktiivisessa muuttamisessa. Suunnittelupe-
riaatteita tulisi muuttaa sisäänpäin kasvavaa yhdyskuntarakennetta 
toteuttaviksi. Tarkasteluun tulee erityisesti ottaa yhdyskuntaraken-
teen sisällä tapahtuva liikkuminen ja kestävän liikkumisen mahdol-
listava maankäytön suunnittelu.

Liikenteen osalta valtakunnalliset päästövähennystavoitteet ovat 
haastavia. Näyttää siltä, että liikenteen osalta ohjaavat toimenpiteet 
eivät ole olleet riittäviä ja päästöjen määrää ei ole saatu vähennet-
tyä tavoit-teiden mukaisesti. Strategisella tasolla liikenteen osalta 
on tapahtunut positiivinen muutos, sillä yhä useammin tavoitteena 
on viisaiden ja vähäpäästöisten kulkutapojen käytön ja tarjonnan 
lisääminen. Asenteet ovat muuttuneet suotuisiksi kestävää liiken-
nejärjestelmää kohtaan sekä päätösten valmistelijoiden, päättäjien 
että kuntalaisten tasolla. Tavoitteet eivät kuitenkaan ole siirtyneet 
käytäntöön tarpeeksi nopeasti ja yksittäisten kuntalaisten liikku-
mistottumuksissa ei arvioida tapahtuneen riittävästi konkreettista 
muutosta parempaan. Tiivistettynä voidaan todeta, että valtion 
merkittävimmät ohjauskeinot päästöjen vähentämiseen liittyvät 
tuki- ja verotuskeinojen hyödyntämiseen ja aluetasolla merkittä-
vimmät vaikutuskeinot ovat joukkoliikenteen ja aluerakenteen 
hyvässä suunnittelussa ja järjestämisessä.

Energiantuotannon investointipäätökset vaikuttavat pitkällä 
tähtäimellä strategioiden tavoitteiden toteu-tumiseen. Kivihiilen 
käytön vaihtaminen biopolttoaineisiin parantaa tilannetta, mutta 
sen käyttö maakunnassa tulee kuitenkin jatkumaan vielä 2020-lu-
vulla. Fossiilisten polttoaineiden käytön on vähennyttävä edelleen 
merkittävästi mm. liikenteessä ja erillislämmityksessä, jota tukee 
mm. Suomen hallituksen kärkihanke Hiilettömään, puhtaaseen ja 
uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Varsinais-Suomessa 
ollaan lähellä uusiutuvan energian tavoitetta kauko- ja alueläm-
mityksen osalta. Myös kunnalliset toimijat ja yritykset, kuten myös 
yksittäiset kuluttajat ovat siirtyneet biopohjaisten polttoaineiden 
ja lämpöpumppujen käyttöön lämmityksessä. Erillislämmitykses-
sä fossiilisten polttoaineiden osuuden vähentämiseen on vielä 
tarvetta.

Merkittävä ilmastomuutokseen ja hiilensidontaan liittyvä vaiku-
tuskeino on maa- ja metsätaloudessa, jota on kehitetty ja hyödyn-
netty potentiaaliin nähden hyvin vähän. Biopolttoaineiden käytön 
lisääntyessä metsien kasvun ja käytön tasapaino on säilytettävä. 
Suomessa puuston ja metsien maaperän muodostama hiilivarasto 
kasvaa eli metsät toimivat hiilinieluna. Tehtyjen tutkimusten ja 
skenaarioiden perusteella näyttää siltä, että Suomen metsät säilyvät 
hiilinieluina myös lähitulevaisuudessa. Yksimielisyyttä metsien hiili-
nielujen laskentatavasta ei EU:n tasolla vielä ole eikä sen vaikutuksia 
siten vielä pystytä arvioimaan.

Ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteiden toteutuminen 
edellyttää aktiivisen alueellisen yhteistyön jatkamista tavoitteiden 
mukaisesti. Energiasektorin murros lisää paikallisen ja hajautetun 
energiantuotannon mahdollisuuksia ja sitä kautta alueiden oma-
varaisuutta. Jotta paikallinen energiantuotanto lisääntyisi, tarvitaan 
logistiikkajärjestelmän kehittämistä sekä yhteistyötä kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamiseksi. On myös pidettävä huolta omavaraisesta, 
osaavasta ja kilpailukykyisestä maakunnasta.

Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2017 tekemien laskelmien 
mukaan Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähenty-
neet 26 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2015. On huomat-
tava, että nyt tehdyissä laskelmissa ei ole mukana päästökaupan 
piirissä olevia teollisuuden päästöjä, joten suora vertailu Luotsissa 
esitettyihin vuoden 2007 lähtötietoihin ei ole mahdollista. 

SYKE:n tekemässä Varsinais-Suomen päästövähennystiekartassa 
tarkastellaan päästöjen kehitystä vuoteen 2030 saakka (Kuva 7). 
HINKU 2030 –baseline sisältää HINKU-kuntien toteutuneet päästö-
vähennykset vuodesta 2007 saakka ja siihen lisätyt jo suunniteltu-
jen ja päätettyjen toimien vähenemävaikutukset. 

KAISU 2030 –skenaario sisältää HINKU-toimien lisäksi sellaiset 
KAISU:n toimenpiteet, jotka eivät ole mukana HINKU-baseline 
päästövähennyksissä. Molempiin vaihtoehtoihin on sisällytetty 
päästökauppaan kuuluvan CHP-kaukolämmön eli Naantalin moni-
polttoainevoimalaitoksen päästövähenemä. 
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Kuvasta voi todeta, että kumpikaan skenaario ei riitä hiilineutraa-
liuden saavuttamiseen (-80 %), joten uusia ratkaisuja päästöjen 
vähentämiseksi tarvitaan edelleen.

Luotsiin kirjattuna tavoitteena on nostaa kunnat esimerkillisiksi toi-
mijoiksi maakunnassa. Jotta näin olisi, tulevan maakuntauudistuk-
sen yhteydessä on huolehdittava, että ilmastonmuutoksen hillintä-
työn tehtävät ja eri toimijoiden roolit tulevat selkeästi määriteltyä. 
Varsinais-Suomen kunnille 2017 annettu hiilineutraaliuden haaste 
on aktivoinut kuntia. Usea kunta on ilmoittanut kiinnostuksensa 
liittyä mukaan haasteeseen, mutta esiin on noussut selkeästi resurs-
sien puute työn koordinointiin ja toimenpiteiden toteutta-miseen. 
Kunnilla ei ole resursseja toimia yksin, joten tarvitaan kuntien välistä 
yhteistyötä ja asiantuntijatukea. 

Alueellisessa yhteistyössä on tärkeää huomioida tarpeet strate-
giselle ja tavoitteiden asettelun yhteistyölle, mutta myös tarve 
konkreettisiin toimiin, joilla energiankulutusta ja ilmastopäästö-
jä vähennetään. Työhön tulee teeman moninaisuuden vuoksi 

Kuva 7. Varsinais-Suomen päästövähennystiekartta. 
Lähde: SYKE 

sitouttaa sidosryhmiä niin yritysten, kuluttajien, järjestöjen kuin 
julkisten toimijoiden tahoilta. Keskeistä on eri toimijoiden roolien 
löytäminen sekä niiden tehtävien ja toimien tunnistaminen, johon 
eri sidosryhmät aidosti pystyvät vaikuttamaan tavoitteiden edistä-
misessä.
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