
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia 2030 merkittävien 
kokonaisvaikutusten arviointi 
 
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian 2030 valmistelussa on strategian toimenpide-ehdotuksista tehty 
yleispiirteinen merkittävien kokonaisvaikutusten arviointi, jossa on tunnistettu toiminnallisten 
painopisteiden merkittävät myönteiset ja kielteiset ekologiset (E), taloudelliset (T) sekä sosiaaliset ja 
kulttuuriset (S) vaikutukset.  
 

KESTÄVIEN ENERGIARATKAISUJEN SATAKUNTA 
 
Tavoitellaan energiaviisasta maankäyttöä ja rakentamista 
 
• Asiantunteva, erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin paneutuva suunnittelu on avainasemassa. Merkittävä 

positiivinen ja myös negatiivinen vaikutus aiheutuu siitä, jos ei riittävästi suunnitella ja arvioida, esim. 
tuulivoimat ja sen siirtolinjojen vaikutusta luonnon ydinalueiden pirstoutumiseen ja maisemaan. (E, T) 

• Edellytysten luominen uusiutuvan energian tuotannolle sekä energiatehokkuuden lisäämisen 
edistäminen korjausrakentamisessa ovat tärkeitä toimia. Korjausrakentamisessa myös rakennusten 
kulttuuriperintö säilyy. (T, S) 

 

Vähennetään energian kulutusta ja tuotannosta syntyviä päästöjä 
 
• Energian tuotannon vähähiilistäminen on avainasioita. Talouden kannalta on tärkeää suunnata 

liiketoimintaa uusiutuviin energiamuotoihin. Huoltovarmuuden vuoksi lähienergia ja energiantuotanto 
käyttökohteessaan on suotavaa. (E, T, S) 

• Kunnan sisällä suurin vaikutus tulee sen asukkaista ja yrityksistä eli kuluttajista. (E, T) 
 

Kehitetään monipuolista energia ja ympäristöalan osaamista ja koulutusta 
 
• Satakunnassa on paljon ja monipuolisesti energiaosaamista. Sen ylläpito ja edelleen vahvistaminen on 

myös taloudellisesti erittäin merkittävä asia huomioiden tulevaisuuden osaamistarpeiden muutokset. 
Työssäkäyvän henkilöstön osaaminen voidaan pitää ajan tasalla jatkuvan oppimisen mallilla. 
Kiertotalousosaaminen on melkein jo osa yleissivistystä (T, S) 

 
HIILINEUTRAALI SATAKUNTA 
 
Vähennetään liikenteen päästöjä 
 
• Liikenteessä merkittäviä vaikutuksia on polttomoottoriajoneuvojen korvaaminen vaihtoehtoisilla 

käyttövoimilla sekä polttomoottoriautojen käytön merkittävä vähentäminen eri keinoin. (E, T) 

• Julkisissa hankinnoissa voidaan ottaa huomioon vähähiilisyys yhtenä osana ympäristöarviointia. (E) 

• Panostukset vähähiilisempään ja joustavampiin digitalisaatiota hyödyntäviin liikenne- ja 
kuljetusratkaisuihin vaikuttavat positiivisesti elinkeinorakenteeseen. (T) 



• Tärkeintä luoda on turvallisuusteen, sujuvuuteen ja kustannuksiin vaikuttavia kannustimia jalan, 
pyörällä ja julkisillaliikennevälineillä kulkua varten. Näiden edistämistoimilla vaikutetaan merkittävästi 
myös terveyteen. Autoilun vähentymisellä on vaikutuksia luonnonympäristöihin ja viihtyvyyteen. 
Etenkin joukkoliikenteeseen panostaminen tasa-arvoistaa liikkumisen mahdollisuuksia. (E, T, S) 

 

Vähennetään lämmityksestä aiheutuvia päästöjä 
 
• Öljystä luopuminen on erityisen tärkeää. Kun siirtymisestä vähäpäästöisiin lämmitysratkaisuihin 

tehdään taloudellisesti houkuttelevaa, siihen ryhdytään herkemmin. (T) 

• Taloyhtiöiden tukeminen hukkalämmön hyödyntämisessä on merkittävää. Hukkalämpö tulisi hyödyntää 
joko lämmönjakelussa tai prosesseissa. Erityisesti taloyhtiöiden osalta keskitetty lämmöntuotanto on 
perusteltu ratkaisu energianlähteestä riippumatta. (E, T) 

• Uusiutuvan energian potentiaaliarvioinneissa erityisesti maalämpöön siirtymisellä on merkittävää 
työllistämispotentiaalia. Maa- ja kalliolämmön osalta ei tunneta vielä mahdollisia haittavaikutuksia 
riittävästi. (E, T) 

 

Vähennetään maataloudesta aiheutuvia päästöjä 
 
• Turvepeltojen päästöihin vaikuttavat toimet ovat merkittäviä. Siksi turvemaiden peltokäytöstä 

luopuminen on erityisen tärkeää. Toimien taloudelliset haittavaikutukset tulee huomioida. (E, T)  

