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Muuttuvan ilmastopolitiikan myötä syntyy uusia velvoitteita kansainvälisen, 

kansallisen, maakunnallisen ja kunnallisen tason ilmastopolitiikkaan. Tässä pro 

gradu -tutkielmassa selvitettiin uusimpiin voimassa oleviin ja tulossa oleviin 

ilmastosopimuksiin, strategioihin ja ohjeistuksiin maakunnallisen, ja erityisesti 

Keski-Suomen ilmastostrategian ja sen keinovalikoiman kehittämisen 

näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästömäärien 

kehittymistä vuosista 2004 ja 2006 vuoteen 2014 sekä vuoden 2020 ennusteita. 

Tarkastelut tehtiin sektorikohtaisesti. Tarkasteltavina olivat energia-, liikenne-, 

maatalous- ja jätesektori. Tulosten mukaan Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästökehitys vuoteen 2014 mennessä on ollut kaikilla sektoreilla 

laskusuuntainen ja ennusteiden perusteella Keski-Suomen vuodelle 2020 

asettamat tavoitteet toteutuvat liikennesektoria lukuun ottamatta. 

Liikennesektorin tulos on jäämässä tavoitteesta 90 tuhatta CO2-ekvivalenttitonnia, 

joka vastaa 40 % tavoitelluista päästövähennyksistä. Keski-Suomen 

ilmastostrategian päästövähennyskeinot vastaavat edelleen hyvin 

ilmastopoliittisissa säännöksissä, strategioissa ja ohjeistuksissa esiintyviä 

kansainvälisen, EU- ja kansallisen tason keinoja. Keski-Suomen ilmastostrategian 

keinoihin voitaisiin lisätä enemmän konkreettisuutta. Tavoitteiden osalta tulisi 

keskittyä erityisesti energia- ja liikennesektorien päästöjen vähentämiseen, jotta 

ilmastostrategian avulla saavutettaisiin sekä maakunnan että ylempien 

ilmastopolitiikan tasojen tavoitteet. 
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As climate policy is changing, new obligations will be set on the international, 

national, regional and municipal level of climate policy. In this MSc thesis the 

latest valid and forthcoming climate agreements, strategies and guidelines were 

studied for the development of the regional and especially Central Finland’s 

regional climate change mitigation & adaptation strategy and its range of tools. In 

addition, the development of Central Finland’s greenhouse gas emissions from the 

years 2004 and 2006 to 2014 and the projections for 2020 were examined. The 

reviews were made on a sector-by-sector basis. These sectors were the energy, 

transport, agriculture and waste. According to the results, the greenhouse gas 

emissions by 2014 have decreased in all sectors, and based on the forecasts, the 

targets for 2020 are met in all other sectors except the transport sector. The 

transport sector's forecast remains 90,000 tons CO2 equivalent above the target 

level, which corresponds 40% of the target emission reductions. The tools for 

greenhouse gas reduction in the Central Finland’s regional climate change 

mitigation & adaptation strategy (2011) are still well suited to the climate policy 

provisions, strategies and guidelines of international, EU and national levels. 

Mainly more concrete tools could be added to the climate strategy. Regarding 

future objectives, focus should be in reducing the emissions of the energy and 

transport sectors to achieve the objectives of higher climate policy levels.  
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SANASTO JA LYHENTEET 

 

Agenda2030 YK:n jäsenmaiden kestävän kehityksen 

tavoiteohjelma 

ELY-keskus Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

Euroopan komissio Euroopan unionin toimielin, joka valmistelee ja 

panee täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 

asettamia erilaisia säädöksiä ja päätöksiä sekä valvoo 

niiden noudattamista EU:n jäsenvaltioissa. 

Hiilidioksidiekvivalentti Suure, joka kuvaa ihmisen tuottamien 

kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta. Päästöistä 

puhuttaessa hiilidioksidiekvivalentit ilmaistaan 

massana siten, että muiden kasvihuonekaasujen 

vaikutus on muunnettu vastaamaan hiilidioksidin 

ilmastovaikutusta (GWP) sadan vuoden 

tarkastelujaksolla. 

IPCC The Intergovernmental Panel on Climate Change, 

ilmastonmuutokseen liittyvää tieteellistä tutkimusta 

tekevä organisaatio  

KAISU  Kansallinen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan 

suunnitelma 

KASVENER  Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli 

Kioton pöytäkirja  YK:n ilmastosopimusta täsmentävä oikeudellisesti 

sitova sopimus, joka asettaa teollisuusmaille 

ilmastonmuutosta hillitseviä velvoitteita. Kioton 

toinen velvoitekausi kattaa vuodet 2013 – 2020. 

 

 

 



 

 

 

Liikenteen valkoinen kirja  Vuoden 2011 EU:n liikenteen strateginen 

suunnitelma, jossa käydään läpi liikenteen 

nykytilannetta ja haasteita, joita erityisesti EU:n 

liikenteelle asettama vuoden 2050 60 %:n 

päästövähennystavoite vuoden 1990 tasosta asettaa 

EU:n liikennejärjestelmälle.   

LULUCF  Kasvihuonekaasujen inventaarion sektori, joka 

kattaa kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 

jotka johtuvat suoraan ihmisen aiheuttamasta 

maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja 

metsätaloudesta. 

Pariisin sopimus  Sopimusosapuolia oikeudellisesti sitova sopimus, 

joka täydentää YK:n ilmastosopimusta. Sen 

tavoitteena on säilyttää maapallon keskilämpötilan 

nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa 

esiteolliseen aikaan.  

Päästökauppa  Euroopan unionissa toteutettava järjestely, jossa 

haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia 

omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän 

yksikköä kohti tietyn määrän päästöoikeuksia, joita 

nämä laitokset voivat ostaa ja myydä keskenään. 

Päästökauppasektorille kuuluvat sähkön- ja 

lämmöntuotannon sekä raskaan teollisuuden 

yritykset. 

Skenaario 2020 Arvio Keski-Suomen energialähteistä vuonna 2020 

Taakanjakosektori  Taakanjakosektorille kuuluvat päästökaupan 

ulkopuolelle jäävät päästöt aloilta kuten liikenne 

(pois lukien lentoliikenne ja kansainvälinen 

meriliikenne), rakennukset, maatalous ja jätteet. 
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Tiekartta  Strateginen suunnitelma, jossa esitetään määriteltyyn 

aiheeseen liittyvät päätavoitteet ja mahdolliset 

välitavoitteet sekä eri tapoja tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

YK:n ilmastosopimus  Ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (United 

Nations Framework Convention on Climate Chance, 

UNFCCC), joka sisältää tavoitteen saada 

kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä 

vakiinnutetuksi sellaiselle tasolle, ettei 

ilmastojärjestelmälle koidu ihmisen toiminnan 

aiheuttamana vaarallista muutosta.  



 

 

 

1 JOHDANTO 

Ilmastopolitiikka käsittelee ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen liittyviä poliittisia asioita. Ilmastonmuutoksen hillinnällä 

tarkoitetaan toimia, joilla yritetään hidastaa ilmastonmuutosta (HE 82/2014, 

ymparisto.fi 2013a). Yleensä toimilla pyritään vähentämään ihmisen toiminnasta 

muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää (HE 82/2014). Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi toimia, joilla säästetään energiaa, muutetaan energialähteitä 

vähäpäästöisemmiksi tai hiilineutraaleiksi, vältetään turhaa luonnonvarojen 

käyttöä ja samalla kasvatetaan sekä ylläpidetään hiilinieluja (ilmasto-opas.fi 

2017a). 

Ilmastopolitiikan ohjauskeinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseen voidaan 

Sorvalin (2013) mukaan jaotella hallinnollis-oikeudellisiin, taloudellisiin ja 

strategisiin ohjauskeinoihin. Lisäksi ohjauskeinoihin voidaan lukea informaatio-

ohjaus. Ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja voidaan myös käsitellä usealla 

tarkastelutasolla, joissa ylemmän tason ilmastopolitiikka ohjaa alempaa (Motiva 

2016).  

Eri poliittiset ja oikeudelliset sitoumukset velvoittavat seuraamaan ja 

raportoimaan kasvihuonekaasujen päästömääriä säännöllisin väliajoin 

(ymparisto.fi 2013b). Seurannan avulla voidaan selvittää, kuinka hyvin halutut 

tavoitteet on saavutettu ja onko sovituissa päästörajoissa pysytty.  Kansainvälisellä 

tasolla YK:n ilmastosopimus velvoittaa sopimuksen osapuolia raportoimaan 

kasvihuonekaasupäästönsä ja hiilinielunsa vuosittain YK:n ilmastosopimuksen 

sihteeristölle ja EU-tasolla Euroopan komissiolle. Velvoite raportoida päästöistä 

Euroopan komissiolle on osa EU:n kasvihuonekaasupäästöjen 

seurantajärjestelmää. Ilmastopoliittisista toimista, joita osapuolet ovat YK:n 

ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi tehneet, YK:n 

ilmastosopimus edellyttää raportoimaan säännöllisesti. Tämä tarkoittaa 

raportointia noin 3-4 vuoden välein.  EU-tasolla unionin jäsenmaiden on lisäksi 



10 

raportoitava komissiolle kahden vuoden välein maakohtaisista 

politiikkatoimistaan ja annettava kehitysarvio niiden vaikutuksista 

kasvihuonekaasupäästöihin. Kansallisella tasolla kasvihuonekaasuinventaarion 

kansallinen vastuuyksikkö on Suomessa Tilastokeskus (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2014). Inventaariota varten päästöt voidaan laskea joko 

IPCC:n (The Intergovernmental Panel on Climate Change) oletuspäästökertoimia 

tai kansallisia menetelmiä käyttäen (Regina ym. 2014, MMM 2014). 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan toimia, joilla varaudutaan ja 

pyritään vähentämään ilmastonmuutoksesta koituvia negatiivisia vaikutuksia ja 

toisaalta pyritään hyödyntämään positiivisia vaikutuksia (ymparisto.fi 2013a). 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tyypillisiä toimia ovat tulvariskien 

kartoittaminen sekä kaavoitus ja muun maankäytön suunnittelu, jolla voidaan 

vaikuttaa tulevaan rakentamiseen. EU:ssa ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

toimia ohjaa vuonna 2013 julkaistu EU:n sopeutumisstrategia. Suomessa on lisäksi 

julkaistu vuonna 2014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 

2022 koskien erityisesti Suomen näkökulmaa sopeutumistoimissa (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2017a). 

Kansainvälisen tason ilmastopolitiikan tavoitteiden implementoimista 

maakunnallisille tasolle on selvitetty aikaisemmin esimerkiksi artikkelissa 

”Implementing Europe's climate targets at the regional level” (Wolkiger ym. 2012). 

Tutkimuksessa esitetään ilmastotavoitteiden toteutumisen parantamiseksi muun 

muassa alueellisten päästötietojen keräämistä ja hyödyntämistä sekä 

maanomistajien sitouttamista mukaan alueen ilmastotyön suunnitteluprosessiin 

(Wolkiger ym. 2012). Suomessa alueellisia ilmastostrategioita on maakuntatasolla 

tutkittu ympäristöministeriön selvityksessä ”Maakunnalliset ilmastostrategiat – 

Haasteesta mahdollisuudeksi” (Sorvali 2012). Kuntien ilmastotyötä on vastaavasti 

pohdittu muun muassa teoksen ”Ilmastonmuutos käytännössä” kappaleessa 

”Kunnat ilmastovastuun kantajina” (Virtanen 2011). 

Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdyttiin ajankohtaiseen ilmastopolitiikkaan ja 

käsiteltiin ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja ja tuloksia maakunnan 

ilmastostrategian kehittämisen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielman aiheen 



 

 

 

rajaamiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen lähempi tarkastelu jätettiin 

tutkielman ulkopuolelle ja keskityttiin ilmastonmuutoksen hillintään. Lähemmän 

tarkastelun kohteeksi tutkielmassa otettiin Keski-Suomen ilmastostrategia (2011), 

joka kuuluu maakuntatason strategisiin ohjauskeinoihin. Maakuntatason 

ilmastopolitiikan lisäksi tutkielman tarkastelutasoiksi valittiin kansainvälinen 

ilmastopolitiikka, EU-tason ilmastopolitiikka ja kansallinen ilmastopolitiikka. 

Koska tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti maakunnalliseen ilmastostrategiaan 

vaikuttavia tekijöitä, jätettiin kunnallinen ilmastopolitiikka käsittelyn 

ulkopuolelle. 

Keski-Suomen ilmastostrategian kehittämiseksi tutkielman tavoitteena oli vastata 

seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä on tapahtunut ilmastopolitiikan kentällä sen jälkeen, kun viimeisin Keski-

Suomen ilmastostrategia (2011) on ilmestynyt? Toisin sanoen, miltä tämän 

hetkinen ilmastopolitiikka näyttää ja miten sen nykyiset tavoitteet vaikuttavat 

Keski-Suomen ilmastostrategiaan (2011)? 

2. Kuinka hyvin Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet 

vuodelle 2020 ovat tähän menneessä onnistuneet ja tullaanko maakunnan 

tavoitteet saavuttamaan? Mitkä sektorit (energia, liikenne, maatalous, jäte) ovat 

onnistumassa kasvihuonekaasujen vähennystavoitteissaan ja mitkä eivät? 

3. Millaisia potentiaalisia kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskeinoja on esitetty 

eri käsittelytasojen viranomaisten/tutkijoiden säädöksissä, strategioissa, 

ohjeistuksissa ja mahdollisissa muissa virallisissa julkaisuissa? Millaisia esitetyt 

vähennyskeinot ovat suhteessa Keski-Suomen ilmastostrategiassa esitettyihin 

vähennyskeinoihin? 
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Aineiston kerääminen 

Tutkielman aineisto kerättiin kirja- ja Internet-lähteistä. Kirja- ja Internet-lähteiden 

löytämisen apuna käytettiin hakukoneista Googlea. Kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen on hyvin yhteiskuntapoliittinen tutkimusaihe, ja siten 

hakutuloksista hyväksyttiin tutkimukseen sopivaksi aineistoksi tieteellisten 

julkaisujen lisäksi viranomaistahojen julkaisuja tai useiden eri yhteistyötahojen 

tekemiä julkaisuja, joissa on mukana tutkimus- ja/tai viranomaistahoja. 

Tutkielman aineisto kerättiin useammassa vaiheessa: ensin kooten yleisiä 

linjauksia ajantasaisesta ilmastopolitiikasta, ja sitten sektorikohtaisesti keskittyen 

kasvihuonekaasupäästökehitykseen ja ilmastonmuutoksen hillinnän 

keinovalikoimaan. Tärkeimpinä hakusanoina ja yhdistelminä ajantasaisen 

ilmastopolitiikan päälinjojen kokoamisessa käytettiin sanoja ilmastostrategia, 

ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen, ilmastopolitiikka, 

ilmaston lämpenemisen estämisen keinot, ilmastonmuutoksen hillitsemisen 

keinot, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja Pariisin sopimus sekä näiden 

englanninkielisiä vastineita. 

Kasvihuonekaasupäästöjä koskevina eri sektoreina olivat liikenne, lämmitys, 

sähkönkulutus- ja tuotanto, teollisuus ja työkoneet, maatalous ja jätteet sekä näitä 

leikkaava energiasektori. Sektorikohtaisessa aineiston keräämisessä tärkeimpiä 

hakuyhdistelmiä olivat maatalous/liikenne/jätteet/lämmitys/sähköntuotanto/ 

teollisuus/energia ja ilmastonmuutoksen hillintä/ilmastonmuutoksen hillinnän 

keinot.  Lisäksi hakuja kohdistettiin eri käsittelytasoihin lisäämällä tarkentavia 

hakusanoja kansainvälinen, EU, kansallinen ja maakunnallinen.  

2.2 Valmiit aineistot 

Valmiina aineistona tutkielmaan olivat käytettävissä Keski-Suomen 

kasvihuonekaasujen kulutusperustaisesti lasketut päästötiedot vuosilta 2004, 2006, 

2008 ja 2014. Päästötietojen laskennassa oli hyödynnetty KASVENER–

laskentaohjelmaa. Alueellinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointimalli 



 

 

 

KASVENER on Suomen ympäristökeskuksen tekemä työkalu kuntien, 

maakuntien ja muiden rajattujen alueiden vuotuisten kasvihuonekaasupäästöjen 

ja energiataseen laskentaan (SYKE 2013). Malli soveltuu kasvihuonekaasujen 

päästötilanteen peruskartoitukseen ja vuosien välillä tapahtuneiden muutosten 

havainnointiin. Noin 70 kunnan kasvihuonekaasupäästöjä on tarkasteltu käyttäen 

KASVENER–laskentaohjelmaa (SYKE 2013).  

Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästötietojen lisäksi tutkielmaa varten oli 

käytettävissä näiden pohjalta asiantuntijatyönä tehdyt ennusteet vuoden 2020 

kasvihuonekaasujen päästöistä sektoreittain. Sektoreina sekä KASVENER:in 

antamissa tuloksissa, että vuoden 2020 ennusteissa olivat liikenne, lämmitys, 

sähkönkulutus- ja tuotanto, teollisuus ja työkoneet, maatalous ja jätteet. Sektorit 

vastaavat Keski-Suomen ilmastostrategiassa käytettyä jaottelua. Vuoden 2020 

ennusteiden pohjalla on myös ollut Keski-Suomen energiataseessa 2014 esitelty 

Skenaario 2020 (Keski-Suomen Energiatoimisto 2016) (Taulukko 1). Skenaariossa 

2020 on arvioitu uusiutuvien energialähteiden käytön osuuden kasvavan Keski-

Suomessa ja fossiilisten polttoaineiden käytön laskevan verrattuna vuoteen 2014. 

Tämän mukaan IPCC:n laskennan mukaiset kasvihuonekaasupäästöt laskevat 

energiasektorilla ja liikennesektorilla. Lisäksi sähkönkulutuksen on arvioitu 

laskevan kiinteistöillä lämpöpumppujen asennuksen myötä viidenneksen (Keski-

Suomen Energiatoimisto 2016).  

Skenaariossa 2020 on myös erikseen tarkasteltu uuden biotuotetehtaan 

vaikutuksia Keski-Suomeen (Keski-Suomen Energiatoimisto 2016) (Taulukko 1). 

Biotuotetehtaan arvioidaan lisäävän mustalipeän käyttöä 160 % ja selluntuotannon 

prosessien käyttävän täysin uusiutuvilla energianlähteitä. Tehtaan on arvioitu 

lisäävän hieman liikenteen määrää erityisesti Äänekosken alueella ja vähentävän 

tarvittavan tuontisähkön määrää (Keski-Suomen Energiatoimisto 2016). 
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Taulukko 1. Skenaario 2020 ja Skenaario 2020 Biotehdas tavoitteet ja ennustetut 
vaikutukset verrattuna vuoden 2014 Keski-Suomen energiataseeseen (pohjautuu 
lähteeseen Keski-Suomen Energiatoimisto 2016) 

 Skenaario 2020 Tavoitteet Vaikutukset 

Voimalaitokset Öljyn käytöstä korvataan neljännes 
uusiutuvilla energialähteillä 
Aurinkoenergian tuotanto 5-kertaistuu 
Tuulivoiman tuotantoa Luhangan 
tuulipuistossa 

Uusiutuvien energialähteiden 
käytön osuus kasvaa ja 
fossiilisten polttoaineiden 
käyttö laskee => IPCC:n 
laskennan mukaiset 
kasvihuonekaasupäästöt 
laskevat 
  

Lämpölaitokset Öljyn käytöstä korvataan puolet 
uusiutuvilla energialähteillä 

Jyväskylän Energia Nostetaan 60 % :iin uusiutuvien 
energialähteiden määrä 
Kivihiilen käyttö lopetetaan 
Turpeen käyttö laskee 10 % 

Liikenne Öljytuotteiden käyttöä korvataan 
biokaasun käytöllä ja nestemäisillä 
biopolttoaineilla 

Kiinteistöt 
  

Lämmityksen öljynkäytöstä puolet 
korvataan puupolttoaineilla ja 
lämpöpumpuilla 

Lämpöpumppujen myötä 
sähkönkulutus laskee kiinteistöillä 20 % 

Energiankulutus laskee 

+ Biotuotetehdas Tuontisähkön määrä laskee Keski-Suomen 
energiaomavaraisuus kasvaa 

Mustalipeän käyttö kasvaa  
160 %  

Liikenteen määrän kasvu 
Äänekoskella lisää liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä 

2.3 Aineiston käsittely 

Ajantasaisesta ilmastopolitiikasta kootusta aineistosta pyrittiin löytämään 

merkittävimmät sopimukset ja ohjeet koskien ilmastonmuutoksen hillintää, jotta 

näitä voitaisiin myöhemmin hyödyntää tarkastellessa maakunnallisen 

ilmastostrategian ajantasaisuutta (Kuva 1). Lisäksi tarkoituksena oli saada hyvä 

kokonaiskuva tämän hetkisestä ilmastopolitiikan kentästä ja tiivistää aineiston 

tärkeimmät vaikuttavat tekijät ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tutkimuksessa 

käytetyt yleisen tason merkittävimmät sopimukset, säännökset, suunnitelmat ja 

ohjeet sekä niihin liittyviä sektorikohtaisia lähteitä on esitelty luvussa 3. 

