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Hiilineutraali Turku 2029 1.
http://www.turku.fi/hiilineutraaliturku



Toteutamme päästöttömyyteen, 

jätteettömyyteen ja kestävään 

luonnonvarojen käyttöön liittyvät 

resurssiviisauden periaatteet vuoteen 

2040 mennessä.

Kaupunki tavoittelee vuoteen 2029 

mennessä hiilineutraaliutta, jota kohti 

edetään suunnitelmallisesti 

välitavoitteiden kautta.* 

Turku kasvaa kestävästi (kv 16.4.2018)

*Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6.2018 Turun kaupungin kestävän ilmasto- ja 

energiatoimintasuunnitelman 2029. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että suunnitelma on huomioitava ohjaavasti 

toimialojen ja konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden toteutuksessa vuosittain.



Turun toinen ilmastofoorumi järjestetään 4.6. klo 13.00-15.00

Voit seurata suoraa lähetystä alla olevasta osoitteesta

http://www.turku.fi/ilmastofoorumi2020

Turun ilmastofoorumi 2020

http://www.turku.fi/ilmastofoorumi2020


Esimerkkejä päästölaskennan ja 
ilmastoviisaiden ratkaisujen 
piloteista Turun Skanssissa 

2.



- …

- Hiilijalanjäljen minimointi kaikessa toiminnassa
- Elinkaariajattelu mukana kaikessa kustannustarkastelussa

- …

Elinkaariajattelu - Skanssin infran 
suunnittelu

Skanssin alueelliset tavoitteet:



Infran suunnittelu

YLEISSUUNNITELMA

INFRAN YLEISSUUNNITELMA

PUISTOSUUNNITELMA

TOTEUTUS-

SUUNNITTELU

TOTEUTUS



INFRAN YLEISSUUNNITELMA

PUISTOSUUNNITELMA

(2016)

Elinkaariajattelu:
• Pinnantasaussuunnitelma + laajennettu 

läjitysaluetarkastelu*
• Vertailu: Massojen kuljetus pois vs. läjitys 

Skanssin alueella**

*Sweco Ympäristö Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy 2016
**Sweco Ympäristö Oy 2016



INFRAN YLEISSUUNNITELMA

PUISTOSUUNNITELMA

(2016)

TOTEUTUSSUUNNITTELU

(2018-2019)

Elinkaariajattelu:
• CO2-päästölaskennan kehittäminen*

• Skanssinkatu, rakennussuunnitelmien 
perusteella

• Vallikatu, infran yleissuunnitelman 
perusteella

*Ramboll Finland Oy:n loppuraportti 26.6.2018



TOTEUTUSSUNNITELMIEN 

TARKISTAMINEN (2019)

Elinkaariajattelu:
• Suunnitelma tonttien esirakentamiseksi

*FCG Finnish Consulting Group Oy 2019

TOTEUTUSSUUNNITTELU

(2018-2019)

Elinkaariajattelu:
• Skanssin keskuspuiston CO2-

päästölaskenta, massataseen arviointi ja 
hyötykäytön suunnittelu*

• Maaperän haitta-ainetutkimus ja 
sulfidisaviselvitys sekä stabiloinnin 
soveltuvuuden alustava arviointi**

*Ramboll Finland Oy:n loppuraportti 11.11.2019
** Ramboll Finland Oy:n Tutkimusraportti 16.5.2019
Toteutussuunnitelmien laatija  *FCG Finnish Consulting Group Oy 2019



Työryhmän kokemukset ja 
kommentit3.



• Elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen sekä kustannusten arvioinnin kehitystyö

• Skanssin katualueiden ja keskuspuiston päästöjen laskeminen

• Osaaminen ja motivaatio kaupungin sisällä: Täällä on hyvä ilmapiiri ja asenne 

tarttua vaikeisiinkin haasteisiin

• Kaupungin strategiset linjaukset ja organisointi

• Skanssi on mukana useissa kestävän kehityksen hankkeissa ja piloteissa 

• Infrarakentamisen tarveselvitys- ja hankesuunnittelumalli 

• Turun Sataman ja kaupungin päätös luopua meriläjityksestä ja 

ruoppausmassojen kierrätys maarakentamiseen.