• On tärkeää, ettei energiaturpeentuottajia jätetä turpeenkäytön vähentyessä yksin, vaan valtio, 
maakunta ja kunta auttavat uuden toimentulon löytämisessä oikeuden mukaisen siirtymän 
mekanismeja hyödyntäen. Turpeen käyttöä ei tule korvata tuontienergialla. (T, S)  

• Päästöihin on tärkeä pyrkiä vaikuttamaan viljelykäytäntöjen muuttamisella ja kehittämisellä.  Se 
edellyttää oikeaa ja tarpeellista tietoa ja tukea. (E, S) 

• Lannankäsittelyn päästöihin on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan biokaasun tuotannolla (E, T) 

• Maa- ja metsätalouden yhtenäisten alueiden säilyttäminen on vastaus myös yhdyskuntarakenteen 
hajautumiseen sekä ekologisten ja virkistysarvojen säilymiseen.  (E, S) 

 
Vahvistetaan hiilinieluja 
 
• Maankäyttösektorin toimet ovat erittäin tärkeitä päästöjen hallissa ja hiilensidonnassa ja hiilivarastojen 

pysymisessä. Positiivinen vaikutus voidaan aikaansaada avohakkuita ja metsien käyttöä vähentämällä ja 
turvealueita metsittämällä sekä ennallistamalla. Käytetään myös taloudelliset perustelut 
metsätaloudellisesti heikkotuottoisten suoalueiden säilyttämiseksi ja palauttamiseksi (E, T, S) 

• Turvemaiden ojitusten vähentämisellä on myönteinen ekologinen vaikutus. Metsityskohteiden 
valinnassa tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa. Jatkuvan kasvatuksen suosiminen turvemailla voi 
laajentaa hakkuita myös sellaisiin metsiin, joiden halutaan säilyvän peitteisinä, mutta se voi vaikuttaa 
metsänomistajan tuloihin. (E, T) 

• On tärkeää asettaa tavoitteeksi puunkäytön muuttaminen lyhytikäisistä tuotteista pitkäikäisiin, 
esimerkiksi puurakentamiseen, joka luo myös viihtyvyyttä. Tavoitteeksi tulisi asettaa pitkälle jalostettu 
tuotanto, joka on kehittyneen maan ja maakunnan tunnusmerkki.  Hiilensidonnan markkinoiden 
kehittäminen voi mahdollistaa aiempaa aktiivisemman metsänomistajuuden. (E, T, S) 

• Maakuntakaavalla on mahdollisuuksia vaikuttaa yhtenäisten maa- ja metsätalousalueiden säilymiseen, 
viher- ja virkistysyhteyksissä ja suojelualueverkostossa. (E, T, S) 



ILMASTOVIISAS SATAKUNTA 
 
Lisätään kotitalouksien ilmastotietoisuutta 
 
• Vastuullisilla kulutusvalinnoilla on vaikutusta ympäristön tilaan laajasti, mm. elinoloihin ja 

luonnonvarojen käyttöön. Kestävämpien, hiilijalanjäljen sijaan kestävyyttä laajemmalla kriteeristöllä 
arvottavat kulutusvalintojen tulisi olla kestämättömiä edullisempia. Konkreettisilla kannustimilla voi olla 
neuvontaa enemmän vaikuttavuutta. (E, T, S) 

• Kuntalaisten aktivoiminen ja vaikutukset oman elinpiiriin antaa ihmisille merkityksellisyyden tuntua. (S) 

 
Huomioidaan ilmastoasiat kuntien toiminnassa 
 
• Kuntien on pääasiallisina paikallisina toimijoina oltava aktiivisia toimijoita ilmastonmuutoksen 

vastaisessa taistelussa, mutta kunnilla on oltava riittävät resurssit asioiden hoitoon. Työtä riittää siinä, 
miten saadaan kaikki kunnat ja kaikki toimialat mukaan toimintaan. (E, T) 

• Kaikessa toiminnassa huomioitu ympäristönäkökulma on oikea toimintatapa ja tuottaa pitkällä 
tähtäimellä merkittäviä positiivisia vaikutuksia laajasti. Kuntien HINKU-tavoitteella on laajasti 
merkittäviä positiivisia vaikutuksia, jos sen saavuttamiseen sitoudutaan vahvasti. (E T S). 

