
Ympäristövastuullista satamatoimintaa
Turun Sataman ympäristöraportti 2021



Ympäristöohjelmalla 
selkeät tavoitteet

• Turun Sataman tavoitteena on minimoida 
satamatoiminnan ympäristövaikutukset. 

• Haluamme pienentää toimintamme 
hiilijalanjälkeä, vähentää vaikutuksia 
vesistöön ja meriluontoon, sekä rajoittaa 
satamatoiminnan aiheuttamaa melua. 

• Merkittäviin tuloksiin yltämiseksi tarvitaan 
kaikkien satamassa toimijoiden panosta 
sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kesken.



Pitkäjänteinen työ ympäristön hyväksi 
on tuottanut myös tulosta 

Satamatoiminnasta aiheutuvat 
päästöt ilmaan ovat vähentyneet 16 
prosenttia kuljetettuihin tonneihin 
nähden vuosien 2011–2018 aikana. 

Energiatehokkuus on parantunut 
sähkön kulutuksen pienennyttyä 
samaan aikaan peräti 24 prosenttia. 

Ympäristöohjelmamme tavoitteena 
on ilmanpäästöjen edelleen 
vähentäminen, energiatehokkuuden 
kohentaminen sekä meriluonnon 
hyvinvoinnin turvaaminen. 

PÄÄSTÖT ILMAAN -16 % SÄHKÖN KULUTUS -24 % YMPÄRISTÖOHJELMA



Ympäristöohjelma 2019–2025 

PÄÄMÄÄRÄ

• Hyvinvoiva meriluonto

TAVOITE

• Satamatoiminnan kuormituksen 
vähentäminen vesistöön.

PÄÄMÄÄRÄ

• Ilmastonmuutoksen hillintä osana 
hiilineutraalia Turun 
kaupunkialuetta.

TAVOITE

• Satamatoiminnan 
kasvihuonepäästöjen 
vähentäminen 40 % aikavälillä 
2008–2025.

PÄÄMÄÄRÄ

• Energiankäytön tehostaminen ja 
säästö.

TAVOITE

• Sataman energiatehokkuuden 
parantaminen vuoden 2018 
tasosta.

Ympäristötoimintaamme ohjaa DNV:n sertifioima toimintajärjestelmä, joka noudattaa
ISO 14001-, ISO 9001- ja ISO 45001-standardeja. Järjestelmän sertifioinnit päivitimme vuonna 2019.



* Koronapandemian vuoksi 
Helsinki-Tukholma -linjalla 
liikennöintinsä keskeyttäneet 
alukset, Viking Linen Gabriella
ja Tallink Siljan Silja Serenade
siirtyivät Turun sataman 
laituriin. Kyseisten alusten C02 
-päästöt näkyvät nousupiikkinä 
satama-alueen 
kokonaispäästöissä.

*



Ympäristövastuu on 
yhteinen asiamme

Edistämme ympäristötyömme tavoitteita 
osallistumalla lukuisiin ympäristöasiat 
huomioiviin yhteistyöhankkeisiin. 



• Tärkeimpinä ympäristötavoitteina oli lisätä meriliikenteen kestävyyttä ja 
ympäristöystävällisyyttä sekä edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden 
kysyntää Itämeren alueella. 

• Hanke sisälsi uuden matkustaja-autolautan (ro-pax) ylimääräiset 
ympäristöinvestoinnit. 

• Projektissa olivat mukana Turun Satama, Turun kaupunki, Viking Line ja 
Maarianhaminan Satama Suomesta sekä Tukholman Satama Ruotsista. 

• Käynnistyi NextGen Link -hankkeen pohjalta ja on osa Ferry Terminal 
Turku –hanketta.

• Hanke koskee ensisijaisesti laiturisuunnittelua, sekä siihen liittyvien 
urakoiden hankintaa.

• Optimoidaan satamatoimintoja sujuvoittamalla liikennejärjestelyjä, 
uudistamalla turvallisuusjärjestelyjä ja parantamalla matkustaja-
autolauttojen laitureita.

