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Circhubs.fi 6Aika: Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

6Aika: ILPO -hanke tarjoaa yrityksille tukea 

vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämiseen 

Turussa, Vantaalla ja Tampereen seudulla.

Tuomme kentän toimijoita yhteen etsimään uusia ratkaisuja. 

Kehitämme päästölaskentaa ja ilmastopolkuja eri 

arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille 

pilottialueillamme Turun Topinpuistossa, Vantaalle 

rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen 

seudulla.



Turku mukana kehittämässä 
päästöjen kompensaatiota 

• Turun kaupunki haluaa olla mukana 

kehittämässä paikallisen kompensaation 

konseptia sekä edistää keskustelua niin 

paikallisista kuin muistakin ratkaisuista 

kompensointiin ja hiilensidontaan.

ILPO-hankkeen selvitys kompensaatiopalveluista: 

https://circhubs.fi/tietopankki/selvitys-eri-toimijoiden-

kompensaatiopalveluista-ja-liiketoimintamalleista/
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https://circhubs.fi/tietopankki/selvitys-eri-toimijoiden-kompensaatiopalveluista-ja-liiketoimintamalleista/


6Aika ILPO - Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Turun ilmastotavoitteet
• Turun alueen kasvihuonekaasupäästöjä pyritään 

vähentämään vähintään 80 prosenttia vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2029 mennessä.

• Viimeistään vuonna 2029 saavutetaan hiilineutraalius, 
jolloin jäljellä olevat päästöt kompensoidaan kokonaan.

• Vuodesta 2029 eteenpäin Turku pyrkii olemaan 
ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen nettopäästöt ovat 
negatiiviset.

• Hiilinieluja, uusiutuvan energian tuotantoa ja muita 
kompensaatioita on lisättävä hiilineutraaliuden 
saavuttamiseksi ja etenemiseksi ilmastopositiiviseksi 
alueeksi.

Turun kaupunkistrategia (kv 16.4.2018 § 72)
Turun kaupungin llmastosuunnitelma 2029 (kv 11.6.2018 § 142)
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6Aika ILPO - Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Kuntien alueellinen päästölaskenta

• Poikkeaa yritysten ym. organisaatioiden 
hiilijalanjälkilaskennasta

• Pyrkii kokoamaan kaikki alueella syntyvät 
suorat päästöt sekä energiankulutuksen 
ja jätehuollon välilliset päästöt 
aiheuttajasta riippumatta

• Kyse on toisiaan tukevista rinnakkaisista 
näkökulmista, ei kaksoislaskennasta

Alueelliset tavoitteet ovat kaikille yhteisiä!
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➢ Eri toimijoiden tai toimintojen päästöjen kompensaatio tukee kuntien ja 

valtion tavoitteiden toteutumista, kunhan siihen sisältyy sitoutuminen 

riittävän suureen päästöjen vähentämiseen. Kompensaatio ei anna 

oikeutta jättää päästövähennystoimenpiteitä tekemättä.



Paikallisuuden etuja

✓ Voidaan sitouttaa toimijoita 

ilmastosuunnitelman tavoitteisiin ja 

päästövähennyksiin

✓ Edistetään paikallisten hiilinielujen 

ja syntyä

✓ Luodaan taloudellisia kannustimia 

ja tuetaan paikallisia innovaatioita, 

elinkeinotoimintaa ja hyvinvointia.



6Aika ILPO - Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Kh:n linjauksia paikallisesta kompensaatiomallista 

• Käyttöönotto vaiheittain 2021 alkaen, ensimmäisessä vaiheessa mukana oman toiminnan 
matkustuksen päästöt ja biomassan lisäys kaupungin omistamissa metsissä

• Vuosittain julkaistaan hiilitilinpäätös malliin sisältyvästä toteutuneesta hiilensidonnasta ja 
myönnetyistä kompensaatioista sekä seurataan kertynyttä hiiliyli- tai hiilialijäämää.

• Mallia kehitetään avoimesti siten, että myös muita päästösektoreita, kompensaatiomekanismeja 
ja toimijoita voidaan ottaa laajasti mukaan.

• Kompensaatioiden käyttö edellyttää sitoutumista Turun ilmastosuunnitelman yhteisiin 
tavoitteisiin ja konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

• Kehitystyötä jatketaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti siten, että järjestelmän operointi voidaan 
tarvittaessa luovuttaa myös kaupungin ulkopuoliselle organisaatiolle erikseen sovittavin ehdoin.