Osa sektorikohtaisista ilmastopoliittisista aineistoista koottiin vasta 

ilmastonmuutoksen hillinnän sektorikohtaisessa tarkastelussa (Kuva 1). Lisäksi 

kerättiin muuta aineistoa, jossa käsiteltiin erityisesti keinovalikoimaa 

sektorikohtaisessa ilmastonmuutoksen hillinnässä.  Näistä ja aiemmin kootusta 



 

 

 

luvussa 3 esitetystä aineistosta kerättiin sektorikohtaiset hillintäkeinot 

tulostaulukoihin, joita sitten verrattiin Keski-Suomen ilmastostrategiassa 

esitettyihin keinoihin. Tarkastelu tehtiin tarkastelutasoittain kansallisesta tasosta 

kansainväliselle tasolle. 

 

Kuva 1. Aineistojen vaikutussuhteet toisiinsa tutkimuskysymysten ratkaisemisen 
näkökulmasta (yksisuuntainen nuoli = koontisuhde, kaksisuuntainen nuoli = 
vertailusuhde) sekä niihin liittyvät tutkimuskysymykset (1.-3. ks. Johdanto). 

Ilmastonmuutoksen hillintäkeinojen lisäksi Keski-Suomen ilmastostrategiaa 

tarkasteltiin sen tavoitteiden toteutumisen kautta (Kuva 1). Tässä hyödynnettiin 

Keski-Suomen kasvihuonekaasujen päästötietoja vuosilta 2004, 2006, 2008 ja 2014 

sekä vapaasti saatavilla olevia Tilastokeskuksen StatFin –tietokantatauluja ja 

Luonnonvarakeskuksen tilastotietokantaa. Tietokannasta valitut tilastot valittiin 

sen mukaan, nähtiinkö kyseinen aineisto potentiaalisena selittämään havaittuja 

muutoksia kasvihuonekaasujen kehityksessä. Lisäksi muutosten tarkasteluun 

hyödynnettiin muussa aineistossa esitettyä tilastotietoa ja Tilastokeskuksen 

julkaisuissa esitettyjä tilastoja. Tilastotiedon osalta valittiin hakutuloksista 

tutkimukseen mukaan saatavilla olevia tilastoja vähintään vuodesta 2000 

tuoreimpaan tilastotietoon.  
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Kansallisessa sekä kansainvälisissä kasvihuonekaasupäästölaskennoissa on 

tuotantosektoreita käsitelty Keski-Suomen tavasta poikkeavin tavoin. 

Tutkielmassa Keski-Suomen ilmastostrategian sektoreita on siten lajiteltu ja 

yhdistetty kansallisia ja kansainvälisiä käsittelytapoja mukaileviin osioihin 

vertailun helpottamiseksi. Suurimmat muutokset koskevat lämmitys, 

sähkönkulutus ja –tuotanto sekä teollisuus ja työkoneet –sektoreiden sekä osin 

liikennesektorin käsittelemistä otsikon ”Energiasektori” alla. 

3 ILMASTOPOLITIIKKA 

Keskeisistä ilmastopoliittisista sopimuksista, säännöksistä ja ohjelmista 

muodostuu moninainen poliittinen ilmastonmuutoksen hillinnän kenttä. Kentältä 

voidaan ainakin mainita Pariisin sopimus, EU:n Ilmasto- ja energiapaketti ja 

ilmastolaki 609/2015 (Kuva 2). Tämän luvun alle on koottuna keskeisimpiä 

ilmastonmuutoksen hillinnän sopimuksia, säännöksiä ja ohjelmia, jotka ohjaavat 

myös maakunnallisen ilmastopolitiikkaa sekä ovat maakunnallisten 

ilmastostrategioiden taustalla. 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälinen taso   

    

Ykn ilmastosopimus Kestävän kehityksen 

-Kioton pöytäkirja tavoiteohjelma 

-Pariisin sopimus Agenda 2030 

    

EU-taso   



 

 

 

    

Ilmasto- ja energiapaketti Energiaunionipaketti 

-Päästökauppadirektiivi (ETS)   

-Taakanjakopäätös   

-Direktiivi hiilen talteenotosta ja varastoinnista (CCS) 

-Direktiivi uusiutuvista energiavaroista (RES)   

    

Etenemissuunnitelma siirtymisestä Muita komission päätöksiä 

kilpailukykyiseeen vähähiiliseen -KOM(2011) 109 lopullinen 

talouteen vuonna 2050 -KOM(2011) 571 lopullinen 

KOM(2011) 112 lopullinen -KOM(20119 144 lopullinen 

    

Kansallinen taso   

    

Ilmastolaki Päästökauppalaki 

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia   

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan Kansallinen energia- ja  

suunnitelma (KAISU) ilmastotiekartta 2050 

    

Maakunnallinen taso   

    

Alueelliset ilmastostrategiat   

-Keski–Suomen ilmastostrategia   

    

Kuva 2. Keskeisiä ilmastopolitiikan säädöksiä ja ohjeita kansainvälisellä, EU- , 
kansallisella ja maakunnallisella tasolla. 

3.1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka 

Ilmastonmuutoksen hillinnän keinona kansainvälisellä tasolla ovat erityisesti 

kansainväliset sopimukset (Ympäristöministeriö 2013a). Kansainväliset 

sopimukset ovat valtiosopimuksia, jotka luovat kansainvälisen oikeuden alaisia 

oikeuksia ja velvollisuuksia sekä sitovat osapuolia kansainvälisen oikeuden 

subjekteina (Ulkoasiainministeriö 2012). Subjektina on siis useimmiten jokin 

sopimukseen sitoutunut valtio. Lisäksi kansainvälisellä tasolla voidaan hyödyntää 

muitakin kuin hallinnollis-oikeudellisia ohjauskeinoja käyttämällä esimerkiksi 

strategista suunnittelua kuten toimintaohjelmia, tekemällä kansainvälistä 

tutkimusta tai luomalla markkinat päästöoikeuksille. Päästökaupan osalta Suomi 

kuuluu EU:n päästökauppajärjestelmään (Energiavirasto 2017). 



18 

Ilmastonmuutokseen liittyvää tieteellistä tutkimusta kansainvälisellä ja myös 

muilla tasoilla taas tekee muun muassa IPCC (IPCC 2013). IPCC on Maailman 

ilmatieteen järjestön WMO:n ja YK:n ympäristöohjelman UNEP:n perustama 

(1988). Sen tarkoituksena on tarjota päättäjille säännöllisiä selvityksiä 

ilmastonmuutoksen tieteellisestä perustasta, kuten vaikutuksista ja tulevaisuuden 

riskeistä sekä antaa vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen. 

3.1.1 Kansainvälisen ilmastopolitiikan kehittyminen 

Ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (United Nations Framework Convention 

on Climate Chance, UNFCCC) eli niin sanottu YK:n ilmastosopimus luotiin YK:n 

ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa vuonna 1992 (YK 2016a). 

Sopimus sisältää tavoitteen saada kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä 

vakiinnutetuksi sellaiselle tasolle, ettei ilmastojärjestelmälle koidu ihmisen 

toiminnan aiheuttamana vaarallista muutosta (YKn ilmastosopimus 1994). Lisäksi 

sopimus määrittelee keskeiset järjestelmät ja toimijat ilmastotyöhön sekä 

kansainvälisen yhteistyön periaatteet. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 

ilmastosopimus edellyttää seurannan osalta osapuolia raportoimaan kansallisista 

kasvihuonekaasupäästöistä sekä toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, 

mutta varsinaisia sitovia päästövähennyksiä ei sopimuksessa edellytetä. YK:n 

ilmastosopimus astui voimaan vuonna 1994 (Ympäristöministeriö 2015a). 

Ensimmäinen YK:n ilmastokokous pidettiin Berliinissä vuonna 1995 (ilmasto.org 

2015). Berliinin kokouksessa todettiin kansallisten raporttien perusteella 

hiilidioksidipäästöjen kasvaneen teollisuusmaissa keskimäärin 12 % vuoden 1990 

tasosta. Kokouksessa muodostui myös Berliinin mandaatti, jossa todettiin YK:n 

ilmastosopimukseen kirjattujen päästövähennysvelvoitteiden olevan 

riittämättömiä ja siten teollisuusmaita oikeudellisesti sitovista määrällisistä 

päästövähennystavoitteista täytyy sopia viimeistään vuoden 1997 

ilmastokokouksessa lisäpöytäkirjan muodossa. Vuoden 1996 ilmastokokouksessa 

hyväksyttiin IPCC:n toinen arviointiraportti, jonka mukaan ilmastonmuutoksen 

seuraukset jakautuvat epätasaisesti ja siten myös epäoikeudenmukaisesti. 

http://www.ym.fi/download/noname/%7b306EBDCB-7C5A-4751-86B3-028079F1E6B1%7d/113274


 

 

 

Kolmas YK:n ilmastokokous vuonna 1997 pidettiin Kiotossa (ilmasto.org 2015). 

Kioton ilmastokokouksessa hyväksyttiin Berliinin mandaatin mukainen 

lisäpöytäkirja, joka sai nimekseen Kioton pöytäkirja. Buenos Airesissa 1998, 

Bonnissa 1999, Haagissa 2000 ja uudestaan Bonnissa 2001 keskusteltiin Kioton 

pöytäkirjaan liittyvien mekanismien käytön säännöistä. Bonnissa vuonna 2001 

saatiin sovittua poliittisesta paketista, joka ratkoi tärkeimmät erimielisyydet 

liittyen joustomekanismeihin, hiilinieluihin, kehitysmaakysymyksiin ja 

sopimuksen noudattamisen valvontaan. Marrakeshissä 2001 päätettiin vielä osia 

Kioton pöytäkirjaan liittyvästä valvonnasta ja sanktioista, jos sopimusosapuoli ei 

saavuta päästötavoitteitaan (ilmasto.org 2015). 

Kioton pöytäkirjan ja ensimmäisen velvoitekauden voimaantulosta oli tieto 

Buenos Airesin ilmastokokouksessa 2004 (ilmasto.org 2015). Tällöin oli tarkoitus 

alkaa keskustella Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden jälkeisistä 

ilmastotoimista ja päästötavoitteista, mutta vasta Montrealissa 2005 päästiin 

sopimukseen keskustelujen aloittamisesta (SLL ym. 2005). Doha 2012 oli 

merkittävä ilmastokokous, sillä tuolloin Kioton toisesta velvoitekaudesta saatiin 

tehtyä päätös (Ympäristöministeriö 2016a). Kioton toiselle kaudelle ei kuitenkaan 

ole sitoutunut niin moni maa kuin oli ensimmäiselle velvoitekaudelle 

(Ympäristöministeriö 2016a). Ensimmäiselle kaudelle osallistuneista maista 

Kanada, Venäjä, Uusi-Seelanti ja Japani jättäytyivät pois toiselta kaudelta ja siten 

pöytäkirja kattaa nyt vain noin 14 % maailman päästöistä (Eurooppa-neuvosto 

2016). 

Aikaisemmin vuoden 2011 ilmastokokouksessa oli sovittu uuden 

ilmastosopimuksen valmistelusta vuoteen 2015 mennessä (Haites ym. 2013). 

Tavoitteeseen päästiin aikataulussa (Ympäristöministeriö 2016b). Uusi 

ilmastosopimus valmistui 21. ilmastokokouksessa Pariisissa 2015 ja sopimus on 

nimetty Pariisin sopimukseksi (Ympäristöministeriö 2016b). 
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3.1.2 Kioton pöytäkirja ja toinen tavoitekausi 

Kioton pöytäkirja astui voimaan vuonna 2005 (Ympäristöministeriö 2016a). Kioton 

ensimmäinen velvoitekausi oli vuosina 2008 – 2012. Tällöin Suomen tavoitteena oli 

pitää kasvihuonekaasupäästöt taustavuoden 1990 tasolla pöytäkirjan mukaisten 

laskentasääntöjen mukaan. Toinen Kioton velvoitekausi kattaa vuodet 2013 – 2020 

ja sekä EU:n että Suomen tavoitteena toisella velvoitekaudella on 20 %:n 

päästövähennykset vuoden 1990 tasosta (Ympäristöministeriö 2016a). 

3.1.3 Pariisin ilmastosopimus 

Pariisin sopimuksesta päätettiin 12.12.2015 YK:n ilmastosopimuksen 21. 

osapuolikokouksessa (Ympäristöministeriö 2016b). Sopimus on täydentävä osa 

YK:n vuonna 1992 tehtyä ilmastonmuutosta koskevaa puitesopimusta ja on 

ilmastosopimukseksi kattava sekä sopimusosapuolille oikeudellisesti sitova. 

Tavoitteena Pariisin sopimuksella on säilyttää maapallon keskilämpötilan nousu 

selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan. Kunnianhimoisena 

lisäyksenä on, että tavoitteena on pyrkiä toimiin, joilla saataisiin rajattua 

maapallon lämpeneminen alle 1,5 asteen (YK 2015). Määrällisten 

päästövähennystavoitteiden sijaan osapuolet sitoutuvat Pariisin sopimuksessa 

”valmistelemaan, tiedottamaan, ylläpitämään sekä saavuttamaan peräkkäiset 

kansalliset päästötavoitteensa” (YK 2015). 

Pariisin sopimuksen mukaan kansainvälisenä tavoitteena on 

päästövähennystavoitteiden lisäksi sopeutuminen pitkällä aikavälillä 

ilmastonmuutokseen sekä se, että ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasujen 

päästöt sekä niiden nielut olisivat tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla 

(YK 2015). Rahoitusvirtoja tulisi myös pyrkiä ohjaamaan kohti vähähiilistä ja 

ilmastollisesti kestävää kehitystä. Sopimuksen toteutumisen seuraamiseksi 

järjestetään viiden vuoden välein maailmanlaajuiset kokonaistarkastelut, joissa 

selvitetään osapuolien yhteistä edistymistä suhteessa sopimuksen tavoitteisiin. 

Pariisin sopimuksen voimaantulon ehtona oli, että siihen sitoutuu 55 

ilmastosopimuksen osapuolta, joiden kasvihuonekaasupäästöt muodostavat 

vähintään 55 % koko planeetan kasvihuonekaasupäästöistä (YK 2015). 

http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/ilmasto_ja_ilma/ilmastonmuutoksen_hillitseminen/kansainvaliset_ilmastoneuvottelut/Kioton_poytakirja


 

 

 

Voimaantulon edellytykset täyttyivät lokakuussa 2016 ja sopimus astui voimaan 

4.11.2016 (Ympäristöministeriö 2016b). 

Kioton pöytäkirja, Pariisin sopimus sekä YK:n ilmastosopimus velvoittavat 

sopimusosapuolia yhteistyöhön ja edistämään siten muun muassa 

ilmastonmuutosta hillitsevien teknologioiden, käytäntöjen ja menetelmien 

kehittämistä, soveltamista ja levittämistä sekä siirtoa muualle (YK 2015, 1997 & 

1992). Sopimuksissa myös velvoitetaan muodostamaan kansalliset 

kehitysstrategiat, joilla päästään alhaisiin kasvihuonekaasujen päästöihin (YK 

2015, 1997 & 1992). 

3.1.4 Agenda 2030 

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) ja tavoitteet (Sustainable 

Development Goals) sovittiin YK:n jäsenvaltioiden toimesta New Yorkin 

huippukokouksessa 25.-27.9.2015 (YK 2016b). Tavoiteohjelman taustalla ovat 

vuonna 2000 käyttöön otetut YK:n vuosituhattavoitteet, joiden tavoitevuonna oli 

vuosi 2015. (YK 2016c). Toimintaohjelma Agenda2030 ja kestävän kehityksen 

tavoitteet eivät ole laillisesti sitovia, mutta ne tulevat ohjaamaan jäsenmaiden 

toimintaa kestävän kehityksen tavoittelussa aina vuoteen 2030 asti (YK 2016b, 

Valtioneuvosto 2016). Kestävän kehityksen tavoitteet astuivat voimaan 2016 

vuoden alussa (YK 2016c). Agenda2030 pyrkii äärimmäisen köyhyyden 

poistamiseen sekä ympäristön, talouden ja ihmisen näkökulmista tasavertaiseen 

kestävään kehitykseen (YK 2016c).  

Kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät YK:n (2016b) mukaan 17 päätavoitetta ja 

169 alatavoitetta. Päätavoitteista ilmastonmuutosta koskee erityisesti 13. tavoite: 

”Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan” (Kuva 3). 

Koska päätavoitteet muodostavat kokonaisuuden, myös muilla päätavoitteilla on 

tärkeä tehtävänsä 13. tavoitteen toteutumiseksi. Näitä ovat esimerkiksi 

päätavoitteet ”Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia 

kaikille”(7) ja ”Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää 

teollisuutta ja innovaatioita”(9).  
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Kuva 3. Agenda2030 13. tavoite ja sen alakohdat. (YK 2016b). 

3.2. EU:n ilmastopolitiikka 

EU-tason ilmastopolitiikka hyödyntää ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä 

hallinnollis-oikeudellisia, taloudellisia ja strategisia ohjauskeinoja että 

informaatio-ohjausta. Tärkeimpiä EU-tason toimia ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseksi on EU:n ilmasto- ja energiapaketti (Ympäristöministeriö 2013). 

Ilmasto- ja energiapaketin pohjana ovat direktiivit, mutta lisäksi EU tarjoaa 

rahoitusta monissa hankkeissaan ja ohjelmissaan, joilla tuetaan energia- ja 

ilmastopoliittisia toimenpiteitä (Kansallinen ilmastostrategia). Pääosin EU:n 

rahoitustoimi tapahtuu yhteistyössä kansallisten ja alueellisten viranomaisten 

kanssa (Euroopan unioni 2017). 

3.2.1 EU:n ilmasto- ja energiapaketti 

Kioton pöytäkirja ja Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti 2020 ohjaavat 

Euroopan unionin ilmastopolitiikkaa vuoteen 2020 (Ympäristöministeriö 2013).  

Ilmasto- ja energiapaketti 2020 asettaa EU:n päästövähennystavoitteeksi 20 % 

1990-luvun tasosta vuoteen 2020 mennessä (European Comission 2017a). Lisäksi 

tavoitteeksi on asetettu energiatehokkuuden lisääminen 20 %:lla ja uusiutuvan 



 

 

 

energian osuuden kasvattaminen 20 %:iin (MMM 2017, European Comission 

2017a). 

Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketti sisältää neljä direktiiviä: uudistetun 

päästökauppadirektiivin (ETS), taakanjakopäätöksen, direktiivin hiilen 

talteenotosta ja varastoinnista (CCS) ja direktiivin uusiutuvista energiavaroista 

(RES) (Ympäristöministeriö 2013). Päästökauppadirektiivillä 2003/87/EY 

perustettiin EU:n laajuinen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan 

järjestelmä, jonka tarkoituksena on kustannustehokas ja taloudellinen 

kasvihuonekaasujen vähentäminen (Päästökauppadirektiivi 2003/87/EY). 

Perustetussa päästökauppajärjestelmässä jaetaan päästöoikeuksia 

toiminnanharjoittajille joko huutokaupalla tai ilmaiseksi (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2016). Tavoitteena on, että suurten teollisuus- ja 

energiantuotantolaitosten hiilidioksidipäästöt, alumiinin tuotannon 

perfluorihiilipäästöt ja kemianteollisuuden typpioksiduulipäästöt pysyvät koko 

EU:n päästökauppasektorille asetetun päästökaton rajoissa (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2016, Työ- ja elinkeinoministeriö 2017b, 

Päästökauppadirektiivi 2003/87/EY). EU:n vähennystavoite 

päästökauppasektorille on 21 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2017b). Päästökauppajärjestelmä kattaa 40 % EU:n ja noin 

puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017b). 

Päästökauppaan liittyen EU-tasolla on päästökauppadirektiivin lisäksi useita 

Euroopan komission asetuksia: komission päästöjentarkkailuasetus (EU) N:o 

601/2012, komission todentamisasetus (EU) N:o 600/2012, komission 

rekisteriasetus (EU) N:o 389/2013, komission teollisuuskaasuasetus (EU) N:o 

550/2011 sekä komission huutokauppa-asetus (EU) N:o 1031/2010, joka on 

muutettu komission asetuksilla EU N:o 1210/2011, N:o 784/2012 ja 1042/2012 

(Energiavirasto 2017). 