• Laiturit suunnitellaan hyödyntämään uusinta teknologiaa, kuten 
automaattista laituriin kiinnittymistä ja maasähkövalmiutta.

NextGen Link -hanke 
2017–2021

Ferry Port Turku 
-hanke
2021–2024



• Helsingin ja Turun kaupungit käynnistivät vuonna 2010.

• Jatkuu uudella viisivuotiskaudella sekä päivitetyllä yhteisellä 
toimenpideohjelmalla vuosina 2019–2023. 

• Toimenpiteemme uudella kaudella sisältävät muun muassa 
o matkustaja-alusten jätehuollon edelleen kehittämisen 
o sekä hiilineutraalin satamatoiminnan ilmastosuunnitelman 

edistämisen.

Itämeri-haaste 
2006-2023





Ruoppausten 
vesistövaikutukset 
pienemmiksi
• Satamatoiminnan vesistökuormitukseen 

vaikuttavat Turussa eniten merenpohjan 
ruoppaukset. 

• Ruoppauksilla turvaamme satamaan 
johtavien laivaväylien ja sataman 
liikennekelpoisuuden.

• Pääosin kunnossapitoruoppauksia, joilla 
varmistamme merenkulkijoille 
ilmoitettujen virallisten väyläsyvyyksien 
paikkansapitävyyden.

”Olemme päättäneet siirtyä 
ruoppausmassojen maaläjitykseen.”



Ruoppausten vesistövaikutukset pienemmiksi

Päätimme Turun kaupungin kanssa ruoppausmassojen 
meriläjityksen lopettamisesta viimeistään vuoteen 2024 
mennessä. 

• Käytännössä tämä merkitsee siirtymistä 
maaläjitykseen, joka vähentää merkittävästi 
ruoppaustoiminnan vaikutuksia lähivesiin ja Airiston 
merialueella. 

• Maaläjitykseen siirtymistä varten käynnistimme Turun 
kaupungin vetämän selvitystyön sopivien 
läjitysalueiden löytämiseksi. 

• Samalla kartoitamme mahdollisuudet uusien 
läjitysalueiden ja ruoppausmassojen jatkokäyttöön.

Turun Lauttaranta on mahdollinen savimaiden 
sijoituskohde.

• Sijoittamalla ruoppauksista kertyvät sedimentit 
nykyiselle vesijättömaalle rakennettaviin pengeraltaisiin 
voidaan Latokarin alueelle kaavoittaa ja rakentaa uusi, 
merellinen kerrostaloalue. 

• Alue on saanut ympäristöluvan loppuvuodesta 2020 ja 
Turun kaupunki on aloittanut rakentamisen 
toteutussuunnittelun. 

• Latokarin lisäksi pyritään edistämään myös muiden 
potentiaalisten kohteiden käyttöönottoa 
tulevaisuudessa.



Laivaliikenne mukana 
ympäristötalkoissa

• Turun satamaan liikennöivät varustamot 
ovat vaikuttaneet merkittävästi 
satamatoiminnan hiilijalanjäljen 
pienenemiseen.

• Laivaliikenteen ilmapäästöt vähentyneet 
merkittävästi EU:n rikkidirektiivin ansiosta.

• Viking Line siirtyi nesteytetyn maakaasun 
(LNG) käyttöön Turun ja Tukholman 
välillä liikennöivissä aluksissaan.

• Positiivinen vaikutus myös Tallink Siljan 
käyttämällä vähärikkisellä polttoaineella, 
katalysaattoreilla sekä uusilla 
moottorityypeillä. 



Laivaliikenne mukana ympäristötalkoissa

• Uusimpien alusten suunnittelussa on huomioitu myös 
meriluonnon suojelu. 

• Alusten runkomuodot on optimoitu 
hydrodynaamisesti aaltojen muodostumisen 
minimoimiseksi. 

• Turun ja Tukholman välisessä saaristossa tämä 
ehkäisee eroosiota ja vähentää laivaliikenteen 
vaikutusta muutenkin herkälle saaristoluonnolle.

