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Topinpuiston ilmastopolun rakentamiseen 
osallistuneet yritykset



Johdanto
Topinpuiston ilmastopolku on toteutettu osana ILPO-hanketta, joka tukee kaupunkeja 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä auttaa yrityksiä löytämään uusia 
vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. Yrityksissä ja 
teollisuusalueilla on vauhditettava uusien älykkäiden ja hiilineutraalien 
toimintamallien kokeilemista ja pilotointia, jotta arvoketjuista saadaan tehokkaampia 
ja löydetään uusia tapoja hyödyntää materiaalivirtoja. 

ILPO-hanketta toteuttavat Turun kaupunki, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Business 
Tampere, Tampereen yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hanketta rahoittavat Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaanliitto ja hankkeeseen osallistuvat kaupungit ja 
organisaatiot. 

Työn toteutti Afry Finland Oy kevään 2021 aikana. 
Topinpuiston kiertotalouskeskukselle rakennettiin ilmastopolku osana ilmastopositiivista 
yritysalueen mallia. Ilmastopolkutyössä tunnistettiin alueen päästölähteitä ja hiilinieluja 
sekä arvioitiin keinoja päästöjen vähentämiseen.

Lisätietoja 
hankkeesta:

Hanke-esittely
Hiilineutraali Turku

6Aika-strategia
Circhubs

https://www.turku.fi/6aika-turussa/hankkeet/pilotti-ja-kokeiluhankkeet/ilpo-ilmastopositiiviset-yritysalueet-ja
https://www.turku.fi/hiilineutraaliturku
https://6aika-strategia/
https://circhubs.fi/


1. Päästölähteiden ja päästöjen lähtötason
määrittäminen

2. Tavoitteiden asettaminen, potentiaalin
arviointi ja toimenpiteiden listaus

3. Toimeenpano

4. Päästöjen seuranta, toimenpiteiden
päivittäminen ja mahdollisten päästöjen
kompensointi

Ilmastopolun toteuttamisessa
tärkeää on parantaa toimijoiden

välistä yhteistyötä, lisätä
läpinäkyvyyttä ja osaamista

ilmastoasioissa.

Topinpuiston ilmastopolun prosessi



Topinpuiston kiertotalouskeskuksen toimijoille tehtiin maaliskuussa 
2021 verkkokysely, jossa selvitettiin lähtötilannetasoa ilmastotyössä, 
olemassa olevia suunnitelmia sekä jo tehtyjä ilmastotoimenpiteitä.

Kysely koostui seuraavista osioista:

• Yleiset kysymykset
• Päästöjen hallinta ja ilmastotavoitteet
• Energian käyttö
• Liikkuminen ja logistiikka
• Materiaalien käyttö
• Osaaminen ja resurssit

Ilmastokysely nykytilan selvittämisen 
lähtökohtana



Topinpuiston ilmastoasioiden nykytila
Topinpuiston yritysten 
päästöjen hallinta vaihtelee 
toimijoittain. Yksi yritys 
mainitsee yhtiötason 
ilmastotavoitteen, mutta 
muissa yrityksissä ei ole 
varsinaisia 
ilmastotavoitteita.

Yritykset mainitsevat 
esimerkiksi ISO 
standardoidut järjestelmät, 
mutta varsinaisia voimassa 
olevia ilmastostrategioita 
yrityksillä ei ole.

Yritykset ovat tehneet 
toimenpiteitä, joilla ne 
pyrkivät vähentämään 
päästöjä. Näitä esitellään 
seuraavilla kalvoilla 
tarkemmin.

Yritykset ovat tunnistaneet 
oman toiminnan tärkeyden 
Turun kaupungin 
hiilineutraaliustavoitteen 
sekä kansallisen 
kierrätystavoitteen 
saavuttamiseksi.



Topinpuiston ilmastoasioiden nykytila

Minkälaista sähköenergiaa 
ostatte?

Onko yrityksenne laskenut 
hiilijalanjälkeään joko organisaatiotasolla 
tai tuotteelle/ palvelulle, joka kokonaan tai 

osittain kuuluu Topinpuiston alueella 
toimimiseen?

Tarjoaako yrityksenne 
tuotetta tai palvelua, 

jonka avulla muiden on 
mahdollista vähentää 

kasvihuonepäästöjään?