Taakanjakopäätös perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen N:o 

406/2009/EY ja se sitoo EU-maat kaudeksi 2013-2020 osallistumaan tietyllä 

osuudella EU:n 20 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteeseen 
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(Taakanjakopäätös 406/2009/EY). Osuus määräytyy EU-maiden suhteellisen 

varallisuuden perusteella ja varallisuuden mittarina on käytetty 

bruttokansantuotetta.  Taakanjakopäätöksessä vahvistetaan myös maakohtaiset 

vuosittaiset kasvihuonekaasupäästörajat. Taakanjakopäätös koskee päästöjä 

useimmilta aloilta, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään. Näitä ovat 

esimerkiksi liikenne (pois lukien lentoliikenne ja kansainvälinen meriliikenne), 

rakennukset, maatalous ja jätteet. Suomen päästökauppasektoriin 

kuulumattomille päästöille on asetettu vuoden 2005 tasosta 16 %:n 

vähennysvelvoite vuoteen 2020 mennessä. Tilastokeskus (2016a) mukaan 

taakanjakopäätös velvoittaa, että vuosien 2013–2020 välissä olevien päästöjen on 

oltava lineaarisella tavoitepolulla tai sitä alhaisemmat. ”Sen alkupiste on vuosien 

2008–2010 päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen keskiarvo ja loppupiste 

vuoden 2020 päästövähennystavoite” (Tilastokeskus 2016a). EU-maiden on 

seurattava kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä taakanjakosektorin aloilla ja 

raportoitava tulokset vuosittain Euroopan komissiolle (Taakanjakopäätös 

406/2009/EY). 

Direktiivissä hiilen talteen otosta ja varastoinnista (2009/31/EY) vahvistetaan 

raamit hiilidioksidin geologiselle varastoinnille siten, että toiminta tapahtuu 

huomioiden turvallisuus ympäristön kannalta. Kansallisella tasolla vastaavaan 

geologista varastointia varten tapahtuvaan hiilidioksidin talteenottoon, 

siirtämiseen putken välityksellä ja välivarastointiin sekä varsinaiseen 

hiilidioksidin geologiseen varastointiin säädetään laissa hiilidioksidin 

talteenottamisesta ja varastoinnista (416/2012). Direktiivi uusiutuvista 

energiavaroista (2009/28/EY) taas luo EU-valtioille yhteiset puitteet uusiutuvan 

energian edistämiselle ja asettaa sitovat kansalliset tavoitteet uusiutuvan energian 

kokonaisosuudelle energian loppukulutuksessa ja osuudelle liikenteessä. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi direktiivi (2009/28/EY) antaa säännöt koskien 

muun muassa erilaisia uusiutuvan energian yhteishankkeita, uusiutuvan energian 

alkuperätakuista ja pääsystä sähköverkkoon. Lisäksi siinä on vahvistettu 

biopolttoaineiden ja –nesteiden kestävyyskriteerit. 

Euroopan unioni on sitoutunut Eurooppa-neuvoston päätöksellä vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjään 40 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta 



 

 

 

(Eurooppa-neuvosto 2014, MMM 2017). Eurooppa neuvoston päätelmissä 

linjataan myös keskeiset tavoitteet ilmasto- ja energiapaketin uudistamiseksi 

vuosien 2021–2030 osalta. Kokonaistavoitteen lisäksi päätelmät sisältävät vuoteen 

2005 verrattuna 43 % päästövähennystavoitteen EU:n päästökauppasektorille ja 30 

% tavoitteen EU:n päästökaupan ulkopuoliselle sektorille. Suomen osalta 

taakanjakosektorin päästövähennysvelvoite on 39 % (Ympäristöministeriö 2013). 

Uusiutuvan energian osuuden tavoite EU:ssa nostetaan 27 %:iin ja ohjeellista 

energiatehokkuuden määrää 27 %:iin ilmasto- ja energiapaketin 2020 vuoden 20 % 

tavoitteesta. Lisäksi päätettiin 10 % siirtoyhteystavoitteesta vuoteen 2020 

mennessä ja 15 % tavoitteesta vuoteen 2030 mennessä (Eurooppa-neuvosto 2014, 

TEM 2017c). 

3.2.2 Energiaunionipaketti 

Energiaunionin käsitteen takana on halu tarjota EU:ssa kilpailukykyistä, varmaa ja 

kestävää energiaa (KOM(2015) 80). Energiaunionipaketti sisältää kolme osaa: 

energiaunionia koskevan puitestrategian, tiedonannon EU:n visiosta uudeksi 

globaaliksi ilmastosopimukseksi (Pariisin pöytäkirja) ja tiedonannon 

sähköverkkojen 10%:n yhteenliitäntätavoitteen saavuttamiseksi tehtävistä 

toimenpiteistä vuoteen 2020 mennessä (Eurooppa-neuvosto 2017). Energiaunionia 

koskeva puitestrategia (KOM(2015) 80) sisältää viisi tavoitekokonaisuutta asian 

käsittelyyn: Energian toimintavarmuus, energian sisämarkkinat EU:ssa, 

energiatehokkuus ja sen osuus energian kysynnän hillitsemisessä, vähähiiliseen 

talouteen siirtyminen sekä tutkimus ja innovaatiot. Kokonaisuuksiin liittyen 

puitestrategiassa on EU:n toimintaa koskien esitetty 15 konkreettista 

toimenpidettä, joilla on tarkoitus saada energiaunioni muodostettua. Erityisesti 

ilmastonmuutoksen hillintään liittyen toimenpiteet sisältävät lainsäädännön 

uudistamista (markkinarakenne, energiatehokkuus, kansainvälinen 

ilmastopolitiikka, uusiutuva energia), tukien käytön lisäämistä ja muodostamista 

(energiatehokkuus, liikenteen vähähiilisyys, infrastruktuurin sopivuus 

uusiutuvien energialähteiden integroinnille, tutkimus), strategioiden uudistamista 

http://tem.fi/energia-ja-ilmastotavoitteet
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ja muodostamista (energiatehokkuuden tuet, ”uusiutuva energia”, tutkimus ja 

investointi), tiedonantoa ja -keruuta (infrastruktuuri) sekä hyvän kommunikaation 

ylläpitoa (EUn yhtenäinen linja energia- ja ilmastoasioissa, ulkomaankauppa) 

(Eurooppa-neuvosto 2017). 

3.2.3 EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet 2050 

EU on asettanut tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 

2050 mennessä 80 – 95 % (European komission 2017b). Vuonna 2011 Euroopan 

komissio julkaisi etenemissuunnitelman siirtymisestä kilpailukykyiseen 

vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 (KOM(2011) 112 lopullinen), jota kutsutaan 

myös nimellä matalahiilitiekartta (Ympäristöministeriö 2013, Euroopan komissio 

2011a). Matalahiilitiekartan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteeksi 

vuodeksi 2050 on EU:n päästöjen osalta asetettu vähintään 80 % (European 

Comission 2017c).   Välitavoitteina on saavuttaa 40 %:n vähennys 

kasvihuonekaasupäästöissä vuoteen 2030 ja 60 %:n vähennys vuoteen 2040 

mennessä. Vähennystavoitteet on asetettu sen perusteella, että ne saavutettaessa 

ilmaston lämpeneminen saataisiin pidettyä alle 2ºC:n (Euroopan komissio 2011b). 

Matalahiilitiekartassa on käytetty pohjalla maailmanlaajuista ja EU:ta koskevaa 

mallinnus- ja skenaarioanalyysiä siitä, kuinka EU voisi siirtyä vähähiiliseen 

talouteen vuoteen 2050 mennessä (Euroopan komissio 2011b). Tehdyn 

skenaarioanalyysin mukaan EU:n olisi mahdollista vähentää omia päästöjään 

viitevuoden 1990 tasoista kustannustehokkaasti noin 40 % vuoteen 2030 mennessä 

ja noin 60 % vuoteen 2040 mennessä (Kuva 4). Lisäksi analyysi esittää 25 %:n 

vähennyksiä vuodelle 2020, mikä on hieman nykyistä 20 %:n tavoitetta tiukempi. 

Etenemissuunnitelman mukaan tämä kuitenkin vaatii vuoden 2020 

energiatehokkuusvaatimusten saavuttamisen tehostamista, sillä nykyisillä toimilla 

20 %:n energiatehokkuuden lisäys jää saavuttamatta. 



 

 

 

 

Kuva 4. Havainnekuva mahdollisesta 80 % vähennyksestä EU:n 
kasvihuonekaasupäästöissä eri sektoreilla vuoden 1990 tasosta. Vähennykset on 
esitetty 5 vuoden tarkkuudella (Euroopan komissio 2011b). 

Matalahiilitiekartan lisäksi EU:n ilmasto- ja energiatavoitteita vuoteen 2050 

mennessä käsitellään energia-alan etenemissuunnitelma 2050:ssä (KOM(2011) 

885), resurssitehokkuustiekartassa (KOM(2011) 571 lopullinen), 

energiatehokkuussuunnitelmassa (KOM(2011) 109 lopullinen) ja liikenteen 

valkoisessa kirjassa (KOM(2011) 144 lopullinen) (Euroopan komissio 2011a). 

Energia-alan etenemissuunnitelmassa (KOM(2011) 885) tarkastellaan haasteita, 

joita aiheutuu EU:n asettamasta tavoitteesta, joka koskee hiilestä luopumista 

energian lähteenä samalla kun energiansaannin varmuus ja kilpailukyky pyritään 

varmistamaan. Energia-alan etenemissuunnitelmassa 2050 esitetyissä 

skenaarioissa kohti vähähiilistä energiajärjestelmää edellytetään merkittäviä 

muutoksia muun muassa hiilidioksidin hinnoissa, teknologioissa ja verkoissa 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Ne osoittavat yhdessä tarkasteltuina, että 

vähähiilinen energiajärjestelmä on mahdollinen, eivätkä energiajärjestelmän 

muuttamisesta aiheutuvat kustannukset ole merkittävästi pienempiä tai 

suurempia kuin nykyisissä poliittisissa aloitteissa esitettyjen tavoitteiden 
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saavuttelemisesta koituvat kustannukset. Kustannukset jakautuisivat niin, että 

energiantuotannolla olisi korkeammat pääomamenot, mutta alhaisemmat 

polttoainekustannukset.  

Skenaarioiden mukaan sähköllä tulisi olemaan entistä keskeisempi asema 

liikenteessä ja lämmityksessä sekä jäähdytyksessä. Sen hinnan arvioidaan 

nousevan vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen hinnan arvioidaan kääntyvän laskuun. 

Energia veisi yhä suuremman osuuden kotitalouksien kuluista. Energian 

säästäminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on EU:n yli 80 %:n 

päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi olennaista. Hiilidioksidin talteenotto ja 

varastointi sekä ydinvoima kulkevat suurimmassa osassa skenaarioita käsi 

kädessä. Varsinkin ydinvoimaa rajoitettaessa hiilidioksidin talteenoton ja 

varastoinnin merkitys kasvaa. Lisäksi energiajärjestelmässä hajautettujen ja 

keskitettyjen tuotantolaitosten tulisi olla paremmin vuorovaikutuksessa.  

Välttämättömiksi toimenpiteiksi uuden energiajärjestelmän saavuttamiseksi 

energia-alan etenemissuunnitelma 2050 antaa skenaarioiden perusteella 

kymmenen edellytystä (KOM (2011) 885). Edellytyksiä ovat Energia 2020 –

strategian toteuttaminen, energiatehokkuuden kasvattaminen, uusiutuvien 

energialähteiden kehittäminen, investointien lisääminen tutkimustyöhön, 

sääntelyyn liittyvien ja rakenteellisten puutteiden käsittely, energian hintojen 

suhteuttaminen kustannuksiin, energiainfrastruktuurin ja varastointikapasiteetin 

kehittäminen lähitulevaisuudessa, turvallisuuden takaaminen, konkreettisten 

välitavoitteiden asettaminen ja se, että EU:n lähestymistavasta kansainvälisiin 

energiasuhteisiin on tultava normi (KOM(2011) 885). 

Euroopan komission (2011c) mukaan ”Etenemissuunnitelma kohti 

resurssitehokasta Eurooppaa” (resurssitehokkuustiekartta) KOM(2011) 571 

sisältää EU:n tavoitteet, joilla EU:n talous pystyy tuottamaan enemmän 

vähemmillä panoksilla, kun samalla käytetään resursseja kestävällä tavalla ja 

pidetään ympäristövaikutukset minimissä. Resurssitiekartassa ehdotetaan 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi muun muassa fossiilisten 

polttoaineiden käytön vähentämistä, ruokahävikin pienentämistä, kestävien 

ruokavalintojen suosimista, rakentamisen parantamista ja parempaa rakennusten 



 

 

 

käyttöä sekä tehokkaamman liikennejärjestelmän rakentamista (Euroopan 

komissio 2011c). 

Euroopan komissio (2011d) mukaan energiatehokkuussuunnitelma 2011 

KOM(2011) 109 lopullinen esittää EU:n näkökulmasta toimenpiteitä, joilla voidaan 

parantaa energiatehokkuutta vuoteen 2020 ja 2050 mennessä. 

Energiatehokkuussuunnitelma arvioi näiden toimenpiteiden voivan vähentää 

kasvihuonepäästöjä 740 miljoonaa tonnia. Parhaimpien 

energiansäästömahdollisuuksien nähtiin liittyvän rakennuksiin ja niiden 

korjausrakentamiseen, toiseksi parhaimmat mahdollisuudet nähdään liikenteessä 

ja kolmanneksi parhaimmat mahdollisuudet teollisuudessa. Teollisuuden 

energiatehokkuuden parantamiseen on tarkoitus pyrkiä laitteita koskevilla 

energiatehokkuusvaatimuksilla, paremmalla tiedotuksella ja energiankulutuksen 

seurantamenetelmillä. Liikenteen toimenpiteet esitetään liikenteen valkoisessa 

kirjassa (Euroopan komissio 2011d). 

Euroopan komissio (2011e) mukaan liikenteen valkoisessa kirjassa käydään 

erityisesti läpi liikenteen nykytilannetta ja haasteita, joita erityisesti EU:n 

liikenteelle asettama vuoden 2050 60 %:n päästövähennystavoite vuoden 1990 

tasosta asettaa EU:n liikennejärjestelmälle.  Liikenteen valkoisessa kirjassa on 

todettu, ettei liikenteessä päästä haluttuihin päästövähennystavoitteisiin, jos 

toimenpiteisiin ei ryhdytä välittömästi.  Päästövähennystavoitteet kuitenkin 

halutaan saavuttaa järjestelmän tehokkuutta uhraamatta tai ihmisten ja tavaroiden 

liikkuvuutta vaarantamatta. Lisäksi liikenteen valkoisessa kirjassa pyritään 

vähentämään EU:n öljyriippuvuutta. Kilpailukykyisen, resurssitehokkaan ja 

päästövähennystavoitteet toteuttavan liikennejärjestelmän saavuttamiseksi 

liikenteen valkoinen kirja asettaa kymmenen tavoitetta/toimenpidettä. Tavoitteet 

keskittyvät uusien ja kestävien polttoaineiden ja käyttövoimajärjestelmien 

kehittämiseen ja käyttöönottoon, logistiikkaketjujen suorituskyvyn optimointiin 

sekä liikenteen ja infrastruktuurin käytön tehokkuuden lisäämiseen 

tietojärjestelmien, kuten yhteisten lippujärjestelmien, ja markkinaehtoisten 

kannustimien avulla (Euroopan komissio 2011e).  
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3.3 Kansallinen ilmastopolitiikka 

Suomessa kansallisella ilmastopolitiikan tasolla ilmastonmuutoksen hillinnän 

tyypillisiä keinoja ovat lait ja asetukset, strateginen suunnittelu, verot ja tuet sekä 

tutkimus ja kansalaisten tietoisuuden lisääminen. Strategisen suunnittelun ja 

informaatio-ohjauksen puolelle kuuluu esimerkiksi ilmastolaissa myös säädetty 

pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, jota kutsutaan kansalliseksi 

energia- ja ilmastostrategiaksi. Taloudellisia kannustimia kansallisella tasolla ovat 

esimerkiksi julkisen liikenteen tuet ja toisaalta polttoainevero (TEM 2013). 

3.3.1 Ilmastolaki ja päästökauppalaki 

Kansainvälisen ja EU-tason ilmastopolitiikan pohjalta on syntynyt kansallisia 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyviä lakeja kuten 

ilmastolaki (22.5.2015/609) ja päästökauppalaki (311/2011). Ilmastolain 

tarkoituksena on lain 1 §:n mukaan vahvistaa tarvittavat puitteet Suomen 

ilmastopolitiikan suunnittelulle ja sen toteutumisen seurannalle sekä 

yhteensovittaa valtion viranomaisten toimintaa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisessa. Lisäksi lain on tarkoitus vahvistaa eduskunnan ja yleisön 

mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua ilmastopolitiikan suunnitteluprosesseihin. 

Lain ja siinä määritellyn suunnittelujärjestelmän tavoitteena on: ” 1) varmistaa 

osaltaan Suomea sitovista sopimuksista sekä Euroopan unionin lainsäädännöstä 

johtuvien kasvihuonekaasujen vähentämistä ja seurantaa koskevien velvoitteiden 

täyttyminen; 2) vähentää ihmisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä 

ilmakehään, kansallisin toimin osaltaan hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua 

siihen” (Ilmastolaki 1 §). Ilmastolaissa määritetystä ilmastopolitiikan 

suunnittelujärjestelmästä säädetään lain 6 §:ssä. Suunnittelujärjestelmä koostuu 

kolmesta osasta: pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta, keskipitkän 

aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta ja ilmastonmuutoksen kansallisesta 

sopeutumissuunnitelmasta. Päästökauppalailla pannaan täytäntöön EU:n 

päästökauppadirektiivi. Sen tarkoituksena on lain 1 §:n mukaan ”edistää 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti”. 

Päästökauppasektoriin kuuluvista kasvihuonekaasujen päästöistä sekä päästöjen 

vähentämiseksi tehtävistä toimista säädetään ilmastolain ja päästökauppalain 



 

 

 

lisäksi lentoliikenteen päästökaupasta annetussa laissa (34/2010), Kioton 

mekanismien käytöstä annetussa laissa (109/2007) ja monissa työ- ja 

elinkeinoministeriön asetuksissa (Energiavirasto 2017). 

3.3.2 Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia on ilmastolaissa säädetyn 

ilmastopolitiikan toimintaohjelman osa, jossa käsitellään Suomen pitkän aikavälin 

energia- ja ilmastotavoitteita ja –toimia. Uusin kansallinen energia- ja 

ilmastostrategia annettiin valtioneuvoston selontekona 24.11.2016. Tämä ulottuu 

vuoteen 2030 asti ja linjaa konkreettisia toimia ja tavoitteita pääministeri Juha 

Sipilän hallitusohjelman, EU:n 2030 vuoden sekä energiaunionin ja EU:n 2050 

tavoitteiden saavuttamiseksi (Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2016). 

Aikaisempi kansallinen energia- ja ilmastostrategian päivitetty versio on vuodelta 

2013. Vuoden 2013 strategia perustaa tavoitteensa EU:n energia- ja 

ilmastotavoitteisiin vuodelle 2020. Vuoden 2020 tavoitteina ovat 20 %:n vähennys 

kasvihuonekaasupäästötasoista vuoteen 1990 verrattuna sekä 20 % lisäys 

uusiutuvan energian käyttöosuudessa ja 20 %:n parannus energiatehokkuudessa. 

Energia- ja ilmastostrategian 2016 tavoitteet hallitusohjelman osalta liittyvät 

hallituksen hankkeeseen ”Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan 

kustannustehokkaasti”. Hankkeen tavoitteena on lisätä päästöttömän uusiutuvan 

energian osuutta energialähteistä yli 50 %:iin 2020-luvulla ja Suomen 

omavaraisuutta yli 55 %:iin. Hankkeessa uusiutuvan energian lähteiksi lasketaan 

myös turve. Lisäksi tavoitteena on luopua hiilen käytöstä energiantuotannossa, 

puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin, nostaa liikenteen uusiutuvien 

polttoaineiden osuus yli 40 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hankkeen 

tavoitteet sisältävät myös EU:n 2030 energia- ja ilmastotavoitteet. 

3.3.3 Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU) 

Ilmastolaissa säädetyn ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän yksi osista on 

keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU). KAISU ulottuu 
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vuoteen 2030 saakka ja sen laatiminen on ympäristöministeriön koordinoimaa 

(Ympäristöministeriö 2015b). KAISU koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria 

eli maataloutta, liikennettä, jätteiden käsittelyä, teollisuuden F-kaasuja ja 

rakennusten erillislämmitystä (Ympäristöministeriö 2016c). KAISU sisältää 

ilmastotoimenpideohjelman toimenpiteistä kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi omalla sektorillaan sekä 

päästökehitysarviot kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä ja eri 

politiikkatoimien vaikutuksista siihen (Ympäristöministeriö 2015b). Suunnitelma 

hyväksyttiin 14.9.2017.  

3.3.4 Kansallinen energia- ja ilmastotiekartta 2050 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2014) mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 

noin 80 % syntyy energian tuotannosta ja sen kulutuksesta, kun mukaan luetaan 

myös liikenteen käyttämä energia. EU:lta Suomelle tulevien vuoteen 2050 

mennessä tavoiteltavan 80 - 95 % kasvihuonekaasuvähennyksen saavuttamisen 

tueksi valmistui 16.10.2014 parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 

”Energia- ja ilmastotiekartta 2050”. Energia- ja ilmastotiekartan 2050 

taustamateriaalina on käytetty muun muassa tutkimuslaitosten yhteistyönä tehtyä 

Low Carbon Finland 2050 platform –tutkimushanketta (TEM 2017a). 