”Tarjoamme matkustajalaivoille, 
risteilijöille ja rahtialuksille 

mahdollisuuden jättää jätevedet 
satamaan.”



Alennetut alusmaksut 
kannustimina

• Kannustamme varustamoja ympäristön 
huomioimiseen antamalla alusmaksuihin 
ympäristöperusteisia alennuksia 

• Uusimme alusten ympäristöalennusten 
perusteet vuonna 2020 seuraamaan myös 
Ruotsissa käytössä olevaa Clean Shipping
Index -luokitusta. 

• Luokitus on laajempi kuin aiemmin 
käyttämämme pelkästään aluksen 
typpipäästöihin pohjautunut 
ympäristöalennus.

”Yksi merkittävä muutos vuodelle 2021 on 
aluksille myönnettävien ympäristöalennusten 

perusteet. Muutoksen myötä alusten 
ympäristöystävällisyyttä pystytään katsomaan 

laajempana kokonaisuutena.”





Meluhaittojen 
torjuntaan uusia 
ratkaisuja
• Satamatoiminnan melusta pääosa 

aiheutuu aluskäynneistä, lastauksen ja 
purkauksen äänistä sekä satamaan ja 
sieltä pois suuntautuvasta 
ajoneuvoliikenteestä. 

• Satamassa ajoittainen, lupamääräysten 
puitteissa tapahtuva melu, painottuu 
matkustaja-alusten päivittäisten aamu- ja 
iltalähtöjen tunteihin.

• Satamatoiminnan melua säännellään
ympäristölupien määräysten kautta. 



Meluhaittojen torjuntaan uusia ratkaisuja

• Sataman melutasoa valvotaan meluselvityksillä, joissa 
tarkastellaan satamatoiminnan melupäästöjä 
erilaisissa tilanteissa ja verrataan meluarvoja 
satamien ympäristöluvissa määriteltyihin arvoihin. 

o Kantasatamassa viimeisin meluselvitys on tehty 
vuodenvaihteessa 2020–2021 ja seuraavan 
kerran melutilanne tutkitaan vuonna 2025. 

o Pansion satamatoiminnan 
ympäristömelutilannetta seurataan 
kantasataman kanssa yhdenmukaisella 
aikataululla.

”Meluhaittojen vähentäminen 
korostuu tulevaisuudessa yhä 

enemmän, kun Turun keskustan 
asuminen ja palvelutarjonta 
laajentuvat kohti satamaa.”



Digitalisaation avulla 
päästövähennyksiin

• Digitalisuuden lisääminen 
satamatoiminnoissa vähentää koko 
kuljetusketjun hiilidioksidipäästöjä ja 
pienentää satamatoiminnan 
energiankulutusta. 

• Päästöjen vähentämiseen tähtäävät sekä 
paikannusteknologian hyödyntäminen 
että automaation ja robotisaation käytön 
lisääminen lastinkäsittelyssä.  



Digitalisaation avulla päästövähennyksiin

• Automaatiota hyödynnetään Turun satamassa mm. 
matkustaja-alusten satamakäyntien yhteydessä. 

• Alusten kiinnitystä ja irrotusta nopeuttavan 
automooring-järjestelmän käyttö pienentää alusten 
polttoaineen kulutusta ja päästöjä satamakäynnin 
aikana.

o Automooring-laitteisto on otettu käyttöön 
Viking Linen laituripaikalla vuonna 2021. 

• Digitaalisuutta hyödynnetään myös sataman liikenteen 
ohjauksessa. 

o Uusien porttijärjestelmien ja 
matkustajasataman uusien liikennejärjestelyjen 
avulla vähennetään ajoneuvojen tyhjäkäyntiä ja 
päästöjä satama-alueella. 

• Digitalisaatiolla vaikutetaan myös satamatoiminnan 
energiankulutukseen. 

o Olemme vähentäneet sähkönkulutusta
huomattavasti siirtymällä suurimmissa 
varastoissa ja kantasataman alueella LED-
valaistukseen ja hyödyntämällä valaistuksen 
digitaalista ohjausta.



Ympäristötilinpäätös
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