• Ruokapalveluissa kasvisruoan lisäämisellä on merkittävä ilmastovaikutus. (E) 

 

Parannetaan energiatehokkuutta yrityksissä 
 
• Energiatehokkuussopimukset ovat merkittävä keino parantaa energiatehokkuutta samoin kuin 

investointeihin liitetyt ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet. Satakuntalaiset teollisuusyritykset ovat jo 
onnistuneet tekemään merkittäviä päästövähennystoimia. (E, T) 

• Teollisten symbioosien hyödyntämisellä on merkittäviä vaikutuksia. Yritykset tuottavat toisilleen 
lisäarvoa hyödyntämällä toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. (T) 

• Etätyön lisääminen on hyvä esimerkki mahdollisuuksista vähentää ympäristörasitusta ja lisätä samalla 
mahdollisuuksia ja joustoja esimerkiksi vapaa-ajan kuntoliikuntaan ja virkistäytymiseen. (E, S) 

 

Edistetään kiertotaloutta 
 
• Kiertotaloustoimet pitäisi kohdistaa päästöintensiivisiin materiaaleihin. Merkittäviä toimia 

Satakunnassa ovat erityisesti rakennusmateriaalien kierrätys ja biokaasun tuotanto. (E, T) 

• Materiaalivirroissa oleellinen kysymys hävikkien vähentämisestä. (T) 

• Kaavoituksella on suuret vaikutusmahdollisuudet teollisten symbioosien muodostumisessa ja sitä 
kautta saatavaan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn, alueen vetovoimaan, luonnonvarojen 
säästöön ja yritysten kädenjälkivaikutukseen. (E, T, S) 
 

Varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
 
• Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan vesihuoltolaitosten- ja energiantuotanto- ja jakelun toimivuuteen 

tekemällä kaikesta vaikeammin ennakoitavaa. Kriittisten toimialojen tukeminen ja 
varautumissuunnitelmien ajan tasalla pitäminen tulee olemaan merkittävää tulevaisuuden turvallisen 
kannalta. Ilmastonmuutoksen vaikutuksissa mm. metsätaloudelle on myös vielä epävarmuutta. (T, S) 



• Kiinteistöjen energiantarve mm. viilentämiseen voi kasvaa, ja tämän takia viilennys kannattaisi 
toteuttaa kokonaisvaltaisella ratkaisulla. (T) 

• Rakentamista tulee ohjata ilmastonmuutoksen kannalta kestäville alueille, kiinteistöihin kohdistuva 
sääilmiöiden ja tulvien aiheuttama kosteusrasitus tulee huomioida suunnittelussa. Tulvasuojelua tulee 
toteuttaa tulvariskikohteissa. (T, S)  

• Varautuminen on ilmastoteemassa se, johon parhaiten voimme kansallisesti tietotaidon välittämisen 
ohella vaikuttaa globaalisti ja paikallisesti. (T, S) 

 
Tuetaan luonnon monimuotoisuutta 
 
• Suomen monimuotoisuus lepää metsissä ja niiden oikeaoppinen varjeleminen turvaa 

monimuotoisuuden.  Luonnontilaiset metsät sitovat eniten hiiltä, antavat tilaa uhanalaisille lajeille sekä 
mahdollistavat virkistyskäytön. Monimuotoisuutta tukee arvokkaiden alueiden yhdistyminen 
ekologisilla yhteyksillä. Ennallistamistoimet tarjoavat työtä ja toimeentuloa. (E, T, S) 

• Edut luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvojen säilymiselle ja hyödyntämiselle hyvinvointina ovat 
välittömästi saavutettavissa. (S) 

• Koska suurin osa metsistä on talousmetsiä, ratkaistaan monimuotoisuuden turvaaminen erityisesti 
niissä tehtävillä toimenpiteillä. Luonnonhoitotoimet saattavat avata tulevaisuudessa uudenlaisia 
tulomuotoja esimerkiksi hiilensidontaan liittyen. (E, T) 

 
 

Yhteenveto toimien vaikuttavuudesta 
 
Satakunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää tuoda esiin positiivisia 
näkökulmia, eikä painottaa pelkästään vähentämiseen ja rajoittamiseen tähtääviä toimia. Vapaaehtoisuus 
ja kannustaminen vievät asioita paremmin eteenpäin. 
 
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian 2030 toimenpide-ehdotusten tueksi tarvitaan vahvaa 
tietoisuuden lisäystä luonnosta kuin sen merkityksestä. Ilmastonmuutokseen hillintään ja varautumiseen 
liittyvän tiedon tulee olla luonnon kiertokulkua ymmärtävää, kokonaisvaltaista ja kattavaa. Asiaa ei 
ratkaista yksittäisillä, ristiriitaisilla nostoilla, vaan syy-seuraussuhteet on ymmärrettävä. Paikalliset 
esimerkit helpottavat asian konkretisointia.  
 
Yleisesti Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa vuoteen 2030 esitetyt toimenpide-ehdotukset 
toteutuessaan vaikuttavat maakunnassa ekologisesti, aluetaloudellisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti. 
Strategia täydentää ja konkretisoi Kasvun mahdollisuus – Satakunnan tavoitteet ja toimenpiteet 
koronapandemiasta toipumiseen ja uuteen kasvuun –loppuraportissa mainittuja maakunnan vahvuuksia. 
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