Tutkimushankkeessa on esitelty muun muassa neljä luonnosta vaihtoehtoisista 

kehityspoluista vuoteen 2050 asti, joilla pyritään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 

Skenaarioissa olennaisesti päästöjen vähentämismahdollisuuksiin vaikuttavat 

oletukset hiilidioksidin talteenotto ja varastointiteknologian (CCS) kehittymisestä 

ja hyväksyttävyydestä, puuperäisen biomassan laskennallisesta 

nollapäästöisyyden säilymisestä ja ydinvoiman hyödyntämisestä. Energia- ja 

ilmastotiekartan 2050 mukaan Suomen tavoitteiden saavuttamiseksi on tehtävä 

toimia liittyen uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja cleantech-

ratkaisuihin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014). Tiekartan muodostamisessa on 

otettu huomioon tulevaisuuden Suomen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja 

kilpailukyvyn aspektit sekä teollisuuden toimintaedellytykset. Lisäksi energia- ja 

ilmastotiekartassa kannustetaan turvaamaan Suomen energian toimitusvarmuus 

kaikissa olosuhteissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014). 



 

 

 

Biomassan hyödyntämisellä on energia- ja ilmastotiekartassa 2050 suuri rooli. Työ- 

ja elinkeinoministeriön (2004) mukaan kotimaisen biomassasta saatavan energian 

mahdollisimman tehokas käyttö on turvattava. Liikenteen osalta biopohjaisten 

polttoaineiden käyttö olisi tehokkain ratkaisu korvaamaan fossiilisia polttoaineita.  

Energiajärjestelmän fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa käytettäisiin 

pääsääntöisesti metsäbiomassaa. Jotta biomassan hyödyntäminen korvaavana 

energialähteenä olisi eri ilmastotavoitteiden kannalta kannattavaa, energia- ja 

ilmastotiekartassa 2050 todetaan Suomelle olevan keskeistä varmistaa kestävästi 

tuotettujen biomassajakeiden säilyminen jatkossakin EU:n ja kansainvälisissä 

laskennoissa nollapäästöisinä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014). 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2004) mukaan kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämispotentiaalit eri sektoreilla vaihtelevat. Esimerkiksi maataloudessa 

merkittäviä muutoksia lyhyellä aikavälillä on vaikea saada vaikuttamatta samalla 

heikentävästi ruuan tuotantomääriin tai valikoimaan. Monien teollisuuden 

prosessipäästöjen osalta tiekartatta päätyy tulokseen, jossa päästöjä voidaan 

vähentää oleellisesti vain, jos CCS on päästötoimissa käytettävissä. Yhtenä 

energia- ilmastotiekartan tulemana onkin, ettei 80-95 %:n 

päästövähennystavoitteisiin ole käytännössä mahdollista päästä, jos CCS ei 

kaupallistu tai merkittävimmät biomassajakeet eivät kansainvälisessä ja EU-

politiikassa säily nollapäästöisinä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014). 

3.3.5 Agenda2030:n kansallisen toimeenpanosuunnitelma 

Agenda2030:n toteutumiseksi Suomen hallitus on laatinut Suomelle Agenda2030:n 

kansallisen toimeenpanosuunnitelman (Sitra 2016a, Valtioneuvoston kanslia 2017, 

SYKE 2017). Kansallisen toimeenpanosuunnitelman kahdesta painopisteestä 

toinen ”Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi” korostaa Agenda2030 

ilmastotavoitteita. Tämän painopisteen alle on kerätty tämän hetkisen hallituksen 

sitoumukset painopisteen tavoitteen saavuttamiseksi. Sitoumuksia ovat: ”1. 

Käynnistetään energia- ja ilmastostrategian toimeenpano, 2. Valmistellaan ja 

toimeenpannaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, 3. Luodaan 
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kestäviä biotalous- ja cleantech-ratkaisuja, 4. Toimeenpannaan kiertotalouden 

tiekarttaa yhdessä eri toteuttajatahojen kanssa, 5. Vauhditetaan kestäviä julkisia 

hankintoja valtionhallinnossa ja kunnissa, 6. Tuetaan kestävän kehityksen 

innovaatioita, 7. Toteutetaan liikennekaari kestävämmän ja joustavamman 

liikkumisen mahdollistamiseksi, 8. Laaditaan ja toteutetaan kansallinen kestävän 

kaupunkikehityksen ohjelma, 9. Edistetään hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta 

globaalisti.” (Valtioneuvosto 2017). Sitoumuksista osa on jo toteutettu (esim. 

kohdat 1., 2. ja 4.) ja osa on edelleen käynnissä (esim. 7. ja 8.) (Sitra 2016b, 

Ympäristöministeriö 2017a, Liikenne- ja viestintäministeriö 2017). 

3.4 Maakunnallinen ilmastopolitiikka 

Ilmastonmuutoksen hillintään aluetasolla pyrkivät tällä hetkellä vaikuttamaan 

maakuntaliitot ja osin ELY-keskukset. Esimerkiksi energia- ja ilmastopoliittisia 

toimenpiteitä on tällä hetkellä rahoitettu muun muassa ELY-keskusten yritystuilla, 

jotka ovat EU:n tukemia. Maakuntaliitoissa ilmastonmuutoksen hillintä tapahtuu 

lähinnä strategisen suunnittelun kautta ja Keski-Suomen liiton osalta tämä 

tarkoittaa erityisesti maakuntaliiton laatimaa maakuntatason ilmastostrategiaa. 

Maakuntatason ilmastostrategialla pyritään siirtämään kansainvälisiä, EU-tason ja 

kansallisen tason ilmastotavoitteita ja -toimia maakunnille soveltuviksi 

konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimiksi.  

Maakuntien ilmastostrategioiden on tarkoitus olla kuntien ilmastostrategioiden 

pohjana ja mahdollisesti myös kannustaa kuntia laatimaan omat 

ilmastostrategiansa. Maakunnallisten ilmastostrategioiden ei ole kuitenkaan nähty 

vaikuttaneen kuntien ilmastostrategioiden laatimiseen (Sorvali 2012). Keski-

Suomen alueella kunnallisen ilmastostrategian on toistaiseksi tehnyt 23:sta 

kunnasta Jyväskylä ja Laukaa, jonka lisäksi ilmastotyötä on tehnyt Kuhmoinen, 

joka on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeessa  (Jyväskylän kaupunki 

2017a, Laukaan kunta 2013, Mattsson 2012).  

3.4.1 Keski-Suomen ilmastostrategia 

Keski-Suomen liiton (2011) mukaan Keski-Suomen ilmastostrategia on 

maakuntatason ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutoksen 



 

 

 

sopeutumisen strategista suunnittelua. Tämän hetkinen ilmastostrategia 

hyväksyttiin 23.11.2011 ja se perustuu EU:n tavoitteeseen vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 1990 tasosta. Strategisena 

suunnitteluvälineenä yksi Keski-Suomen ilmastostrategian tärkeimmistä 

tavoitteista on ilmastotietoisuuden lisääminen (Keski-Suomen liitto 2011). 

Ilmastostrategiaa varten on laskettu Keski-Suomen liiton (2011) mukaan vuosien 

2004 ja 2006 kasvihuonekaasupäästöt ja näiden arvojen keskiarvoa käytetään 

strategiassa taustatasona. Pohjana on käytetty myös EU:n Itämeren ohjelman 

rahoittaman BalticClimate –hankkeessa tehtyä haavoittuvuusanalyysiä (2010).  

Keski-Suomen ilmastostrategia käsittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 

sopeutumistoimenpiteitä 11 eri aihealueen alla. Aihealueita ovat ilmastostrategian 

tavoitteet ja seudullisuus, liikkuminen, lämmitys, sähkönkulutus- ja tuotanto, 

teollisuus ja työkoneet, maa- ja metsätalous sekä ruoantuotanto, jätteet, 

vaikutukset ja sopeutuminen, yhdyskunta- ja aluerakenne, yritystoiminnan 

mahdollisuudet sekä osallistuminen, yhteistyö ja seuranta. Lisäksi ilmastostrategia 

sisältää esimerkin Keski-Suomen liiton omista ilmastolinjauksista (Keski-Suomen 

liitto 2011). 

Keski-Suomen kasvihuonekaasujen päästömääriä seurataan 

kasvihuonekaasutaseiden avulla. Viimeisimmät valmistuneet 

kasvihuonekaasupäästötiedot ovat vuoden 2014 tilanteesta. Tässä tutkielmassa 

hyödynnetään vuosien 2004, 2006, 2008 ja 2014 kasvihuonekaasupäästötietoja 

Keski-Suomen ilmastostrategian ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa. 

3.5 Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) 

YK:n ilmastosopimuksen UNFCCC sanaston mukaan maankäyttö, maankäytön 

muutos ja metsätalous (LULUCF) on ”kasvihuonekaasujen inventaarion sektori, 

joka kattaa kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, jotka johtuvat suoraan 

ihmisen aiheuttamasta maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja 

metsätaloudesta.” (UNFCCC 2014, Tilastokeskus 2015a). LULUCF –sektorilla 
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raportoitavasta päästöstä voidaan mainita esimerkiksi viljelysmaan maaperästä 

ilmakehään vapautuva hiilidioksidi (Tilastokeskus 2015a). LULUCF-sektori 

otetaan huomioon osittain Kioton päästötavoitteiden saavuttamisen laskennassa 

(Tilastokeskus 2016a). Huomioitavat toimet on määritetty Kioton pöytäkirjan 

artikloissa 3.3 ja 3.4. Sektoria ei kuitenkaan lasketa mukaan kokonaispäästöihin, 

vaan ilmoitetaan raportoitaessa erikseen (Tilastokeskus 2016a). 

Suomessa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätaloussektori on ollut 

tähän asti nettonielu, tarkoittaen sitä, että sektorin mukaisien 

kasvihuonekaasupäästöjen määrä on ollut pienempi kuin ilmakehästä 

sitoutuneiden kasvihuonekaasujen määrä (Tilastokeskus 2016a). Sektori on jaettu 

Suomen LULUCF-laskennassa kuuteen maankäyttöluokkaan, joita ovat 

metsämaa, viljelysmaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennettu maa ja muu 

maankäyttö (Tilastokeskus 2016a, Luonnonvarakeskus 2017a). Lisäksi sektorille 

lasketaan päästöjä ja poistumia puutuotteissa (Luonnonvarakeskus 2017a). 

Keski-Suomen osalta LULUCF-sektoria on käsitelty muun muassa Laura Lakasen 

diplomityössä ”Luonnon kasvihuonekaasulähteiden ja –nielujen laskenta 

maakunnallisella tasolla”. 

4 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

Tuloksissa käsitellään KASVENER-mallilla laskettuja Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästötietoja vuosilta 2004, 2006, 2008 ja 2014 sekä niiden 

suhdetta Keski-Suomen ilmastostrategiaan ja eri tarkastelutasojen 

ilmastopolitiikkaan. Lisäksi tuloksissa vertaillaan Keski-Suomen 

ilmastostrategiassa (2011) esitettyjä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskeinoja 

eri tarkastelutasojen ilmastopolitiikassa esiintyvien keinoihin.  Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästöt on laskettu erikseen sektoreille sähkönkulutus ja –

tuotanto, lämmitys, teollisuus ja työkoneet, liikenne, maatalous ja jäte. 

Kansallisissa ja kansainvälisissä ohjelmissa käsitellyt sektorit eroavat kuitenkin 

Keski-Suomen ilmastostrategiassa ja kasvihuonekaasujen laskennassa käsitellyistä 

sektoreista sähkönkulutus ja –tuotanto-, teollisuus ja työkoneet ja lämmitys, joten 



 

 

 

näitä sektoreita ja osin liikennesektoria käsitellään tarkastelun helpottamiseksi 

yhtenä omana sektorinaan –energiasektorina. 

4.1. Energiasektori: Sähkönkulutus ja –tuotanto, lämmitys sekä teollisuus ja 

työkoneet 

Energiasektorin päästöt, kun mukaan luetaan myös liikennesektori, olivat Keski-

Suomessa vuonna 2014 2,2 miljoonaa CO2-ekvivalenttia (Kuva 5). Päästöt olivat 

laskeneet Keski-Suomen ilmastostrategian taustatasosta noin 16 %. Vuoden 2020 

tavoite kokonaisuudessaan energia- ja liikennesektorille oli Keski-Suomen 

ilmastostrategiassa laskea päästöt noin 2 miljoonaan CO2-ekvivalenttiin (Keski-

Suomen liitto 2011). Asiantuntijaennusteiden mukaan vuoden 2020 päästöt 

energiasektorille tulevat olemaan 1,7 miljoonaa CO2-ekvivalenttia, ja siten Keski-

Suomen ilmastostrategiassa annettu tavoite näyttää toteutuvan päästöjen jäädessä 

260 tuhatta CO2-ekvivalenttia tavoitemäärän alapuolelle.  

 
Kuva 5. Energia- ja liikennesektorin kokonaiskuva kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityksestä Keski-Suomessa vuosina 2004, 2006, 2008 ja 2014 sekä ennuste ja 
tavoite vuodelle 2020. 
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Kun Keski-Suomen energiasektorin kasvihuonekaasupäästöjä tarkastellaan 

erikseen, kasvihuonekaasupäästöjen vuodelta 2014 mukaan lämmityksen sekä 

sähkönkulutuksen ja –tuotannon päästöt yhteensä olivat 812 tuhatta tonnia CO2-

ekvivalentteina (Kuva 6). Näistä lämmityksen osuus oli 330 tuhatta tonnia CO2-

ekv. ja sähkönkulutuksen ja –tuotannon 370 tuhatta tonnia CO2-ekv. Yhteensä 

päästöt olivat laskeneet 11,5 % vuosien 2004 ja 2006 keskiarvosta. Vastaava lasku 

erikseen tarkasteltaessa oli lämmitykselle 17 % ja sähkönkulutukselle ja –

tuotannolle 3 % (Taulukko 2). 

Kuva 6. Keski-Suomen lämmitys (alapuolella) ja sähkönkulutus ja –tuotanto 
(yläpuolella) -sektoreiden kasvihuonekaasujen päästöt vuosina 2004, 2006, 2008 ja 
2014 sekä päästökehityksen mukainen ennuste ja tavoite vuodelle 2020. 

Taulukko 2. Koonti liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 
Keski-Suomessa verrattuna vuosien 2004 ja 2006 keskiarvoon (taustataso). 

Energiasektorin 

kasvihuonekaasupäästöt 

Tavoite 2020 Tulos 2014  Ennuste 2020  

Lämmityssektori -30 % -17 % -49 % 

Sähkönkulutus ja -tuotanto -sektori -20 % -3 % -24 % 

Teollisuus- ja työkoneet -sektori -15 % -28 % -45 % 

Keski-Suomen ilmastostrategian teollisuus ja työkoneet –sektorin 

kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014 olivat 534 tuhatta tonnia CO2-ekvivalenttia 

665 
628 

557 533 

330 

445 

384 

556 

482 
455 

357 

370 

0

200

400

600

800

1000

1200

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
ennuste

2020
tavoite

T
u

h
a
tt

a
 t

o
n

n
ia

 C
O

2
-e

k
v

. 

Vuosi 



 

 

 

(Kuva 7). Verrattuna vuosien 2004 ja 2006 kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvoon 

sektorin päästöt olivat laskeneet 28 % (Taulukko 2). 

 

Kuva 7. Keski-Suomen teollisuus- ja työkoneet -sektorin kasvihuonekaasupäästöt 
vuosina 2004, 2006, 2008 ja 2014 sekä päästökehityksen mukainen ennuste ja 
tavoite vuodelle 2020. 

Keski-Suomen ilmastostrategiassa asetetaan lämmönkulutuksesta aiheutuville 

päästöille 30 % vähennystavoite verrattuna vuosien 2004 ja 2006 keskiarvoon 

vuoteen 2020 mennessä (Taulukko 3). Vastaavasti sähkönkulutuksen osalta 

ilmastostrategiassa asetetaan 20 % ja teollisuus työkoneet –sektorille 15 % 

päästövähennystavoite vuoteen 2020 mennessä (Taulukko 3). Keski-Suomen 

ilmastostrategiassa on annettu myös määrälliset tavoitteet sähkönkulutus ja –

tuotanto, lämmitys sekä teollisuus ja työkoneet –sektoreille, jotka ovat hieman 

annettuja prosentuaalisia tavoitteita tiukempia. Keski-Suomen teollisuus ja 

työkoneet, lämmitys sekä sähkönkulutus ja –tuotantosektoreista syntyvät 

kasvihuonekaasupäästöt saavuttavat vuodelle 2020 tehdyn ennusteen perusteella 

Keski-Suomen ilmastostrategian (2011) tavoitteet sekä kansallisen ja 

kansainvälisten tasojen asettamat yleiset päästövähennystavoitteet vuodelle 2020 

(Kuva 6 & 7)(Taulukko 3). Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt tulevat olemaan 

ennusteen mukaan 115 000 tonnia CO2-ekv., sähkönkulutuksen ja –tuotannon 
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kasvihuonekaasupäästöt 7 000 tonnia CO2-ekv. ja teollisuus ja työkoneet –sektorin 

221 000 tonnia CO2-ekv. pienemmät tavoitteisiinsa verrattuina (Kuva 6 & 7). 

Päästövähennykset prosentteina vuoteen 2020 mennessä ovat siis 

lämmityssektorilla 49 %, sähkönkulutus ja –tuotanto –sektorilla 24 % ja teollisuus 

ja työkoneet –sektorilla 45 % (Taulukko 2). 

Taulukko 3. Energiasektorin kokonaistavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä kansainvälisellä, EU- ja kansallisella tasolla sekä Keski-Suomessa.  

      

Energiasektori Tavoite 2020 Tavoite 2030 Tavoite 2050 

Kansainvälinen -20 %a – – 
EU -20 %b -40 %b -80 – -95 %b 

Suomi -20%b -40%b -85 – -90 %c 

Keski-Suomi – – – 

-Lämmitys -30 % – – 

-Sähkönkulutus ja –tuotanto -20 % – – 

-Teollisuus ja työkoneet -15 % – – 

-Liikenne -30 % – – 

a taustavuosi 1990, toinen Kioton velvoitekausi  

b taustavuosi 1990, EU:n yleiset kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet 
c taustavuosi 1990, kaikkien sektorien yleistavoite 

Energiasektoriin liittyvät IPCC:n mukaiset raportoitavat kasvihuonekaasupäästöt 

ovat peräisin polttoaineiden käytön päästöistä ja haihtumapäästöistä (Taulukko 4) 

(Tilastokeskus 2016a). Pääosa kasvihuonekaasupäästöistä tulee kuitenkin 

polttoaineiden käytöstä (Tilastokeskus 2016a). Keski-Suomen energiasektorin 

päästöjen laskenta on tehty polttoaineiden käytön perusteella. Kansallisella tasolla 

päästökauppaan kuuluvat energiasektorin kasvihuonekaasupäästöt julkaisee 

Energiavirasto ja päästökaupan ulkopuoliset tiedot energiasektorin päästöistä 

saadaan liikennesektorin osalta VTT Oy:n LIPASTO-mallista ja muilta osin 

Tilastokeskukselta (Tilastokeskus 2015b). 

Taulukko 4. Energiasektorilla raportoitavat kasvihuonekaasupäästöt. 

  CH4 N2O CO2 

Polttoaineiden käytön päästöt x x x 

Haihtumapäästöt x x x 

 

Keski-Suomen energiankulutus on Keski-Suomen energiataseen 2014 mukaan 

pysynyt vuosina 2004–2014 lähes yhtä suurena (Kuva 8). Energian kulutuksen 



 

 

 

vähentyminen ei siten yksinään voi olla syy kasvihuonekaasupäästöjen 

vähenemään Keski-Suomessa. Tarkastelemalla sen sijaan energianlähteiden 

osuuksia energiasektorilla havaitaan, että fossiilisten polttoaineiden (öljy, kivihiili, 

turve) osuus sektorilla on hieman laskenut vuoteen 2014 mennessä. Tämä muutos 

selittää osaltaan Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen laskua. Lisäksi 

puupolttoaineiden osuuden kasvu on korvannut tuontisähkön osuutta. 

Tuontisähkön määrä riippuu kansallisella tasolla enimmäkseen pohjoismaiden 

vesivoimatilanteesta, joten laskennallisesti tuontisähkön korvaaminen 

puupolttoaineilla ei todennäköisesti vaikuta Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästöjen määrään (Tilastokeskus 2015a).  

 

Kuva 8. Keski-Suomen energialähteiden osuudet kokonaiskulutuksesta 
energiataseiden 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2014 mukaan sekä vuoden 1998 
tilanne (Keski-Suomen Energiatoimisto 2016). 