Ei
17 %

Kyllä
83 %

Kyllä
33 %

Ei
67 %

Vihreä sähkö

67 %

Pörssi-/ 
sekasähkö

33 %



Energian käyttö
• Alueen yritykset käyttävät pääosin 

sähköenergiaa ja sähköllä tai biokaasulla 
tuotettua lämpöä

• Käytetty sähkö on suurella osalla vihreää 
sähköä

• Toimijat ovat myös mukana 
energiantuotannossa

Topinpuiston ilmastoasoiden nykytila*
Liikkuminen ja logistiikka
• Kiertotalouskeskuksessa logistiikka aiheuttaa 

suuren osan päästöistä

• Logistiikka on pääosin alihankintaa

• Osalla vähäpäästöinen kalusto on jo 
valintakriteeri ja jatkossa tätä tulisi lisätä

• Työkoneiden yhteiskäyttöä tulisi tarkastella 
alueellisesti

Materiaalin käyttö
• Yritykset vastaanottavat runsaasti eri jäte- ja 

materiaalivirtoja lähialueilta

• Yritykset hyödyntävät jo joitain toistensa 
materiaalivirtoja, mutta keskinäisen tiedon 
parantaminen virroista olisi hyödyllistä

• 67 % yrityksistä käyttää jo hankinnoissaan 
ympäristökriteerejä

Osaaminen ja resurssit
• Lounais-Suomen Jätehuolto on merkittävä 

tekijä Topinpuiston kehityksessä

• Topinpuisto-päivässä ja Yhteinen työpaikka-
kokouksessa jaetaan tietoa ja osaamista 
kahdesti vuodessa 

• Yhteisiä pilotointeja tehdään jo

• Ideoiden jakamista tulisi edistää, esim. 
digitaalisen alustan kautta



Mahdolliset toimenpiteet
Osa-alue Lyhyt aikaväli (2021-2022) Keskipitkä aikaväli (2023-2025) Pitkä aikaväli (2026-2029)

Energia
- Ajoneuvojen 

polttoaineet
- Energian tuotanto
- Ostoenergia (esim. 

sähkö, höyry, 
kaukolämpö, 
jäähdytys)

- Vaihto hiilineutraaliin sähköön ja uusiutuviin 
polttoaineisiin

- Geotermisen energian 
selvitys tai vaihto hiilineutraaliin kaukolämpöön

- Energiankulutuksen ja –hukan pienentämiskeinojen 
selvittäminen (tavoitteiden asettaminen)

- Lämmöntalteenotto ja -kierrättäminen
- Hukkalämmön hyödyntämistä koskeva kartoitus

- Energiankulutuksen ja –hukan pienentäminen 
(esim. energiatehokkaammat laitehankinnat)

- Tilojen käytön optimointia koskeva selvitys
- Omien ajoneuvojen ja työkoneiden 

käyttövoiman kartoitus
- Energiatehokkaampien prosessien 

hyödyntäminen

- Hukkalämpöjen hyödyntäminen
- (Geotermisen energian käyttö)
- Aurinkosähkön tuotanto
- Omien ajoneuvojen käyttövoiman 

muutokset (kaasu-/sähkö-/vety)
- Tilojen käytön optimointia koskevat 

toimenpiteet

Logistiikka
- Logistiikan 

ostopalvelu
- Logistiikkainfra
- Työmatkustus

- Kuljetuspalveluja koskeva selvitys
- Ympäristökriteerien asettaminen 

logistiikkapalveluille
- Logistiikan tehostamista koskeva suunnitelma 

(reitit, kuormat, varastoinnit)
- Työkoneiden käyttöä koskeva kartoitus
- Sähköajoneuvojen latauspisteet
- Työmatkoja kimppakyytinä

