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Elinvoima- ja ympäristötoimiala



Kokonaispäästöt 2007-2020 – 52% (359,1 ktCO2e)
Päästöt per asukas 2007-2020 – 51 % (4,3 tCO2e)

Porin päästökehitys









Pori on mukana monissa hankkeissa ja 

verkostoissa

Hankkeet

• URBACT iPlace - Elinvoiman ja yhteistyön 
kehittäminen kaupunkikeskustassa

• CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta 2016-2023

• Energianeuvonta Satakunnassa –hanke

• HINKU – Kohti hiilineutraalia Poria

• Ilsa - Ilmastoviisas Satakunta 2018-2022

• ICC - Intelligent Cities Challenge

• NOAH- tulvanhallintaprojekti

• Lähiöohjelma 2020-2022

Verkostot

• HINKU-verkosto

• ICLEI

• Kansallinen kaupunkipuisto

• MAL-verkosto

• Pyöräilykuntien verkosto

• Reilun kaupan kaupunki

• Selkämeren kansallispuisto/Natura 2000 –
verkosto

• UBC Union of Baltic Cities

• CLC –Climate Leadership Coalition

• Covenant on Mayors



• https://www.pori.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/hiilineutraali-pori

Hiilineutraali Pori
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Hiilineutraalius
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Kaupunkistrategia
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Ympäristökasvatus
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Huoltovarmuus

Luonnon 

monimuotoisuus

Kansallinen 

kiertotalousohjelma

Sosiaalinen 

kestävyys

Mikä tekee Porin kaupungista kestävän?
Strateginen ydin: Pori 2030 –strategia:

• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: ekologinen, 

sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys

• Hiilikädenjälki

• Kestävä kaupunkisuunnittelu ja ympäristörakentaminen

• Resurssiviisas Pori: 

• Hiilineutraalius

• Kiertotalous

• Kestävä luonnonvarojen käyttö

• Uusiutuva energian käyttö ja tuottaminen 

• Vastuulliset hankinnat:

• Ympäristövastuu

• Sosiaalinen vastuu

• Taloudellinen vastuu

• Elinkeinopoliittinen vastuu
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Hiilikädenjäljellä kuvataan tuotteen, 

toiminnan, prosessin tai palvelun 

ilmastohyödyt eli päästövähennys-

potentiaali käyttäjälle. Hiilikädenjälki 

korostaa myönteisiä päästövaikutuksia 

tulevaisuudessa, kun taas hiilijalanjälki 

keskittyy kielteisiin päästövaikutuksiin 

nyt.



Kiertotalouden tiekartta Porin kaupungille 

Toteutusaika: 10/2021-09/2023

• Tavoite: Visuaalisesti toimiva ja resurssiviisas kiertotalouden tiekartta, joka 

toteuttaa uuden Pori 2030 -strategian tavoitteita. Edistetään systeemitason 

muutosta resurssiviisaampaan suuntaan kokonaisvaltaisesti.

• Toteutus: Tiekartalle kootaan kiertotalouteen, vähähiilisyyteen ja 

kestävyyteen liittyvät sitoumukset toimintaohjeiksi koko 

kaupunkiorganisaatiolle. Tiekartta on koko organisaation edistymistä 

läpileikkaava taho/väline.

• Edellyttää toimialat ylittävää keskustelua ja yhteistyötä, yhteisten 

polkujen löytämistä.
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Lisätietoja nettisivuilta 

www.pori.fi/tiekartta

http://www.pori.fi/tiekartta


HINKU toimenpiteet vuositasolla

HINKU 
organisointi

HINKU -
työryhmän 

nimeäminen

VUOSIKELLO:

Vuosittainen 
hillintätoimien 
suunnitelma:

1.Investoinnit

2.Asukkaiden ja 
yritysten aktivointi

Raportointi: 

Johtoryhmälle

KH:lle

Syke

Toimintasuunnitelma:

Vuosittainen suunnitelma päästöjä 
vähentävistä investoinneista

Viestintäsuunnitelma:

Sisäinen ja ulkoinen viestintä

1. Nettisivut, some

2. HINKU foorum

3. Sisäinen tiedotus 

HINKU -työryhmä, koordinaattori



Mitä Pori tekee
• Porin kaupunki siirtyi käyttämään vihreää sähköä

• Linja-autoissa käytetään uusiutuvaa dieseliä

– Porin Linjojen bussien siirryttyä käyttämään uusiutuvaa dieseliä on päästöt vähentyneet keskimäärin 90 
prosenttia aikaisempaan verrattuna. Hiilidioksidiekvivalentin vähenemä on 2734,2 tn CO2 ekv. Tämä vastaa 
noin 1800 henkilöauton aiheuttamia päästöjä vuodessa (henkilöauton päästöt keskimäärin 149,6 g/km, 
ajomäärä 10 000 km/vuosi).

• Porin Veden aurinkopaneelihanke

– Lukkarisannan varavesilaitoksen katolla 135 aurinkopaneelia. Koko aurinkosähköjärjestelmän teho on 41,8 kW

• Peittoon Kierrätyspuisto edistää hiilineutraaliutta

• Hävikkiruokaa tarkastellaan vuosittain

• Yhteiskäyttöä ja lainaamista edistetään

– www.pori.fi/lainaaminen

• Ensimmäinen laajasti aurinkoenergiaa hyödyntävä uimahalli Poriin

– 200 m2 aurinkolämpökeräimiä ja 360 m2 (50 kWp) aurinkosähköpaneeleja



• Porin kaupungin hankintapalveluille ollaan luomassa resurssiviisautta edistävä hankintatyökalu, jotta 
saadaan kiertotalouden periaatteet mukaan entistä paremmin julkisiin hankintoihin. CIRCWASTE -
osahanke Luupissa on tuettu Porin kaupungin hankintapalveluita resurssiviisaissa julkisissa hankinnoissa jo 
vuodesta 2017.

• Resurssiviisautta ja kestävää elämäntapaa käsittelevään sähköiseen oppimisympäristöön 
Ympäristöpolkuun, www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku, on koottu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 
vinkkejä ja vierailukohteita avuksi ympäristökasvatukseen.

• Asukkaille tarjotaan vuosittain tapahtumia ja luentosarjoja kestävään elämäntapaan ja resurssiviisauteen 
liittyen.

• Katuvaloja vaihdetaan energiatehokkaisiin LED-valoihin

http://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku


Kohti hiilineutraalia ja 

resurssiviisasta Poria