Kansallisella tasolla sähkön ja lämmön tuotannossa käytettävien polttoaineiden 

määrät ovat vaihdelleet jaksoittain vuosina 2000 – 2015 (Kuva 9). Uusiutuvien 

polttoaineiden käytön osuudessa on nähtävissä kasvua ja vuonna 2015 

uusiutuvien polttoaineiden osuus sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineista oli 

yli 54 % (Kuva 9 ja 10) (Tilastokeskus 2016b). Koko energiasektorilla (mukaan 

lukien liikenne) uusiutuvien polttoaineiden osuus vuonna 2015 oli 35 % 



42 

(Tilastokeskus 2017a). Tämä määrä toteuttaa EU:n vuosille 2020 ja 2030 asettamat 

20 ja 27 %:n tavoitteet uusiutuvista energianlähteistä saatavista energian määrän 

osuuksista kansallisella energiasektorilla (sis. liikennesektorin).  

 

Kuva 9. Sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineet kansallisella tasolla 
(Tilastokeskus 2016b). 

 

Kuva 10. Uusiutuvien polttoaineiden osuus sähkön ja lämmöntuotannossa 
kansallisella tasolla (Tilastokeskus 2016b). 

Energiasektorin päästöt kansallisella tasolla olivat vuonna 2014 44,4 milj. tonnia 

CO2-ekvivalenttia (Tilastokeskus 2017a & 2017b). Näistä päästökaupan 

ulkopuolelle kuului hieman vajaa puolet (Tilastokeskus 2017a & 2017c).  Keski-
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Suomen kasvihuonekaasujen päästövähennykset energia- ja liikennesektorilla 

yhteensä vuoteen 2014 mennessä ovat vain hieman pienempiä kuin kansallisella 

energiasektorilla. Kansallisella tasolla energiasektorin päästöt olivat laskeneet 

vuoden 2005 tasosta 17 %, toisaalta verrattuna 2004 ja 2006 kansalliseen 

keskiarvoon päästöjen lasku oli jopa 32 % (Tilastokeskus 2017b). Ajanjaksolla 1990 

– 2014 energiasektorin päästöt ovat vastaavasti laskeneet 17 %, mutta toisaalta 

energiasektorin päästökehitys on ollut hyvin vaihteleva (Tilastokeskus 2017a). 

Päästökehitystä kansallisella tasolla selittää energian kulutuksen kehitys ja 

nettotuonnin (vesivoima) vaihtelut (Tilastokeskus 2017a).   

EEA (2017) mukaan liikennettä lukuun ottamatta muun energiasektorin 

kasvihuonekaasut ovat EU-tasolla olleet laskusunnassa Keski-Suomen ja 

kansallisten tulosten tapaan. Kokonaisuudessaan EU:n energiasektorin 

kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuodesta 1990 vuoteen 2015 23 %, välillä 

2005 – 2014 vähennys oli 18 % (Kuva 11). Näyttää siis, että energiasektori 

saavuttaa EU-tasolla 20 % päästövähennystavoitteensa vuodelle 2020. Pääsyyksi 

vähennyksille on annettu lämpö- ja sähkön tuotannossa tapahtuneet 

kasvihuonekaasujen vähenemät (EEA 2017). Polttoaineiden käytön ja 

kasvihuonekaasujen vähentyminen vuoden 2016 jälkeen voidaan selittää talouden 

taantumalla, uusiutuvien energialähteiden lisääntyneellä käytöllä, 

energiatehokkuuden kasvulla uudemmissa EU-maissa ja leudoilla talvilla (EEA 

2017). 
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Kuva 11. EU:n energiasektorin kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuodesta 1990 
vuoteen 2015 (EEA 2017). 

Energiasektorin mahdollisia toimenpiteitä kasvihuonekaasujen vähentämiseksi 

esitetään Keski-Suomen ilmastostrategiassa erikseen lämmitys, sähkönkulutus ja –

tuotanto sekä teollisuus ja työkoneet –sektoreilla ja siten osa toimenpiteistä 

esiintyy strategiassa useampaan kertaan. Kokonaisuutena käsitellessä Keski-

Suomen ilmastostrategiassa ehdotetaan päästövähennystavoitteiden 

saavuttamiseksi seuraavia toimenpiteitä: Turpeen ja fossiilisten 

tuontipolttoaineiden käytön vähentäminen ja metsäbiomassan sekä muun 

uusiutuvan energian käytön lisääminen energianlähteenä (esim. alkutuotannon 

biojakeet, tuulivoimaloiden rakentaminen), energiatehokkuuden parantaminen, 

kiinteistökohtaisesta öljylämmityksestä pois siirtyminen ja materiaalitehokkuuden 

lisääminen. Energiatehokkuuden parantamisesta on annettu ilmastostrategiassa 

seuraavia ehdotuksia: rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, yhdistetyn 

lämmön- ja sähköntuotannon suosiminen varsinkin uusien voimalaitoksien osalta, 

kantaverkon siirtokapasiteetin vahvistaminen Suomessa pohjois-eteläsuunnassa, 

kulutuksenseuranta, vanhojen laitteiden tai toimintojen uudelleen 

organisoiminen, energiatehokkuussopimuksien luominen, kuljetusten 

optimoiminen sekä uusien teknologioiden käyttöönottaminen ja kehitystyöhön 

kannustaminen. Uusien teknologioiden käyttöönoton ja kehitystyön tueksi 

ilmastostrategia ehdottaa julkisen rahan käyttöä. Tarkoituksena Keski-Suomen 
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ilmastostrategiassa on myös lisätä energianeuvontaa ja tavoitella kulutuksen 

vähentämistä.  

Päälinjat keinojen osalta ovat kansallisella tasolla samoja Keski-Suomen 

ilmastostrategian (2011) kanssa. Tarkentavia ja Keski-Suomen ilmastostrategiassa 

esiintymättömiä keinoja on myös kuitenkin löydettävissä. Kiinteistökohtaisen 

öljylämmityksen tilalle ehdotetaan käytettäväksi erityisesti lämpöpumppuja ja 

Keski-Suomen ilmastostrategian kanssa yhtenevästi toisena vaihtoehtona 

ehdotetaan kiinteistöjen kaukolämpöverkkoon liittymistä (TEM 2017a, 

Ympäristöministeriö 2015b) (Taulukko 5). Rakennusten energiatehokkuuden 

parantuminen nähdään tapahtuvan korjausrakentamisen ja rakennuskannan 

uusiutumisen kautta. Lisäksi käyttötapojen muutokset voivat vähentää asumisen 

kasvihuonekaasupäästöjä (Ympäristöministeriö 2015b). Kansallisella tasolla 

ehdotetaan korjausrakentamiselle taloudellisia kannustimia, mutta niiden tulee 

olla hyvin kohdistettuja ja pitkäjänteisiä (TEM 2017a, Ympäristöministeriö 2015b). 

Myös informaatiokampanjoita voitaisiin järjestää pellettien ja klapien oikeisiin 

polttotekniikoihin liittyen sekä yleisesti uusiutuvien polttoaineiden käytöstä 

rakennusten lämmityksessä.  Fossiilisten polttoaineiden päästöjen vähentämiseksi 

ehdotetaan muun muassa bionesteen sekoitusvelvoitteen laajentamista 

lämmityksessä käytettävään polttoöljyyn sekä työkoneiden käyttämään kevyeen 

polttoöljyyn. Toisena keinona polttoöljystä johtuvien päästöjen vähentämiseksi 

esitettiin verotuksen asettamista tästä näkökulmasta sopivalle tasolle 

(Ympäristöministeriö 2015b). 

Verotus ja tuet esiintyvät kansallisella tasolla usein muutenkin kuin bio-osuuksien 

ja polttoöljyn muodossa. TEM (2017a) mukaan kansallisella tasolla on tarkoitus 

tehdä erityisesti metsäbiomassojen hyödyntämistä kannattavammaksi turpeen 

verotusta lisäämällä. Lisäksi metsähakesähkön tuotantotuilla on tarkoitus 

suunnata energian käyttöä uusiutuviin energian lähteisiin. Taloudelliset 

kannusteet olivat esillä myös hajautetun energian ja lämmöntuotannon 

lisäämiseksi (TEM 2017a). 
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Ympäristöministeriön (2015b) mukaan työkoneiden osalta on kansallisella tasolla 

ehdotettu energiatehokkuuden mukaan ottamista niitä koskevassa sääntelyssä. 

Lisäksi informaatio-ohjausta voitaisiin käyttää ympäristöystävällisten työtapojen 

oppimiseksi. Uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseksi työkoneissa 

ehdotetaan kansallisella tasolla biokaasun käytön edistämistä. Tämän olisi 

tarkoitus tapahtua lähinnä investointitukien muodossa (Ympäristöministeriö 

2015b).   

TEM (2017a) mukaan fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi kansallisena 

linjana oli kivihiilestä kokonaan luopuminen vuoteen 2050 mennessä. Uusia 

voimalaitoksia tai korvausinvestointeja ei siten tulisi tehdä vain kivi- tai 

ruskohiilen polttoon perustuvaksi. Aurinkosähkön ja –lämmön tuotantoa sekä 

älykkäiden järjestelmien ja sähkön kysyntäjouston käyttöönoton edellytyksiä tulisi 

sen sijaan edistää. Muina keinoina esitetään Keski-Suomen ilmastostrategiassa 

mainittujen lisäksi kansallisella tasolla erilaiset kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen liittyvät selvitykset ja erityisesti energiatehokkuuteen liittyvinä 

keinoina tuotestandardien kehittäminen, energiakatselmuksien kehittäminen ja 

uusien rakennuksiin kehitettävät älykkäät järjestelmät (TEM 2017a). 

Euroopan komission (2011b) mukaan EU-tasolla on ehdotettu 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kansallisen tason tapaan energian 

verotusta, energiaverkkojen parantamista, sähköverkkojen kehittämistä 

älykkäämmiksi, hajautetun energiantuotannon ja uusiutuvien energialähteiden 

osuuden parantamista. Älykkäiden sähköverkkojen kehittämisen tavoitteena on 

mahdollistaa liikenteen sähköistämisen. Sähköllä nähdään muutenkin olevan 

keskeinen asema vähähiilisessä taloudessa (Euroopan komissio 2011b). 

Euroopan komission (2011b) ja (2011c) mukaan myös rakennusten 

energiatehokkuutta parantamalla päästään kasvihuonekaasupäästövähennyksiin. 

Päästöjä arvioidaan pystyttävän vähentämään rakennusalalla noin 90 % vuoteen 

2050 mennessä (Euroopan komissio 2011b). Rakentamisen energiatehokkuudesta 

on annettu EU-tasolla direktiivi 2010/31/EU. Direktiivin rakennusten 

energiatehokkuudesta (2010/31/EU) mukaan kaikkien uusien rakennusten on 

oltava lähes nollaenergiarakennuksia vuodesta 2021 lähtien. 



 

 

 

Kansainvälisen tason kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinot ovat esitetty 

hyvin yleisellä tasolla ja esiintyvät myös Keski-Suomen ilmastostrategiassa (2011). 

Kansainvälisen tason esittämiksi keinoiksi energiasektorin 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi voidaan laskea Agenda2030:n 

tavoitteisiin sisältyvät keinot. Näitä ovat tavoitteen 7.2 uusiutuvan energian 

lisääminen merkittävästi, tavoitteen 7.3 energiatehokkuuden parantaminen, 

tavoitteen 7.a.  innovoinnin tukeminen puhtaan energian teknologioihin ja 

tavoitteen 9.4. puhtaiden ja ympäristöystävällisten teknologioiden ja 

tuotantoprosessien käyttöönoton lisääminen.  

Taulukko 5. Koonti energiasektorin kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 
Keski-Suomessa, päästövähennyskeinot ja niiden esiintyminen Keski-Suomen 
ilmastostrategiassa (2011). 

Energiasektorin kasvihuonekaasujen 
vähennyskeinon esiintyminen  
Keski-Suomen ilmastostrategiassa 

Kyllä Ei Huomioita 

Erilaiset selvitykset  x  

Verot   x Verotus toteutettavissa etupäässä 
kansallisella ja ylemmillä tasoilla. 
Esimerkkinä polttoöljyn tai muun 
energian verotus 

Tuet ja edut x  Esimerkkinä taloudelliset 
kannustimet korjausrakentamiselle 

Fossiilisten polttoaineiden vähentäminen x   

Turpeen ja fossiilisten tuontipolttoaineiden 
käytön vähentäminen 

x    

Bionesteen sekoitusvelvoitteen 
laajentaminen kevyeen polttoöljyyn  

 x Ei maakunnallisen tason 
päästövähennyskeino 
Vaikutus esim. rakennusten 
lämmityksen ja työkoneiden 
kasvihuonekaasupäästöihin 

Kiinteistökohtaisesta öljylämmityksestä 
poistuminen 

x    

        Lämpöpumput  x  

        Kaukolämpöverkkoon  
        yhdistäminen 

x   

        Hankkeet ja valistus x  Esimerkkinä oikeisiin 
polttotekniikoihin opastaminen 

Metsäbiomassan sekä muun uusiutuvan 
energian käytön lisääminen 
energianlähteenä 

x    

Tuulivoimapuistojen rakentaminen x   

Aurinkovoiman lisääminen x   

Maatalouden biojakeiden hyödyntäminen x   
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energiantuotannossa 

Energiasektorin kasvihuonekaasujen 
vähennyskeinon esiintyminen  
Keski-Suomen ilmastostrategiassa 

Kyllä Ei Huomioita 

Materiaalitehokkuuden parantaminen x    Voi myös lisätä energian käyttöä 

Energiatehokkuuden parantaminen ja 
energian käytön vähentäminen 

x    

Sähkönsiirtoverkkojen parantaminen x  Kantaverkon siirtokapasiteetin 
vahvistaminen Suomessa pohjois-
eteläsuunnassa 

Kulutuksenseuranta  x  Tarkoituksena muun muassa 
kulutushuippujen tunnistaminen 
(Keski-Suomen liitto 2011) 

Vanhojen laitteiden tai toimintojen 
uudelleen organisoiminen 

x   

Energiatehokkuussopimukset x   

Rakennusten energiatehokkuuden 
parantaminen 

x    

        Korjausrakentaminen    

        Rakennuskannan uusiminen    

Yhdistettyyn lämmön- ja sähköntuotantoon 
kannustaminen erityisesti uusien 
voimalaitoksien kohdalla 

x    

Energianeuvonta ja kulutuksen 

vähentämiseen kannustaminen 

x   Esimerkkinä energiatehokkaisiin 

työtapoihin ohjeistaminen 

Uusien teknologioiden käyttöönottoon ja 
kehitystyöhön kannustaminen, älykkäät 
järjestelmät 

x   Keski-Suomen ilmastostrategia 
ehdottaa tueksi julkisen rahan käyttöä 

Kuljetusten optimointi x    

Energiakatselmuksien ja tuotestandardien 
kehittäminen 

  x   

4.2. Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö 

Teollisuus ja työkoneet –sektorille voitaisiin lukea päästökauppaan kuuluvien 

päästöjen lisäksi päästökaupan ulkopuolella käsiteltävät teollisuusprosessit ja 

tuotteiden käyttö. Tilastokeskuksen (2016a) mukaan teollisuusprosessit ja 

tuotteiden käyttö päästökaupan ulkopuolisella sektorilla käsittää tietyt 

teollisuusprosesseista vapautuvat sekä raaka-aineiden ja tuotteiden käytöstä 

aiheutuvat kasvihuonekaasut (Taulukko 6). Sektorin prosessipäästöistä 

merkittävimmät päästölähteet kansallisella tasolla ovat raudan ja teräksen 

valmistuksen päästöt, vedyn valmistuksen hiilidioksidipäästöt sekä F-kaasujen 

käytön päästöt. Vuonna 2014 teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö –sektorin 

tuotantoperusteiset päästöt olivat noin 10 % Suomen kokonaispäästöistä (6,0 milj. 

tonnia CO2-ekv.). Päästökehitys valtakunnallisesti on ollut suhdanneherkkää ja 

päästöt ovat olleet pääosin sektorilla kasvussa. Tuotannon muutosten lisäksi 



 

 

 

sektorin päästöihin ovat kuitenkin vaikuttaneet myös päästöjen 

vähennysmenetelmien käyttöönotto. Kansallisella tasolla päästöjen 

vähennysmenetelmistä typpihapon valmistuksessa päästöjä alentavien 

katalyyttien käyttöön ottaminen kemianteollisuudessa on ollut merkittävä tekijä 

sektorin päästöjen kääntymisessä laskuun vuoden 2010 jälkeen (Tilastokeskus 

2016a). 

Taulukko 6. Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö –sektorilla raportoitavat 
kasvihuonekaasupäästöt YK:n ilmastosopimuksen mukaisessa raportoinnissa. 

          

  CH4 N2O CO2 F-kaasut 

Mineraalituotteet   x  
Kemianteollisuus  x x  
Metalliteollisuus x  x  
Fluorattujen hiilivetyjen ja SF6:n käyttö    x 

Muiden tuotteiden valmistus ja käyttö   x     

 

Teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö -sektori on jätetty Keski-Suomen 

KASVENER–mallin kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa sekä 

ilmastostrategiassa tarkastelun ulkopuolelle. Näihin ratkaisuihin on päädytty, sillä 

sektorin kasvihuonekaasupäästöjen on arvioitu olevan merkittävyydeltään pieniä 

Keski-Suomen alueella. Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa 

käytetty KASVENER-malli kuitenkin antaisi mahdollisuuksia myös 

teollisuusprosessien päästöjen laskentaan. 

4.3. Liikkuminen 

Keski-Suomen liiton ilmastostrategian (2011) mukaan liikennesektorin 

kasvihuonekaasujen taustatasona on vuosien 2004 ja 2006 keskiarvo 750 000 tonnia 

CO2-ekvivalenttina. Tämä vastasi noin neljännestä Keski-Suomen 

kokonaispäästöistä. Maakunnan kasvihuonekaasujen päästölaskennan pohjana on 

käytetty tietoja maantie-, juna- ja lentoliikenteestä. Laskennassa ei ole siten 

huomioitu laivaliikenteen osuutta, joka Keski-Suomen osalta tarkoittaa 

sisävesiliikennettä. Kansallisella tasolla laskennassa on mukana vastaavat tiedot 
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sekä laivaliikenteen osuus kotimaan liikenteestä, sillä liikennesektorin päästöihin 

ei toistaiseksi lueta kansainvälisen liikenteen päästöjä (TEM 2014). Tavoitteeksi 

liikenteen kasvihuonekaasupäästöille on Keski-Suomen liiton ilmastostrategiassa 

annettu 30 % päästövähennys vuoteen 2020 mennessä (Taulukko 7).  

Taulukko 7. Liikennesektorin tavoitteet kansainvälisellä, EU- ja kansallisella 
tasolla sekä Keski-Suomessa.  

      

Liikennesektori Tavoite 2020 Tavoite 2030 Tavoite 2050 

Kansainvälinen -20 %a – – 
EU -16 %b n. -20 %c -60 %d 

Suomi -15 % -50 % -85 – -90 %e 

Keski-Suomi -30 % –  – 

a taustavuosi 1990, toinen Kioton velvoitekausi 

b taakanjakosektorin tavoite Suomelle 

c taustavuosi 2008   

d taustavuosi 1990   
e taustavuosi 1990, kaikkien sektorien yleistavoite 

Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen 2014 mukaan liikennesektorin 

kulutusperusteiset päästöt vuonna 2014 olivat 675 tuhatta tonnia CO2-

ekvivalentteina (Kuva 12). Liikenteen kasvihuonekaasujen päästöt olivat laskeneet 

ilmastostrategian taustatasosta 10 % (Taulukko 8). Vuonna 2014 liikenteen osuus 

Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöistä oli 22 %.  

Vuoden 2020 30 % päästövähennystavoitteen toteutumisen tarkastelemiseksi 

vuosien 2004, 2006, 2008 ja 2014 kasvihuonekaasupäästöjen kehityksen pohjalta on 

asiantuntijatyönä muodostettu Keski-Suomen liikennesektorille ennuste vuoden 

2020 tilanteesta (Kuva 12). Ennusteen mukaan liikennesektorin 

kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2020 tulevat olemaan 615 tuhatta tonnia CO2-

ekvivalentteina, joka vastaa 18 % päästövähennystä Keski-Suomen 

ilmastostrategian asettamasta liikennesektorin taustatasosta. Ennusteen mukainen 

päästötaso jää Keski-Suomen ilmastostrategian (2011) tavoitteesta 90 tuhatta CO2-

ekvivalenttitonnia. Tämä on noin 40 % tavoitellusta 227 tuhannen CO2-

ekvivalenttitonnin vähennyksestä. Liikennesektorin osuus Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästöistä tulisi ennusteen mukaan olemaan 17 % vuonna 2020. 



 

 

 

 

Kuva 12. Liikennesektorin kokonaiskuva kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 
Keski-Suomessa vuosina 2004, 2006, 2008 ja 2014 sekä ennuste ja tavoite vuodelle 
2020. 

Taulukko 8. Koonti liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 
Keski-Suomessa verrattuna vuosien 2004 ja 2006 keskiarvoon (taustataso). 

Liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt 

Tavoite 2020 Tulos 2014 Ennuste 2020 

-30 % -10 % -18 % 

Suurin päästölähde liikennesektorilla on tieliikenne, joka käsittää kansallisella 

tasolla syntyneistä päästöistä liikenteen osalta noin 90 % (TEM 2014, Tilastokeskus 

2015a). Keski-Suomen sekä koko maan pääteiden liikenne ja koko maan osalta 

maanteiden liikennesuorite on ollut lähes jatkuvassa kasvussa vuosina 2005 – 2014 

(Liite 1 ja 2). Liikenneviraston tekemien tilastojen mukaan liikennesektorin 

kasvihuonekaasupäästöjen laskeva kehitys Suomessa ja Keski-Suomessa ei siten 

voisi johtua liikennemäärien laskusta. Liikennemäärien lisäksi liikenteen 

päästökehitykseen vaikuttavat esimerkiksi liikkumistapojen muutokset. 

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen HLT tuloksista on koottu Internet-

sivustolle liikennejärjestelmä.fi lyhyt kooste suomalaisten liikkumistavoista 

(Liikennejärjestelmä.fi 2015). Koosteen analyysin mukaan suomalaisten 

päivittäinen matkamäärä HLT 1998-1999, HLT 2004-2005 ja HLT 2010-2011 

perusteella pysyy samalla tasolla, mutta suoritettujen matkojen pituus hieman 

kasvaa ja matkoihin käytetty aika vähenee. Joukkoliikenteen osuus koosteen 
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mukaan näyttää hieman kasvaneen vuosina 2010-2011 jokaista liikuttua kilometriä 

verrattuna aikaisempiin henkilöliikennetutkimuksiin (Kuva 13) 

(Liikennejärjestelmä.fi 2015). Jyväskylän seudulta on olemassa vanhempi tutkimus 

vuodelta 2009, jonka mukaan Jyväskylän seudulla on vuotta 2009 edeltävinä 20 

vuotena tapahtunut kasvua henkilöautoliikenteessä (Jyväskylän kaupunki ym. 

2010). Liikkumistapamuutoksista kansallisen joukkoliikenteen osuuden kasvu 

matkojen suoritteesta voidaan sanoa vaikuttavan liikenteen 

kasvihuonepäästökehitykseen päästöjä laskevasti, kun taas vuoden 2009 

tutkimuksessa todettu henkilöautoliikenteen kasvu on kasvihuonekaasujen 

vähentämistavoitteita vastaan. Lisäksi matkojen piteneminen viittaa 

kasvihuonekaasujen kasvua lisäävään toimintaan. 

 

Kuva 13. Kulkumuotojen osuudet kotimaan matkojen suoritteesta vuosina 1998 – 
1999, 2004 – 2005 ja 2010 – 2011 (Liikennejärjestelmä.fi 2015). 

Yhtenä liikennesektorin päästövähennyskeinona on vuoden 2011 Keski-Suomen 

ilmastostrategiassa esitetty siirtymistä vähäpäästöisiin ja pienikulutuksisiin 

ajoneuvoihin. Tämän tavoitteen saavuttamisessa yhtenä osana on autokannan 

nuorentaminen, uusien autojen energiatehokkuuden ja vähäpäästöisyyden myötä. 

Autorekisterin mukaan Keski-Suomen ja Suomen henkilöautokanta on 

vanhentunut vuosittain erityisesti vuoden 2008 jälkeen (Autoalan tiedotuskeskus 



 

 

 

2017a). Kehitys ei ole kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen näkökulmasta 

toivottavaa. Vuoden 2014 lopussa Keski-Suomen henkilöautojen keski-ikä oli 14,3 

vuotta. Vastaavasti koko Suomen henkilöautokannan keski-ikä oli 13,5 vuotta, 

joten Keski-Suomen henkilöautokanta on koko maan tilastoa vanhempaa. 

(Autoalan tiedotuskeskus 2017a).  

Kansallisen tason liikennesektoriin verrattuna Keski-Suomen päästökehitys on 

ollut samansuuntaista vuosina 2005 – 2014, joskin vähennykset ovat tällä välillä 

olleet kansallista tasoa alhaisemmat (Kuva 14). Aikaisemmasta laskusta 

huolimatta uusimpien kotimaan liikennesektorin päästöennakkotietojen mukaan 

näyttää siltä, että liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet vuonna 

2016 1,2 miljoonaa tonnia verrattuna vuosiin 2014 ja 2015. Verratuissa kansallisissa 

tilastoissa mukana ei ole tietoja kotimaan lentoliikenteen päästöistä. 

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen prosentuaalinen lasku vuosina 

2005–2014 oli noin 13 %, mutta ajanjaksolla 2005–2016 vastaava päästövähennys 

on vain 4 % (Kuva 14). Kansallisella tasolla tavoitteena on vähentää liikenteen 

kasvihuonekaasupäästöjä noin 15 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2013)(Taulukko 7). Lisäksi tavoitteena on kääntää 

liikenteen energiankulutuksen kasvu laskuun ennen vuotta 2020 (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2013). Vuoteen 2030 mennessä kansallinen kasvihuonekaasujen 

vähennystavoite on merkittävästi vuoden 2020 tavoitetta kunnianhimoisempi eli 

noin 50 % vuoden 2005 tasosta (TEM 2017a)(Taulukko 7). Tavoitteiden 

täyttyminen kansallisella tasolla näyttää epävarmalta (Kuva 14). Keski-Suomi taas 

näyttäisi toteuttavan vuoden 2020 kansallisen tason tavoitteen omalta osaltaan, jos 

kansallisen tason nouseva trendi ei näy tulevissa Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästötilastoissa. 
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Kuva 14. Kotimaan liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöt vuosittain. 
Kasvihuonekaasupäästötiedot eivät sisällä kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä 
(Tilastokeskus 2017a).  

Kansallisella tasolla liikenteen kasvihuonekaasujen päästöt olivat olleet kasvussa 

vuodesta 1990 lähtien vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen päästöjen kasvu taittui 

laskuksi (Tilastokeskus 2016c, Tilastokeskus 2016a). Keski-Suomen 

liikennesektorin päästöissä nähdään vastaavasti kasvua vuoden 2008 

kasvihuonekaasupäästöihin asti, jonka jälkeen vuoden 2014 

kasvihuonekaasupäästöt olivat huomattavasti edellisiä alhaisempia (Kuva 12). 

Tilastokeskuksen julkaisun Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 – 2015 mukaan 

päästöjen laskun taustalla oli talouden taantuma, autojen 

hiilidioksidipäästöperusteinen verotus sekä polttoaineiden bio-osuuden kasvu 

(Tilastokeskus 2016a). Vuoden 2016 liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen kasvulle 

on liikenteen osalta mainittu syynä polttoaineiden käytössä tapahtunut 

biopolttoaineiden osuuden lasku (Tilastokeskus 2017a).  

Lain biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) tarkoituksena 

on edistää moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamista liikenteessä 

biopolttoaineiden käytöllä (L 446/2007). Laissa säädetyn jakeluvelvoitteen 

mukaan jakelijan on toimitettava biopolttoaineita kulutukseen siten, että 

biopolttoaineiden energiasisällön osuus polttoaineiden kokonaismäärästä on 

vähintään 6 % vuosina 2011–2014. Vuoden 2014 jälkeen energiasisällön osuus 
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kokonaismäärästä kasvaa vuosittain lain biopolttoaineiden käytön edistämisestä 

liikenteessä (446/2007) 5 §:n mukaisesti kunnes osuus on 20 % vuonna 2020 ja siitä 

eteenpäin. Annetut osuudet koskevat moottoribensiiniä, dieselöljyä ja 

biopolttoaineita. Jakeluvelvoitteessa on mahdollistettu tuplalaskenta jätteistä ja 

tähteistä sekä syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta 

valmistettujen biopolttoaineiden osalta (L 446/2007). Kansallisessa energia- ja 

ilmastostrategiassa vuoteen 2030 liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön 

fyysinen osuus polttoaineesta on tarkoitus olla 30 % vuoteen 2030 mennessä ja 

Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan tuplalaskennalla 40 % (TEM 2017a). 

EU-tasolla liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen määrät ovat olleet kasvussa 

vuoden 1990 jälkeen (Euroopan parlamentti 2017). Päästöt ovat Suomen ja Keski-

Suomen tavoin olleet laskussa vuoden 2008 taantuman jälkeen, mutta ovat silti 

kokonaisuudessaan kasvaneet 22 % vuoteen 2017 mennessä. Tärkeimpiä EU:n 

liikennesektorin päästöihin vaikuttavia malleja ja säännöksiä ovat liikenteen 

valkoinen kirja (KOM(2011) 144 lopullinen), kestävän liikkuvuuden malli, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (2009/443/EY), Vähäpäästöistä 

liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (KOM(2016) 501 lopullinen) sekä 

taakanjakosektoria koskevat säännökset.   

Liikenteen valkoisessa kirjassa vuodelta 2011 suositellaan vähentämään liikenteen 

päästöjä 20 % vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 ja 60 % vuodesta 1990 vuoteen 

2050 mennessä (Euroopan parlamentti 2017, Euroopan komissio 2011e).  Tähän on 

mukaan luettu kansainvälinen lentoliikenne, mutta kansainväliselle 

meriliikenteelle on annettu oma erillinen 40 % päästövähennystavoite vuodesta 

2005 vuoteen 2050 mennessä. Valkoinen kirja esittää yleisten liikenteen 

kasvihuonekaasupäästövähennysten lisäksi kestävien polttoaineiden osuudeksi 

lentoliikenteessä vähintään 40 % vuoteen 2050 mennessä ja kaupunkiliikenteessä 

tavanomaisia fossiilisia polttoaineita käytettävien autojen vähentämistä puoleen 

vuoteen 2030 ja niiden kokonaan käytöstä poistamista vuoteen 2050 mennessä 

(Euroopan parlamentti 2017, Euroopan komissio 2011e). Tavoitteista 20 % 

päästövähennys vuoteen 2030 mennessä Keski-Suomen osalta saavutetaan 
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ennusteen mukaan lähes jo vuonna 2020, kun liikennesektorin 

kasvihuonekaasupäästöjen lasku verrattuna vuoteen 2008 on yli 19 %.  

Kestävän liikkuvuuden mallissa on kyse kahden eri tavoitteen yhtäaikaisesta 

toteutumisesta (Euroopan parlamentti 2017). Tarkoituksena on, että sekä ihmisten 

ja tavaroiden kohtuuhintainen ja tehokas liikkuminen toteutuu sisämarkkinoiden 

kilpailukyvyn ja ihmisten vapaan liikkuvuuden kannalta että terveydellisistä ja 

ympäristöllisistä haitoista johtuvat ulkoiset kustannukset vähentyvät (Euroopan 

parlamentti 2017). Myös liikenteen valkoisen kirjan tavoitteiden edellytyksenä on 

selkeästi nähtävissä kestävän liikkuvuuden malli (Euroopan komissio 2011e). 

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (KOM(2016) 501 

lopullinen) jakaa samat tavoitteet kuin liikenteen valkoinen kirja, sekä esittelee 

tarkemmin tavoiteltavia EU:n liikennesektorin päästövähennystoimenpiteitä. Sen 

sijaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (2009/443/EY) 

päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille tavoitteena on saada uuden 

autokannan keskimääräiset hiilidioksidipäästöt alemmalle tasolle.  Keskimääräiset 

hiilidioksidipäästöt on ollut tarkoitus saada tasolle 120-130 g CO2/km vuoteen 

2015 mennessä ja tarkoituksena on laskea päästöt tasolle 95 g/km vuoteen 2020 

mennessä (Trafi 2015). Keskimääräinen Suomessa ensirekisteröityjen 

henkilöautojen hiilidioksidipäästö vuonna 2015 oli 123,6 g/km ja vuonna 2016 

120,6 g/km (Autoalan tiedotuskeskus 2017b & 2016). Tämä täyttää asetuksen 

(2009/443/EY) vuoden 2015 tavoitteen, mutta on vielä kaukana vuoden 2020 

tavoitteesta. 

Keski-Suomen ilmastostrategiassa (2011) liikennesektorin 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi on ehdotettu 

seuraavia toimenpiteitä: julkisen liikenteen lisääminen palvelutarjonnan ja 

hintaohjauksen avulla, vähäpäästöisien uusien liikennevälineiden ja uusiutuvien 

polttoaineiden käyttöönottaminen, liikkumistarpeen vähentäminen maankäytön 

suunnittelulla, kannustaminen matkojen suunnitteluun ja tietoverkkojen käyttöön, 

kävelyyn ja pyöräilyyn kannustaminen sekä toimivien julkisten liikennevälineiden 

ja kevyen liikenteen kulkuyhteyksien muodostaminen kaavoituksen avulla 

(Taulukko 9). Lisäksi ilmastostrategiassa pyritään parantamaan eri alueiden 



 

 

 

asiointi- ja palvelumahdollisuuksia kannustamalla muodostamaan innovatiivisia 

ratkaisuja, kuten liikkuvia palveluita. 

Maakuntatasolla ja Jyväskylän seudun liikennesektorin kasvihuonekaasujen 

päästövähennyskeinoja käsitellään Keski-Suomessa ilmastostrategian lisäksi 

muun muassa Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2012, Jyväskylän 

seudun 2025 tavoitteet ja toimintalinjat –selonteossa ja JYSELI 2025 

Joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa (Keski-Suomen liitto 2012, Keski-Suomen 

ELY-keskus ym. 2010, Jyväskylän kaupunki ym. 2011). Kaikissa näissä keinot 

vastaavat ilmastostrategiassa esitettyjä keinoja. Keski-Suomen 

liikennejärjestelmäsuunnitelmassa korostetaan keinojen potentiaalia erityisesti 

kaupunkialueilla ja nähdään päästövähennystoimista haja-asutusalueilla 

toimiviksi erityisesti polttoaineisiin ja liikennevälineteknologiaan kohdistuvat 

toimet (Keski-Suomen liitto 2012).  

Kansallisella tasolla Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin 

ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 (KAISU) ja Valtioneuvoston 

selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 esittävät 

suunnitelmissaan pääosin samoja keinoja kuin Keski-Suomen ilmastostrategia 

(2011). Esimerkkeinä kansallisten päästövähennyskeinojen toimeenpanoista 

mainittakoon KAISU:ssa mainitut uusien tankkaus- ja latausasemien 

rakentaminen biokaasua ja sähköä käyttäville autoille ja sähkö-, vety- ja 

kaasuautoille tarjottava hankintatuki ja laeista matkojen suunnittelun avuksi 

kehitteillä oleva liikennepalvelulaki (liikennekaari) (Ympäristöministeriö 2017b, 

Liikenne- ja viestintäministeriö 2017). Liikennepalvelulain tarkoitus on keventää 

aikaisempaa sääntelyä ja mahdollistaa uusien palvelumallien syntymistä, joiden 

avulla voidaan esimerkiksi yhdistää erilaisia liikennemuotoja saumattomiksi 

matkakokonaisuuksiksi tai kannustaa omalta osaltaan ympäristöystävällisempiin 

valintoihin, kuten yhteiskäyttöautoihin tai vuokraukseen (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2017) (Taulukko 9). Keski-Suomen ilmastostrategiasta poiketen 

KAISU:ssa ja kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 esitetään 

keinoina myös uusien ohjelmien ja toimintamallien valmistaminen sekä 
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päästövähennyksiin tähtäävä verotus (Ympäristöministeriö 2017b, Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2017). Esimerkkinä mahdollisesta uudesta toimintamallista oli 

Green deal –malli, joka ohjaisi autokauppiaita esittelemään asiakkaille 

vähäpäästöisiä ajoneuvovaihtoehtoja (Ympäristöministeriö 2017b).  

Kansallisella tasolla myös Liikenteen ympäristöstrategian 2013 – 2020 keinot ja 

liikenneviraston ympäristöohjelman 2017 – 2020 keinot ovat samassa linjassa 

Keski-Suomen ilmastostrategian (2011) kanssa (Liikenne- ja viestintäministeriö 

2013, Liikennevirasto 2017). Liikenteen ympäristöstrategia 2013 – 2020 lisää 

käytettäviin keinoihin liikennesektorilla liikenteen energiatehokkuussopimukset, 

kun taas liikenneviraston ympäristöohjelmassa 2017 – 2020 esitetään lisäkeinoina 

energiankulutuksen seuraamista, ohjeistuksien parantamista ja erilaisten 

selvityksien tekemistä. Aiheina näissä olisivat Liikenneviraston ja ELY-keskusten 

osalta liikennejärjestelyjen vaikutukset energiatehokkuuteen, liikenteen palvelujen 

ja kunnossapidon päästöt sekä väylänpidon energiankulutus (Liikennevirasto 

2017)(Taulukko 9). 

EU-tasolla liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskeinoihin 

keskittyy liikenteen valkoinen kirja (KOM(2011) 144 lopullinen). Lisäksi liikenteen 

päästövähennyskeinoja käsitellään strategiassa ”Vähäpäästöistä liikkuvuutta 

koskeva eurooppalainen strategia” (KOM(2016) 501 lopullinen). EU-tasolla 

keskitytään uusien päästönormien asettamiseen, mutta edistetään muuten hyvin 

samoilla keinoilla päästövähennystavoitteita kuin kansallisessa energia- ja 

ilmastostrategiassa vuoteen 2030 ja Keski-Suomen ilmastostrategiassa. 

Esimerkkejä voidaan antaa liikenteen valkoisessa kirjassa esitetyistä keinoista, 

joita Keski-Suomen ilmastostrategiassa ei erikseen mainita, mutta sisältyvät jonkin 

yleisemmällä tasolla esitettyyn keinoon. Tällaisia keinoja ovat pyrkiminen 

suosimaan kaikissa kuljetuksissa suurempia tavara- ja ihmismääriä, 

liikenneverkkojen integroiminen tiiviimmin (lentoasemat, satamat, rautatie-, 

metro- ja linja-autoasemat olisi liitettävä tiiviimmin toisiinsa) ja 

hiilidioksidipäästö- ja polttoainetehokkuusmerkinnät (Euroopan komissio 2011e). 

Liikenteen valkoisessa kirjassa on täsmennetty EU:n näkökulmaa 

teknologiakehityksen tukemiseen siten, että panostus tulisi olla erityisesti 

lupaavimpiin tekniikoihin (Euroopan komissio 2011e). 



 

 

 

Taulukko 9. Koonti liikennesektorin kasvihuonekaasupäästöjen 
päästövähennyskeinoista ja niiden esiintymisestä Keski-Suomen 
ilmastostrategiassa (2011). 

Liikennesektorin 
kasvihuonekaasujen vähennyskeinon 
esiintyminen Keski-Suomen 
ilmastostrategiassa 

Kyllä Ei Huomioita 

Vähäpäästöisten ja 
energiatehokkaiden 
liikennevälineiden käyttöönotto  

x     

Liikenteen 
energiatehokkuussopimukset 

 x  

Energiankulutuksen seuraaminen  x  

Julkisen liikenteen tukeminen x     

Verotus (esim. polttoaine- tai 
ajoneuvovero) 

 x Verotus tapahtuu kansallisella tasolla, 
esimerkkinä myös verokevennykset 
vähäpäästöisten autojen hankinnassa 
Voidaan katsoa sisältyvän kohtaan 
”Julkisen liikenteen tukeminen” 

Muu kysynnän ohjaus (edut ja tuet, 
kuluttajamerkinnät) 

x  Esimerkkinä työsuhdematkalippu, 
hintojen alentaminen, 
energiatehokkuusmerkinnät 
Voidaan katsoa sisältyvän kohtaan 
”Julkisen liikenteen tukeminen” 

Kannustaa muihin yksityisautoilua 
ympäristöystävällisempiin 
valintoihin 

x   

Yhteiskäyttöautot x   

Kimppakyydit x   

Auton vuokraus  x  

Muut x   

Vähäpäästöisten polttoaineiden 
osuuden lisääminen liikenteessä 

x   Uusia biokaasun tankkauspisteitä on 
avattu Jyväskylän seudulla (Jyväskylän 
kaupunki 2017b) 

Matkojen suunnittelu ja 
tietoverkkojen hyödyntäminen 

x   Esimerkkinä liikennepalvelulaki ja 
palvelut matkojen suunnittelua varten 

Automaation edistäminen liikenteessä  x  

Tavaraliikenteen ohjaaminen 
maanteiltä rauta- ja vesiteille 

x    

Tutkimushankkeisiin osallistuminen ja 
erilaiset selvitykset 

 x   

Päästövähennyksiin tähtäävien 
ohjelmien ja mallien valmistelu 

 x  

Päästövähennyksiin tähtäävien 
ohjeistuksien parantaminen 

 x  

Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus x   Esimerkkinä liikkumistarpeen 
vähentäminen 
sekä julkisen ja kevyen liikenteen 
toimivien kulkuväylien muodostaminen 
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4.6. Maatalous 

Keski-Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen taustatasona on vuosien 

2004 ja 2006 keskiarvo 232 500 tonnia CO2-ekvivalenttina.  Tämä vastasi reilua 8 % 

Keski-Suomen taustatason kokonaispäästöistä. Maatalouden 

kasvihuonekaasupäästöjen laskennan pohjalla on käytetty tietoja Keski-Suomen 

eläintuotannosta ja maatalousmaasta (Liite 3 & 4).   Tavoitteeksi maatalouden 

osalta on ilmastostrategiassa esitetty maatalouden kasvihuonekaasujen päästöjen 

alentaminen 15 %:lla taustatasosta vuoteen 2020 mennessä (Taulukko 10). 