- Kuljetuspalvelujen kilpailutus yhteistyössä
- Uusiutuvien polttoaineiden 

tankkausmahdollisuuksien selvittäminen
- Työkone ja ajoneuvokannan uudistamista 

koskeva kustannus- hyötyanalyysi
- Tuetaan työntekijöitä käyttämään pyörää/julkista

liikennettä

- Työkoneiden sähköistäminen
- Logistiikan käyttövoimamuutokset 

(kaasu-/sähkö-/vety)
- Etäpalveluiden hyödyntäminen/ muodos

taminen
- Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen 

logistiikan optimoinnissa

Materiaalit
- Materiaalihankinnat
- Sivuvirrat/ jätteet
- Laitteiden ja 

koneiden käyttö

- Ympäristökriteerit hankinnoille yhdessä
- Selvitetään tarkemmin materiaalivirtojen 

hyötykäyttömahdollisuudet
- Yritysten jätehuollon keskittäminen
- Laitteiden ja koneiden käyttökapasiteetin selvitys

- Materiaalinkulutuksen vähentäminen ja -hukan 
pienentäminen

- Laitteiden ja koneiden yhteiskäytön lisääminen
- Keskitettyjen hankintojen selvitys
- Topinpuiston uuden lajitteluaseman 

toteuttaminen kestävyysnäkökulmat huomioiden

- Uusien kierrätysmateriaalivirtojen 
hyödyntäminen

- Uusien sovellusten hyödyntäminen
- Loppusijoitusalueen maisemointi ja 

kaasun keräyksen optimointi



• Mahdollisia toimenpiteitä kartoitettiin yhteistyössä AFRY:n ja 
Topinpuiston yritysten kesken

• Työpajojen ja keskustelujen pohjalta AFRY rakensi Topinpuistolle 
ilmastopolun

• Ilmastopolkuun valittiin merkittävimmät ja toteutuskelpoisimmat 
toimenpiteet, jotka vievät Topinpuistoa kohti ilmastopositiivista 
yritysaluetta

• Ilmastopolulla tuetaan myös Turun kaupungin ilmastotavoitetta olla 
hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä

Topinpuiston ilmastotavoitteet



Luopuminen fossiilisista
polttoaineista
Toimijat vaihtavat ajoneuvojen ja
työkoneiden uusiutuvaan energiaan
tai vaihtavat elinkaarensa päässä
olevat biokaasulle/sähkölle
(selvitys yhteiskäyttö/yhteistyö)

Arvoketjun toimenpiteet:
- Kuljetuksia koskevien

päästövähennystoimenpiteiden
kokeilujen/ vaatimusten
kartoittaminen

- Hiilineutraalien hankintojen
koulutus yhteistyönä

- Työmatkaedut julkisen/ 
päästöttömän liikkumisen
edistämiseksi

Materiaalitietokanta ja energian hyötykäyttöselvitys
- Toimijat kartoittavat materiaalivirtoja ja selvittävät

alueellisen tietokannan perustamista jatkuvaa
parantamista ja tiedon ylläpitoa varten

- Toimijat kartoittavat energian hyötykäyttömahdollisuudet
alueella ja keräävät tietoa jatkuvaa parantamista varten

Siirtyminen alkuperävarmennettuun
vihreään sähköön/ Hiilineutraali
sähkön tuotanto
Toimijat kilpailuttavat vihreän
sähkön ja/ tai selvittävät
mahdollisuuksia aloittaa tuuli- tai 
aurinkosähkön tuotantoa alueella

Hiilen sidonta alueelle tai päästökompensaatio
Toimijat sitovat tai kompensoivat päästöt, joita
ei ole mahdollista vähentää

Hiilijalanjäljen
määritykset
Toimijat kartoittavat oman
toiminnan ja tuottamiensa
tuotteiden hiilijalanjäljen

Topinpuiston lajitteluaseman
rakentaminen
Kestävyysnäkökulmien
huomioiminen ja selvittäminen
toteutuksessa

Topinpuiston ilmastopolku



Ilmastopolun seuranta ja raportointi

Topinpuiston yritykset tekevät itsenäisesti ilmastotoimenpiteitä osana omia organisaatioitaan

Topinpuiston verkostossa jaetaan tietoa ja osaamista sekä tehdään yhteisiä kokeiluja

Ilmastopolun edistymistä seurataan Topinpuisto-päivässä ja Yhteinen työpaikka-kokouksessa.

Turun seudun yritysten ilmastotoimenpiteitä kerätään myös Turun ilmastojoukkueen sivulle

Toimenpiteistä raportoidaan Topinpuiston verkkosivuilla ja somekanavilla



@Topinpuisto
www.topinpuisto.fi
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