Kaupunginhallitus 1.6.2020 § 243
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Esimerkki: omien metsien kuviokohtainen tarkastelu

kuvio SimulointiAIKA ala alkuppplji alaryh kasvup lohko MeanDbh medianH DomH Age N BA Vol RunkopuukgHukkapuukgOksatkg NeulasetkgKannot_juuretkgLUPOkumuTilavuusTotBioKG CO2Mg

346 0 0 1,47 1 1 3 6 26,97 19,04 21,85 77 1289,99 24,85 223,07 85,4 2,683 17,373 5,351 28,755 0 139,562 255,8637

346 1 5 1,47 1 1 3 6 27,96 19,67 22,85 82 1254,69 27,94 256,3 98,137 3,484 19,052 5,86 32,802 0,56 159,895 293,1408

346 2 10 1,47 1 1 3 6 28,88 20,28 23,77 87 1218,74 30,95 290,04 111,32 3,994 20,58 6,332 36,852 1,36 180,438 330,803

346 3 15 1,47 1 1 3 6 29,71 20,89 24,62 92 1182,34 33,85 323,79 125,731 3,293 21,926 6,723 40,853 2,45 200,976 368,456

346 4 20 1,47 1 1 3 6 30,48 21,49 25,4 97 1145,51 36,58 357,07 139,722 2,839 23,102 7,032 44,734 3,89 221,319 405,7515

346 5 25 1,47 1 1 3 6 31,18 22,09 26,11 102 1108,44 39,12 389,55 153,615 2,187 24,132 7,267 48,463 5,74 241,404 442,574

346 6 30 1,47 1 1 3 6 31,82 22,67 26,77 107 1071,35 41,48 421,06 166,617 2,047 25,055 7,445 52,026 8,05 261,24 478,94

255,8637

293,1408

330,803

KG 10v keskimääräinen CO2KG74939,3

1v -//- KG 7493,93

25 €/CO2-ekv/v187,3483

Pystytään laskemaan metsän kokonaisbiomassa (runko, hukka, elävät oksat, kuolleet oksat, lehdet/neulaset, 
juuret >2 mm, hienojuuret, kannot ja luonnonpoistumat)

→ biomassaan sitoutuneen hiilen määrä, hiilidioksidin määrät sekä hiilitase.



• Valittava vertailutaso vaikuttaa hiilinielun laskennalliseen lisääntymiseen. 

Vaihtoehtoja on useita, esim.

1. Luken simulaatiot 60 %:n hakkuutasolla ja hyvien metsänhoidon 

käytäntöjen mukaisella hoidolla (60 % -> 40 % = +4 kt/v CO2-ekv)

2. Tiettyjen menneiden vuosien toteutunut kehitys (vrt. Suomen hiilinielujen 

vertailutaso), tarkkojen inventointitietojen puute ehkä ongelma

3. Kasvupaikan ja leveysasteen mukainen keskimääräinen taso.

• Maankäyttö kokonaisuudessaan on sisällytettävä jollain tavalla seurantaan, jotta 

toimenpiteet eivät myöskään johda hiilinielujen tuhoutumiseen toisaalla.

→ Tietojen avoimuus tärkeää!

Vertailutason vaikutus



Maankäytön 

muutosalueita*

*Yleiskaava ja osayleiskaavat



6Aika ILPO - Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Muita mahdollisia paikallisia kompensaatiokeinoja
• Yksityisten maanomistajien hiilinielut (esim. 

turvepohjaiset pellot jotka tällä hetkellä päästölähteitä, 

metsänhoitomenetelmät, metsitykset ym.)

• Teknologiset ratkaisut (biometanointi, betonimurskan 

karbonatisaatio, puurakentaminen, uusiutuvan energian 

ylituotanto ym.)

• Oheishyötyjä tuottavat projektit (esim. luonnon 

monimuotoisuutta tai kaupunkilaisten osallisuutta 

lisäävät projektit, joissa hiilensidonta osana)

• Tutkimushankkeet (suurempi riski hiilensidonnan 

todentumiselle, mutta potentiaali voi olla suuri)

• Viestintä ja tietojen koonti olemassa olevista 

nieluista myös tärkeää!
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6Aika ILPO - Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Visio kompensaatiomallista

➢ Paikallisuus

➢ Avoimuus monipuolisille ratkaisuille ja toimijoille

➢ Edellytyksenä asiakkaiden sitoutuminen päästövähennyksiin

Kompensaation tuottajat

• Kaupungin metsät

• Kaupunkipuut

• Yksityiset 
maanomistajat

• Teknologiaratkaisut

• Jne.

OPERAATTORI

• Paikkatiedon ylläpito

• Markkinointi ja 
tuotteistus

• Todentaminen ja 
seuranta

• Julkinen hiilitilinpäätös

Asiakkaat

• Kaupunkikonserni

• Yritykset ja yhteisöt

• Asukkaat

Hiilinielut, sitoutuminen Kompensaatiopalvelut

€ + ilmastositoumukset€
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Kiitos! 
Miika Meretoja,

miika.meretoja@turku.fi

@circhubs

www.circhubs.fi

@circhubs

mailto:Miika.meretoja@turku.fi