Maatalouden taustatason kasvihuonekaasujen päästömäärästä (CO2-ekv.) 

laskettuna vuoden 2020 tavoite 200 000 CO2-ekv. lähenee kuitenkin kansallisen 

ilmastostrategian 13 %:n päästövähennystavoitetta (TEM 2013). 

Taulukko 10. Maataloussektorin tavoitteet kansainvälisellä, EU- ja kansallisella 
tasolla sekä Keski-Suomessa. 

      

Maataloussektori Tavoite 2020 Tavoite 2030 Tavoite 2050 

Kansainvälinen –20 %a – – 
EU –16 %b – 39 %b -80 – -95 %c 

Suomi –13 % – 39 %b –85 – –90 %c 

Keski-Suomi –15 %  – –  

a taustavuosi 1990, toinen Kioton velvoitekausi  

b taakanjakosektorin tavoite   
c taustavuosi 1990, kaikkien sektorien yleistavoite 

Keski-Suomen maatalouden kasvihuonekaasujen päästöt olivat laskeneet 

kulutusperusteisesti laskettuna Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästölaskelmien 

(2008 ja 2014) mukaan taustavuosista 2004 ja 2006 (Kuva 15). Vuoteen 2014 

mennessä kasvihuonekaasupäästöjen lasku on ollut noin 10 % (Taulukko 11). 

Vuonna 2014 maatalouden osuus Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöistä oli 

noin 9 %. 



 

 

 

 

Kuva 15. Maataloussektorin kokonaiskuva kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityksestä Keski-Suomessa vuosina 2004, 2006, 2008 ja 2014 sekä ennuste ja 
tavoite vuodelle 2020. 

Taulukko 11. Koonti maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 
Keski-Suomessa verrattuna vuosien 2004 ja 2006 keskiarvoon (taustataso). 

Maatalouden 
kasvihuonekaasupäästöt 

Tavoite 2020 Tulos 2014 Ennuste 2020 

-15 % -10 % -15 % 

Tavoitevuodelle 2020 on laskettu ennuste, joka pohjautuu eläinmäärien (kpl) ja 

maatalousmaan (ha) sekä sen käytön lineaariseen kehitykseen ja asiantuntijoiden 

tekemiin korjauksiin (Liite 2 ja 3). Vuoden 2020 ennuste on jäämässä Keski-

Suomen ilmastostrategiassa ilmoitetun tavoitteen alapuolelle noin 3 000 tonnia 

CO2-ekvivalentteina (Kuva 15). Tulos olisi Keski-Suomen ilmastostrategian 

taustatasoa 15 % pienempi ja siten täyttäisi ilmastostrategian asettamat tavoitteet. 

Kansallisen tason maatalouteen liittyvät raportoitavat kasvihuonekaasupäästöt 

ovat peräisin kotieläinten ruoansulatuksesta, viljelysmaasta, lannankäsittelystä, 

kasvitähteiden poltosta, kalkituksesta ja urealannoituksesta (Taulukko 12) 

(Tilastokeskus 2015a & 2016d). Raportoitavat maatalouden 

kasvihuonekaasupäästöt vastaavat YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle ja EU-

tasolla Euroopan komissiolle raportoitavia päästöjä. Kasvihuonekaasupäästöistä 

suurimmat maataloussektorilla tulevat viljelyn dityppioksidipäästöistä ja eläinten 

ruuansulatuksesta (Tilastokeskus 2003).  Kansallisella tasolla maatalouden ja 
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LULUCF –sektoreiden päästöjen ja poistumien laskennasta vastaa 

Luonnonvarakeskus (LUKE) (Tilastokeskus 2015a).  

Taulukko 12. Maataloussektorilla raportoitavat kasvihuonekaasupäästöt. 

  CH4 N2O CO2 

Lannankäsittely x x   
Kotieläinten ruuansulatus x   
Maatalousmaat  x  

Kalkitus ja urean käyttö     x 

Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästölaskennassa käytettyjä taustatietoja ja 

havaittua maatalouden kasvihuonekaasujenpäästökehitystä peilattaessa 

luonnonvarakeskuksesta saatuihin tilastoihin maidontuotannosta tai 

lihantuotannosta nähdään, että ne ovat linjassa eläinmäärien (lypsylehmien ja 

lihakarjan) ja kasvihuonekaasujen päästöjen laskun kanssa (Kuva 16 ja 17).   

Maidontuotannossa on havaittavissa vaihtelua ja mahdollista tasaantumista 

vuodesta 2011 vuoteen 2016, mutta maidontuotannon kokonaismäärä pysyy 

edelleen huomattavasti alhaisempana kuin vuonna 2005.  

 

Kuva 16. Maidontuotanto Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella vuosina 2005—
2016 (Luonnonvarakeskus 2017d). 



 

 

 

 

Kuva 17. Naudanlihan- ja sianlihantuotanto Keski-Suomen ELY-keskuksen 
alueella vuosina 2000–2016 (Luonnonvarakeskus 2017e) 

Maatalouden tuotannon lasku on havaittavissa myös luonnonvarakeskukselta 

saatavilla olevista tilastoista vuosien 2000 – 2016 kauran, ohran, rukiin ja vehnän 

satomääristä (Kuva 18).  Samaan aikaan maatalouden taustatietojen mukaan 

viljakasvien sekä kaikkien viljelykasvien viljelyyn käytetty pinta-ala Keski-

Suomessa on hieman laskenut (Liite 3). Sen sijaan käytössä oleva maatalousmaa 

yhteensä sekä viljelyyn käytetty pinta-ala on luonnonvarakeskuksen tilastojen 

mukaan hieman kasvusuunnassa Keski-Suomessa tarkasteltaessa saatavilla olevaa 

tietoa vuosilta 2013 – 2016 (Luonnonvarakeskus 2017c). Kasvu 

luonnonvarakeskuksen tilastokantatietojen mukaan vuosina 2013 – 2016 on ollut 

käytössä olevan maatalousmaan osalta 1 100 ha ja viljelyyn käytetyn pinta-alan 

osalta 300 ha (Luonnonvarakeskus 2017c). Kansallisen tason peltoalan käyttö on 

taas laskenut vuoteen 2014 ja 2016 mennessä verrattaessa vuosien 2004 ja 2006 

keskiarvoon, mutta kasvanut hieman verrattaessa vuoteen 2005 

(Luonnonvarakeskus 2017f). Ohran ja kauran osalta viljely on sekä 

luonnonvarakeskuksen tietojen että maatalouden taustatietojen mukaan 
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yleisempää kuin vehnän tai rukiin. Lisäksi vehnän satomäärissä on havaittavissa 

pientä kasvua Keski-Suomen alueella (Kuva 18, Liite 3). 

 

 

Kuva 18. Kauran, ohran, rukiin ja vehnän satokehitys Keski-Suomessa vuosina 
2000–2016 (Luonnonvarakeskus 2017g). 

Kalkin käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt on otettu mukaan maataloussektorin 

päästölaskentaan vasta vuonna 2013 (Tilastokeskus 2015a). Kalkin käyttö 

Suomessa on vähentynyt vuosina 2001 – 2013, mutta sen merkitys 

maataloussektorin kokonaispäästöihin on pieni, sillä sen osuus kansallisellakin 

tasolla on vain 3 % maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä (Luonnonvarakeskus 

2015). Kansallisella tasolla nähdään, ettei kalkin käytöstä johtuvia 

kasvihuonekaasupäästöjä voida enää tästä vähentää. Lannoitteiden osalta 2000-

luvun jälkeisen ajan käyttömäärät kansallisella tasolla olivat pysyneet 

typpilannoitteiden suhteen samoina. Vuosina 2004 – 2014 typpilannoitteita 

käytettiin noin 75 kg/ha (Luonnonvarakeskus 2015).  

Keski-Suomen kehitys on yleisesti maataloussektorilla sekä Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästötietojen, että luonnonvarakeskuksen Keski-Suomen ELY-

keskuksen alueen kasvihuonekaasupäästötilaston mukaan laskeva, mutta 

määrällisesti luonnonvarakeskuksen tiedot eroavat osin suurestikin. Kaikki 
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luonnonvarakeskuksen kasvihuonekaasujen päästötasot vuosilta 2010–2013 ovat 

Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästölaskennan taustavuosia 2004 ja 2006 

korkeammalla tasolla. Suurimmillaan ero taustavuosiin on noin 50 tuhatta tonnia 

CO2-ekvivalenttia (Luonnonvarakeskuksen vuoden 2010 arvo 280 000 tonnia). 

Maataloussektorin päästövähennys 1990 – 2014 vuosina kansallisella tasolla on 

tuotantoperusteisesti laskettuna lähteestä riippuen 13 % ja 14 % luokkaa (TEM 

2014, Tilastokeskus 2015b, 2016c & 2017b). Vuoden 2014 maataloussektorin 

kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 6,5 miljoonaa CO2-ekvivalenttia. 

(Tilastokeskus 2015b & 2017b). Päästöjen vähentymisen pääsyyksi 1990-luvun 

jälkeisenä aikana on kansallisella tasolla annettu maatalouden rakennemuutos, 

jossa maatilojen koko on kasvanut ja kotieläinten lukumäärä vähentynyt (TEM 

2014, Tilastokeskus 2015a & 2003). Lisäksi kerrotaan lannoitteiden käytön 

vähentyneen ja lannan käsittelymenetelmien tehostuneen.  Merkittävimmät 

päästövähennykset sijoittuvat kuitenkin 1990-luvun alkupuolelle ja siten 

vähennystä ei voi suoraan verrata kansallisen ilmastostrategian vuodelta 2008 

antamaan maataloussektorin päästövähennystavoitteeseen, joka on annettu 

vuosien 2005 – 2020 välisen tavoiteuran perusteella (TEM 2014, Tilastokeskus 

2015a, Regina ym. 2014) Annettu 13 % päästövähennystavoite vastaa 0,76 Mt CO2-

ekv. päästövähennystä. Kansallisen tason maataloussektorin kasvihuonekaasuja 

tarkasteltaessa maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat kuitenkin pysyneet 

samana aikavälillä 2005 – 2016 (Tilastokeskus 2017c). Vuoden 2016 arviot 

maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöistä vastaavat vuoden 2014 tasoa 

(Tilastokeskus 2017c).  Maataloussektorin päästöt kansallisella tasolla siis eivät 

toistaiseksi täytä kansallista 13 % päästövähennystavoitetta. Keski-Suomen 

päästövähennykset maataloussektorilla ovat sen sijaan vuoden 2014 laskennan 

perusteella lähempänä kansallisten tavoitteiden toteutumista alueellaan ja vuoden 

2020 ennusteen mukaisella kehityksellä Keski-Suomi ylittää kansalliset tavoitteet. 

Konkreettisia tavoitteita EU-tasolla koskien myös maataloussektoria asettaa 

taakanjakopäätös. Jäsenvaltiokohtaiseksi tavoitteeksi Suomelle on asetettu 16 % 

päästövähennys vuoteen 2020 mennessä. Tämä ei maatalouden osalta täysin 
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toteutuisi Keski-Suomelle tehdyn ennusteen mukaan. Tavoitteen saavuttamisen 

arviointi kokonaisuudessaan vaatii kuitenkin muidenkin taakanjakosektoreiden 

kasvihuonekaasupäästöjen tarkastelemista. Vastaavasti kansainvälisen tason 20 % 

päästövähennystavoitteen saavuttamista on vaikea arvioida vertailuvuosien 

erojen tähden. Maataloudessa tapahtunut 2005 vuoden jälkeinen kehitys ei omalta 

osaltaan riitä Kioton pöytäkirjan tavoitteeseen, mutta on mahdollista, että Keski-

Suomen maataloussektorin päästöt ovat laskeneet yli 20 % vuoden 1990 tasosta. 

Ilmastostrategian tavoitteen saavuttamiseksi Keski-Suomen ilmastostrategiassa on 

ehdotettu seuraavia toimenpiteitä: bioenergian tuotanto ja maatalousjätteiden 

hyödyntäminen siinä sekä lannoituksessa, lannoitteiden järkevä käyttö, 

kuluttajien kannustaminen ilmastoystävällisiin ruokavalintoihin sekä 

viljelyteknisten keinojen tutkiminen ja mahdollinen hyödyntäminen viljelyssä 

erityisesti turvepeltojen osalta (Keski-Suomen liitto 2011)(Taulukko 13). Keski-

Suomen liiton ilmastostrategiassa (2011) käsitellään siis kasvihuonekaasujen 

vähentämistä laajemmin kuin maatalouden kasvihuonekaasulaskenta ottaa 

huomioon. Esimerkiksi bioenergian tuotannon hyödyt lasketaan suurimmaksi 

osaksi liikenne, lämmitys tai sähköntuotanto ja -kulutussektorille. KASVENER-

mallissa käytetyt taustatiedot eivät pysty antamaan suoraa tietoa 

ilmastostrategiassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästöihin. 

Kansallisella tasolla esitetyistä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinoista on 

löydettävissä kaikki edellä mainitut Keski-Suomen ilmastostrategiassa olevat 

keinot. Samalla tapaa kuin Keski-Suomen ilmastostrategia, monet kansalliset 

ohjelmat ja selvitykset käsittelevät maataloutta laajemmin kuin maataloussektorin 

päästölaskenta antaa periksi. Bioenergian osalta maatiloilla nähtiin olevan 

mahdollisuuksia tuottaa nykyistä enemmän energiaa sekä omiin tarkoituksiinsa 

että myyntiin (TEM 2014). Maatalouden biomassoja käytettiin Suomen 

energiantuotannossa vuonna 2012 arvioilta 1-2 TWh. Kasvussa ovat olleet erilaiset 

jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen energian tuotannossa. Energiakäyttöön 

soveltuvan maatalousbiomassan potentiaaliksi on arvioitu 11–21 TWh (Mikkola 

2012). Toisaalta fossiilisen energian käytön nähdään pysyvän korkealla tasolla 

maataloudessa tällä vuosisadalla (Rikkonen & Rintamäki 2015). 



 

 

 

Maatalousbiomassojen hyödyntämiseen energiana vaikuttavat erityisesti ruuan ja 

biomassaa energiantuotannossa korvaavien tuotteiden markkinat. Bioenergian 

lisäämiseksi erilaiset investointituet, kuten Manner-Suomen maaseutuohjelman 

investointituet, ja yritystuet on nähty hyödyllisinä (TEM 2017a & 2013, Maa- ja 

metsätalousministeriö 2017b).    Luonnonvarakeskus (2015) mukaan on kuitenkin 

myös muistettava, että uusien teknologioiden käyttöön ottoon liittyvät tukien 

lisäksi myös rakennusmääräykset, sähköverkkoihin liittyvä sääntely sekä muut 

lupaprosessit.  

Keski-Suomen ilmastostrategiassa esitetyn lannoitteiden järkevän käytön voidaan 

katsoa sisältävän kansallisella tasolla mainitun typpilannoituksen tarkentamisen 

yhtenä keinona vähentää maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjä (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2014). Vastaavasti kuluttajien ruokavalion vaikutusta 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on tarkasteltu tarkemmin yhdessä 

Luonnonvarakeskuksen (2015) tutkimuksen skenaariotarkasteluista. Tavoitteiden 

saavuttaminen vaatisi erityisesti lihan, lihavalmisteiden, maidon, alkoholin, 

sokerin ja kahvin kulutuksen vähentämistä. Sen sijaan tulisi suosia 

avomaavihanneksia, marjoja ja viljoja – erityisesti täysjyväviljoja (Rikkonen & 

Rintamäki 2015). Päästövähennysten lisäksi ruokatottumusten muuttamisen on 

kansainvälisesti tarkasteltuna nähty mahdollistavan jopa 2800 hehtaarin maa-alan 

muuttamisen ruoantuotannosta muuhun käyttöön (Stehfest 2009). 

Kansallisella tasolla eloperäisten maiden viljelyteknisiä toimia on esitelty muun 

muassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa.  Viljelysteknisinä 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteinä ehdotetaan erityisesti 

monivuotista nurmipeitettä ja talviaikaista kasvipeitteisyyttä pelloilla (TEM 2017b, 

Maa- ja metsätalousministeriö 2017b). Lisäksi eloperäisille maille ehdotetaan 

säätösalaojainvestointien tekemistä, sillä viljelykäytössä olevilla eloperäisillä 

mailla tavallista korkeampi pohjaveden korkeus hidastaa turpeen hajoamista ja 

vähentää siten maaperän kasvihuonekaasupäästöjä (TEM 2017b Maa- ja 

metsätalousministeriö 2017b, Renger ym. 2002, Regina ym. 2014). 
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Kansallisella tasolla on esitetty myös toimenpiteitä, joita ei esiinny Keski-Suomen 

ilmastostrategiassa. Esimerkiksi ilmastostrategia jättää huomiotta pyrkimyksen 

hillitä eloperäisten maiden raivausta maatalouskäyttöön 

kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi (Maa- ja metsätalousministeriö 2017b, 

GAF 2003). Toisaalta KASVENER:ssä käytetyistä taustatietojen mukaan ongelmaa 

eloperäisten maiden raivauksesta maatalouskäyttöön ei ole havaittavissa Keski-

Suomen alueella (Liite 4). Eloperäisten maiden ongelmallisuuden vuoksi ja 

lannanlevitysmahdollisuuksien parantamiseksi esitetään myös tilusjärjestelyiden 

lisäämistä tilojen rakenteiden parantamiseksi ja yhteistyön lisäämistä tilojen välillä 

muun muassa bioenergian valmistuksen lisäämiseksi (Luonnonvarakeskus 2015). 

Lisäksi vähentämistoimenpiteitä, joita ei esiinny Keski-Suomen 

ilmastostrategiassa, ovat kasvinjalostus kasvien tarvitseman lannoituksen 

optimoinniksi ja ruokahävikin vähentäminen sekä nautojen ruuansulatuksen 

kasvihuonepäästöjen vähentäminen ruokinnan avulla (GAF 2003, Maa- ja 

metsätalousministeriö 2014). Nautojen ruuansulatuksen päästöjä voitaisiin 

vähentää lisäämällä rypsiöljyä nautojen ruokintaan (GAF 2003). 

Lannankäsittely jää vähälle huomiolle Keski-Suomen ilmastostrategiassa, vaikka 

lannan käytön mahdollisuudet lannoitteena on strategiassa huomioitu. Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpide-ehdotuksia 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lannankäsittelyn osalta ovat lannan 

huolellinen käsittely ja varastointi, lantaloiden kattaminen, lannan pikainen 

muokkaus maahan levitysvaiheessa ja lietelannan sijoittaminen peltoon. Varsinkin 

siasta peräisin olevan lietelannan heikkoutena on korkea fosforipitoisuus, joka 

rajoittaa lietelannan käyttöä alle kasvien typen tarpeen (Regina ym. 2014). 

Kansallisella tasolla esitetään maataloudelle energiantuotannon lisäksi muutamia 

muita toimenpiteitä, jotka eivät näy maataloussektorin päästöjen vähenemisenä. 

Näitä ovat energiatehokkuuden kehittäminen ja energian säästäminen sekä hiilen 

sitominen maaperään lisäämällä orgaanista ainesta maaperään (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2014 & 2017b). Näistä energiatehokkuuden kehittäminen ja 

energian säästäminen on käsitelty Keski-Suomen ilmastostrategiassa 

energiasektorin eri osioissa. Hiilen sitomista maatalousmaan maaperään sen sijaan 

ei ole käsitelty Keski-Suomen ilmastostrategiassa. 



 

 

 

Kansallisella tasolla esitetyt toimenpiteet toistuvat omalta osaltaan EU-tasolla. EU-

tasolla esitetään maatalousalan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 

lisäämällä yleistä tehokkuutta, lannoitteiden käytön tehokkuutta, biokaasun 

tuotantoa maatalouden jätteistä, käsittelemällä lantaa paremmin, laadukkaita 

rehuja käyttämällä, monipuolistamalla ja markkinoimalla paikallistason tuotantoa, 

kasvattamalla kotieläinten tuottavuutta ja maksimoimalla muuten saatavia 

hyötyjä (Euroopan komissio 2011b, European Comission 2017c). 

Ruokatottumusten muuttamisella kasvispainotteisemmaksi nähtiin myös olevan 

mahdollisuus maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin (European 

Comission 2017c). Lisäksi paremmilla maa- ja metsätalouden käytännöillä voidaan 

vähentää päästöjä. Lisäämällä alan kykyä varastoida ja sitoa hiiltä sekä siirtymällä 

biopolttoaineiden käyttöön ja lisäämällä ruoantuotannon energiatehokkuutta 

voidaan vähentää energiasektorin maatalousalan päästöjä (Euroopan komissio 

2011b & 2011c, European Comission 2017c). Hiilen sitomisesta maaperään on 

annettu esimerkkeinä muun muassa kosteikkojen ja turvemaiden kunnostaminen 

(Euroopan komissio 2011b). 