• Esirakentamisen selvittely varhaisessa vaiheessa 

• Läjitysperiaate

• Pima-kohteiden tunnistaminen järjestelmällisesti hankkeiden varhaisessa 

vaiheessa

Kommentit

Mitä viime vuosien onnistumisia päästövähennysten 

edistämiseksi kaupungin infrarakentamisessa voit mainita



• Tavoitteiden läpivienti hankkeen eri vaiheiden läpi 

• Ratkaisuiden jalkauttaminen käytäntöön

• Palkitsevuus > ratkaisuiden löytämisen ja toteuttamisen pitäisi olla sidottu 

tulokseen

• Kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu, urakkamuoto

• Ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen

• Keksiä jotain todella uutta ja kustannustehokasta ”pienistä puroista 

syntyy iso virta”

• Uutta, luovaa ajattelua tarvitaan kaikissa prosessin vaiheissa ja kaikkien 

panos on tärkeä

• Tieto ja ratkaisuiden tuntemus suunnittelijakonsultilla 

Kommentit

Ilmasto- ja resurssiviisaiden ratkaisujen keskeisimmät 

haasteet



Kommentit

Ilmasto- ja resurssiviisaiden ratkaisujen keskeisimmät 

haasteet

• Toimintamallin muutokset

• Resurssien puute ja kiire

• Laajat kilpailutukset 

• Ratkaisujen tuotteistamisen vajavuus 

• Uusiomateriaalien riittävä kysyntä. Tasalaatuinen ja riittävä 

materiaalivirta

• Ratkaisujen mittakaavan pienuus 

• Kokonaisuuden hahmottamisen vaikeus ja koordinoinnin 

haasteet

• Suunnittelu ei toteudu urakkamuodon tai muun esteen vuoksi

• Kankeat urakka- ja tilausmahdollisuudet 



• Kaupunkien yhteistyö monella tasolla: hyvien käytäntöjen kopiointi ja 

yhteiset linjaukset selkiyttävät kehityspolkuja myös kaupungin 

ulkopuolisten toimijoiden suuntaan.

• Hankintoja rohkeammin uusiin teknologioihin ja toimintamalleihin.

• Bonusjärjestelmä suunnittelussa/urakoinnissa voisi edistää 

innovaatioiden syntymistä.

• Helppokäyttöisiä työkaluja laskentaan. Tulosta pitää myös pystyä 

helposti vertailemaan mm. yleisesti liikenteestä aiheutuviin päästöihin. 

• Ratkaisut pitää osata siirtää ns. insinöörimaailmaan eli ne tulee saada 

yleisiin laatuvaatimuksiin ja työselostuksiin. Käytännön toteutus on koettu 

osin vielä haasteelliseksi.

Kommentit

Ilmasto- ja resurssiviisaiden ratkaisujen vaatimat tietotarpeet, 

yhteistyömallit ja työkalut



• Rahoittajien vaatimukset ja rahoitusinstrumenttien tarjoamien 

mahdollisuuksien hyödyntäminen 

• Kansalliset ohjeistukset

• Osaavat suunnittelijat ja toteuttajat

• Simuloinnit, mallinnukset, kriteeristöt, standardit ja sertifioinnit

• Valtakunnallinen päästötietokanta 

• Infrahankkeiden kustannuslaskenta- ja päästölaskentajärjestelmien 

yhteensovittaminen

Kommentit

Ilmasto- ja resurssiviisaiden ratkaisujen vaatimat tietotarpeet, 

yhteistyömallit ja työkalut



Kiitos!
http://www.turku.fi/skanssi