Kansainvälisellä tasolla ilmastosopimukset ottavat huomioon maatalouden 

osuuden ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kasvihuonekaasupäästöjen 

raportoinnissa. Kaikkia sektoreita koskevien säädösten, kuten erilaisten 

kansallisten hillintäohjelmien valmistamisen, lisäksi YK:n ilmastosopimuksessa ja 

Pariisin sopimuksessa korostetaan, ettei ruuantuotanto saisi vaarantua pyrittäessä 

sopimuksen mukaisiin ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteisiin (YK 1992 & 

2015). 

Esitetyistä keinoista huolimatta moni kansallinen ohjelma pitää 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä maataloussektorilla haastavana (TEM 

2017b & 2014). Maatalouden päästöjen nähtiinkin useissa lähteissä pysyvän 

tulevaisuudessa lähellä nykyistä tasoa (GAF 2003, Rikkonen 2003). Mahdollisina 

päästöjä kasvattavina muutoksina on arvioitu olevan eloperäisten 

maanviljelymaiden pinta-alan hidas mutta jatkuva kasvu, eläinten koon kasvu ja 

mineraalilannoitteiden käytön kasvu (Euroopan komissio 2011b, Rikkonen 2003, 
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GAF 2003). Lisäksi Suomen maataloudessa on arvioitu olevan eläinmäärien kasvu 

tilaa kohti, tilojen peltoalojen kasvun jatkuminen sekä automaatiotekniikan ja 

tieto- ja viestintätekniikan lisääntyminen maataloudessa (Rikkonen 2003). EU-

tasolla nähtiin myös energiajärjestelmän keskimääräisten pääomakustannusten 

kasvavan ja kasvulla olevan myös laaja vaikutus maatalouteen (KOM(2011)885). 

Toisaalta, mahdollisista maatalouden päästövähennysten haasteista huolimatta, 

politiikkamuutoksilla on arvioitu maatalouden pystyvän kansallisella tasolla 9,5 % 

vähennykseen vuosina 2005-2020 (GAF 2003). EU-tasolla on esitetty 

merkittävämpiäkin päästövähennysmahdollisuuksia vuosiin 2030 ja 2050 

mennessä ((KOM(2011)885, European Comission 2017c). Muita kuin 

hiilidioksidipäästöjä tarkasteltaessa maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä on 

nähty voitavan pudottaa 36 – 37 % 2030 mennessä ja 42–49 % 2050 mennessä. 

Vuoden 2030 jälkeen maataloustuotannon oletetaan kasvavan väestömäärän 

kasvun seurauksena ja siten hidastavan maatalouden kasvihuonekaasujen 

vähentymistä (KOM(2011)885, European Comission 2017c). 

Kansallisella tasolla on nähty vaikeaksi saada lyhyellä aikavälillä merkittäviä 

vähennyksiä ilman, että eloperäisten maiden pinta-alaa tai muokkausta 

rajoitettaisiin (TEM 2014). Lisäksi ilmastotavoitteiden ei lisäksi uskota toteutuvan 

vain laskemalla lannoitekäyttöä ja säätelemällä märehtijöiden määrää 

(Luonnonvarakeskus 2015).  Työ- ja elinkeinoministeriön (2014) mukaan 

ongelmana eloperäisen maan pinta-alan rajoittamisessa olisi, että se vaikuttaisi 

ruuantuotannon määrään ja toisaalta muokkauksen vähentämisessä, että se 

rajoittaisi tuotantovalikoimaa. Maataloudessa tehtävät energia- ja ilmastotoimet 

eivät saisi kuitenkaan vaarantaa kotimaista maataloutta tai globaalia ruokaturvaa 

(YK 2015). Koska maatalouden päästöjen merkittävä vähentäminen on nähty 

hankalana lyhyellä aikavälillä, on ratkaisuksi ehdotettu maankäyttöön liittyvien 

ratkaisujen mukaan ottamista päästötarkasteluun, sillä maankäytön CO2-päästöjä 

olisi kohtalaisen edullista vähentää (TEM 2014, Luonnonvarakeskus 2015).  Lisäksi 

on ehdotettu, että harkitaan maataloustuotannon, maatalouden tuotantopanosten 

käytön, maatilojen omaa energian tuotannon ja kulutuksen käsittelyä 

kokonaisuutena, koska se nähdään viljelijöiden toiminnan läpinäkyvyyden 

edistämisen ja motivoimisen keinona (TEM 2014). Myös hiilinielujen huomiointia 



 

 

 

toivotaan mukaan maatalouden hillintätoimien huomiointiin, sillä se nähtäisiin 

edullisena Suomelle ja kasvattaisi maanviljelijöiden motivaatiota ilmastotoimiin 

(Luonnonvarakeskus 2015). Maatalouden kasvihuonekaasujen mittaaminen ja 

raportointi tuottaa kuitenkin jo nyt Ilmasto-ohjelman mukaan hankaluuksia, 

koska maatalouden päästöt ovat peräisin hajapäästölähteistä. Tähän ohjelma 

toivoo ratkaisua laskentamenetelmien kehittämisestä (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2014). 

Muuta huomioitavaa laskennassa on myös se, etteivät suomalaisten aiheuttamat 

kasvihuonekaasujen päästöt rajaudu ainoastaan Suomen tai maakunnan rajojen 

sisällä tapahtuvaan toimintaan, vaan niillä voi olla huomattavasti laajempia 

vaikutuksia (Maatalouden ilmasto-ohjelman ja kansallisen energiatiekartan 2050 

yhteisenä). Tuontituotteiden valmistuksesta aiheutuvia päästöjä ei esimerkiksi 

lasketa mukaan Suomen tai maakuntakohtaisiin vaan tuontimaan 

kasvihuonekaasujen päästölaskelmiin. Maataloudessa esimerkiksi joidenkin 

valkuaistuotteiden tuominen ulkomailta suomalaisten käyttöön voi kiihdyttää 

sademetsien raivausta Latinalaisessa Amerikassa. Ilmastonmuutoksen tuomat 

mahdollisuudet uusien viljelylajien tai –lajikkeiden käytössä ja lähiruoan 

suosiminen voivat kuitenkin laskea tulevaisuudessa sademetsiin kohdistuvaa 

painetta hakkuille.  

Taulukko 13. Koonti maataloussektorin kasvihuonekaasupäästöjen 
päästövähennyskeinoista ja niiden esiintymisestä Keski-Suomen 
ilmastostrategiassa (2011). 

Maataloussektorin kasvihuonekaasujen 
vähennyskeinon esiintyminen  
Keski-Suomen ilmastostrategiassa 

Kyllä Ei Huomioita 

Bioenergian tuotanto x   Kansallisella tasolla nähdään 
mahdolliseksi maatalouden bioenergian 
kymmenkertaistaminen vuoden 2012 
tasosta (Mikkola 2012). 

Jätejakeiden hyödyntäminen bioenergian 
tuotannossa 

x    

Energiakasvit bioenergian tuotannossa x    

Bioenergian tuotannon investointi- ja 
yritystuet 

  x Investointi- ja yritystuet on nähty 
kansallisella tasolla hyödyllisinä 
bioenergian tuotannon kannustimina 
(TEM 2017a, Maa- ja 
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metsätalousministeriö 2017b). 

Tilojen välisen yhteistyön kehittäminen   x  

Lannoitus x    

Lannoituksen tarkentaminen x    

Maataloussektorin kasvihuonekaasujen 
vähennyskeinon esiintyminen  
Keski-Suomen ilmastostrategiassa 

Kyllä Ei Huomioita 

Kasvinjalostus lannoitustarpeen 
optimoinniksi 

  x  

Jätejakeiden hyödyntäminen 
lannoituksessa 

x    

Lannan käsittely x   Keski-Suomen ilmastostrategiassa on 
huomioitu lannan mahdollisuudet vain 
bioenergian tuotannossa. 

Lannan huolellinen käsittely ja varastointi   x  

Levitysvaiheen pikainen lannan muokkaus 
maahan 

  x  

Lietelannan sijoittaminen peltoon   x Mahdolliset heikkoudet 

Lantaloiden kattaminen   x  

Muutokset viljelyssä x    

Viljelyteknisten keinojen tutkiminen ja 
hyödyntäminen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseksi 

x    

Maalajien ominaisuuksien selvittäminen 
kasvullisesti ja 
kasvihuonekaasupäästölähteinä 

x    

Eloperäisten maiden viljelyn ja hoidon 
huomioiminen ja kehittäminen 

x    

Tilusjärjestelyt eloperäisten maiden 
ongelmallisuuden vuoksi ja 
lannanlevitysmahdollisuuksien 
parantamiseksi 

  x Voidaan katsoa sisältyvän tavoitteeseen 
”Eloperäisten maiden viljelyn ja hoidon 
huomioiminen ja kehittäminen” 

Säätösalaojat viljelykäytössä olevilla 

eloperäisillä mailla 

  x Voidaan katsoa sisältyvän tavoitteeseen 

”Eloperäisten maiden viljelyn ja hoidon 
huomioiminen ja kehittäminen” 

Monivuotinen nurmipeite   x Voidaan katsoa sisältyvän tavoitteeseen 
”Viljelyteknisten keinojen tutkiminen ja 
hyödyntäminen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseksi” 

Talviaikainen kasvipeitteisyys pelloilla   x Voidaan katsoa sisältyvän tavoitteeseen 
”Viljelyteknisten keinojen tutkiminen ja 
hyödyntäminen kasvihuonekaasujen 
vähentämiseksi” 

Eloperäisten maiden viljelykäytön 
/käyttöön ottamisen vähentäminen ja 
ehkäiseminen 

  x KASVENER-mallissa käytettävien 
pohjatietojen mukaan eloperäisten 
maiden viljelykäyttö ei ole lisääntynyt 
Keski-Suomessa. 

Muutokset eläinten hoidossa   x  

Nautojen ravintokoostumuksen 
muuttaminen (rypsiöjyn lisääminen 
ruokinnassa) 

  x  

Ruokatottumukset x    

Ruokahävikin vähentäminen   x  

Ympäristöystävällisiin 
ruokavaliomuutoksiin kannustaminen 

x     



 

 

 

4.7. Jätteet 

Keski-Suomen ilmastostrategiassa jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen 

taustatasona on 2004 ja 2006 vuosien keskiarvo 45 000 tonnia CO2-ekvivalentteina 

(Kuva 19). Tämä vastasi 1,5 % Keski-Suomen kokonaispäästöistä (Keski-Suomen 

liitto 2011). KASVENER-mallin laskennan pohjana on jätteiden osalta käytetty 

kaatopaikkojen jätemääriä, kompostoinnin ja jätevesien määrätietoja (Liite 5). 

Pohjatiedoista nähdään, että Keski-Suomen jätesektorin 

kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa on käytetty paljon aikaisempien vuosien 

tietoja. Tämä luo epävarmuutta jätesektorin tulosten oikeellisuuteen. 

Tavoitteeksi jätesektorin kasvihuonekaasupäästöille on ilmastostrategiassa 

annettu 30 % päästövähennys vuoteen 2020 mennessä (Taulukko 14). Verrattaessa 

ilmastostrategian jätesektorin taustatasolle ja tavoitevuodelle 2020 annettuja 

päästömääriä (CO2-ekv.), Keski-Suomen ilmastostrategian jätesektorin tavoite 

lähenee kuitenkin 33 %:n päästövähennystavoitetta. 

Taulukko 14. Jätesektorin tavoitteet kansainvälisellä, EU- ja kansallisella tasolla 
sekä Keski-Suomessa. 

      

Maataloussektori Tavoite 2020 Tavoite 2030 Tavoite 2050 

Kansainvälinen –20 %a – – 
EU –16 %b – 39 %b -80 – -95 %c 

Suomi  -13 – -28 % – 39 %b –85 – –90 %c 

Keski-Suomi –30 %  – –  

a taustavuosi 1990, toinen Kioton velvoitekausi  

b taakanjakosektorin tavoite   

c taustavuosi 1990, kaikkien sektorien yleistavoite 

Keski-Suomen jätesektorin kasvihuonekaasujen kulutusperusteisesti lasketut 

päästöt ovat laskeneet Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästötietojen (2008 ja 

2014) mukaan taustavuosista 2004 ja 2006 (Kuva 19). Vuoden 2014 

kasvihuonekaasupäästöjen mukaan jätesektorin päästöt olivat tällöin 36 tuhatta 

tonnia CO2-ekvivalentteina (Kuva 19). Jätteiden kasvihuonekaasujen päästöt olivat 

laskeneet vuosien 2004 ja 2006 keskiarvosta ja ilmastostrategian asettamasta 

taustatasosta Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästötietojen tarkoilla arvoilla 
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laskettuna 19 % (Taulukko 15). Vuonna 2014 jätteiden osuus Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästöistä oli edelleen 1,5 %. 

 

Kuva  20. Jätesektorin kokonaiskuva kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 
Keski-Suomessa vuosina 2004, 2006, 2008 ja 2014 sekä ennuste ja tavoite vuodelle 
2020. 

Taulukko 15. Koonti jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä Keski-
Suomessa verrattuna vuosien 2004 ja 2006 keskiarvoon (taustataso). 

Jätteiden 
kasvihuonekaasupäästöt 

Tavoite 2020 Tulos 2014 Ennuste  2020 

- 30 % - 19 % - 53 % 

Tavoitevuodelle 2020 on laskettu ennuste, joka pohjautuu vuosien 2004, 2006, 2008 

ja 2014 jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen sekä asiantuntijoiden 

tekemiin arvioihin jätesektorin kehityksestä. Vuoden 2020 ennusteen mukaan 

jätesektorin päästöt tulevat laskemaan Keski-Suomen ilmastostrategian tavoitteen 

alapuolelle 9 tuhatta tonnia CO2-ekvivalentteina (Kuva 19). Tulos olisi Keski-

Suomen ilmastostrategian taustatasoa noin 53 % pienempi (Taulukko 15). 

Prosentuaalinen lasku olisi kansallisen vuoden 2008 pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiastrategian jätehuollon tavoiteuran 13–28 % päästövähennystä 

huomattavasti suurempi (Taulukko 14) (TEM 2008). 

Kansallisen tason ja kansainvälisten tasojen jätesektoriin liittyvät raportoitavat 

kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin kaatopaikkajätteestä, kompostoinnista ja 

mädätyksestä sekä jätevesistä (Taulukko 16)(Tilastokeskus 2016a). Jätteiden 
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kuljetus ja poltto kuuluvat kansallisessa ja IPCC:n mukaisessa 

inventaariolaskennassa energiasektorille. Suurin osa jätesektorin 

kasvihuonekaasupäästöistä tulee kaatopaikkojen päästöistä. Kansallisella tasolla 

jätesektoria koskevat tiedot tuottaa Suomen ympäristökeskus (SYKE) 

(Tilastokeskus 2016a). 

Taulukko 16. Jätesektorilla raportoitavat kasvihuonekaasupäästöt. 

  CH4 N2O CO2 

Kaatopaikkajäte x     

Jätevedet x x  

Kompostointi ja mädätys x x   

Keski-Suomen jätesektorin kehitys vuoteen 2014 verrattaessa kansallisiin 

jätesektorin muutoksiin on samansuuntainen ja samaa suuruusluokkaa. 

Prosentuaalinen lasku kansallisella tasolla vuosina 2005 – 2014 oli reilu 21 %, kun 

ajanjaksolla 1990–2014 vastaava päästövähennys oli 53 % (Kuva 20) (Tilastokeskus 

2017c). Vuoden 2015 ja 2016 muutokset jätesektorilla ovat edelleen laskusuuntaisia 

jätesektorin päästöjen ollessa vuonna 2016 2,0 miljoonaa tonnia CO2-

ekvivalentteina (Tilastokeskus 2017c). 

 

Kuva 20. Suomen jätesektorin kasvihuonekaasupäästöt eri vuosina (Tilastokeskus 
2017c & 2017d). 
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Kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiseen kansallisella tasolla on vaikuttanut 

vuonna 1994 annettu jätelaki (Tilastokeskus 2016a). Jätelain (17.6.2011/646) 

tavoitteena on ”ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa 

terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää 

luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä 

roskaantumista.” (Jätelaki 1 §). Muita vaikuttavia tekijöitä ovat olleet 

kaatopaikkakaasun lisääntynyt talteenotto 1990 luvun jälkeen, jätteen 

energiahyödyntämisen lisääntyminen kaatopaikkasijoittamisen sijasta ja 

orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamista koskevat rajoitteet (Tilastokeskus 

2016a). Jätevesien käsittelyn kohdalla merkittävää on ollut jätevesien tehostunut 

käsittely sekä teollisuuden osalta typpikuorman vähentyminen. Kompostoinnin ja 

mädätyksen osalta kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet, käsiteltävien 

määrien kasvun myötä (Tilastokeskus 2016a). 

Orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamista rajoittaa EU:n kaatopaikkadirektiivi 

(1999/31/EY) sekä kansallisella tasolla valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 

(2.5.2013/331) (Tilastokeskus 2016a). EU:n kaatopaikkadirektiivin (1999/31/EY) 

mukaan bioperäistä jätettä saa mennä vuonna 2016 kaatopaikkasijoitukseen 

enintään 35 % vuoden 1995 tasosta tai verrattuna ensimmäiseen edeltävään 

vuoteen, josta on käytössä standardoituja Eurostat-tietoja. Suomessa vertailuvuosi 

on 1994 (Tilastokeskus 2016a). Kansallisella tasolla valtioneuvoston asetus 

kaatopaikoista (2.5.2013/331) vastaavasti velvoittaa 2016 alusta seuraavaan 

tavoitteeseen: kaatopaikalle sijoitettavan tavanomaisen jätteen orgaanisen 

aineksen pitoisuus saa olla enintään 10 %. Rajoitusten tultua voimaan on 

orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittaminen vähentynyt merkittävästi 

(Ympäristöministeriö 2017c). Ongelmana kaatopaikkasijoituksen rajoittamisessa 

on kuitenkin havaittu, että osaa jätteistä, kuten esimerkiksi lasi-, sellu- ja kivivillaa, 

ei voi sijoittaa kaatopaikoille eikä niitä huolita mielellään polttoon, sillä näiden 

polttoarvo on olematon ja poltto on lisäksi hankalaa. Näiden jätteiden osalta 

tarvittaisiin siis uusia käsittelytapoja ja vähentämistoimenpiteitä 

(Ympäristöministeriö 2017c).  

Kokonaisuudessaan kansallisella tasolla laskettuna yhdyskuntajätteiden 

kokonaismäärä on pysynyt vuosina 2002 – 2015 suunnilleen samalla tasolla 



 

 

 

(Tilastokeskus 2015c). Jätteenkäsittelytavat ovat kuitenkin tänä ajanjaksona 

muuttuneet. Vuonna 2015 jätettä syntyi Suomessa yhteensä 2,7 miljoonaa tonnia 

(Tilastokeskus 2016e). Yhdyskuntajätteen sijoittaminen kaatopaikoille on 

huomattavasti laskenut vuosina 2002–2015 ja sen osuus vuonna 2015 oli 11,5 % 

kaikesta yhdyskuntajätteestä (Tilastokeskus 2016e & 2016f). Jätteiden 

materiaalikierrätys on sen sijaan hieman noussut osuuden ollessa vuonna 2015 

40,6 %. Eniten ja merkittävästi jätteiden käsittelymenetelmistä on kasvanut 

jätteiden energiakäyttö, jonka osuus vuonna 2015 oli jo 47,9 % (Tilastokeskus 

2016e & 2016f). Jätteen energiapolton lisääntyminen siirtää jätteistä tulevat 

kasvihuonekaasupäästöt energiasektorille, mikä voi haitata energiasektorin 

tavoitteiden toteutumista (TEM 2014).  

EU-tasolla jätesektoriin vaikuttavat taakanjakosektorin tavoitteet (Taulukko 14). 

Vuoden 2014 Kansalliset päästövähennykset ja Keski-Suomen jätesektorin 

kasvihuonekaasupäästövähennykset toteuttavat taakanjakosektorin tavoitteet 

vuodelle 2020 omalta osaltaan ja Keski-Suomen osalta taso tulee ennusteen 

mukaan pysymään tavoitteiden mukaisena. Kansainvälisellä tasolla 

Agenda2030:ssä esiintyy ainakin yksi jätteiden kvalitatiivinen 

päästövähennystavoite. Jätesektori esiintyy tavoitteessa 12.4., jossa tavoitteena on 

kestävä jätteiden käsittely ympäristön vaikutukset minimoiden (YK 2016b). Tähän 

tavoitteeseen on varmasti vielä matkaa Keski-Suomessakin. 

Jätesektorin tavoitteen saavuttamiseksi on ehdotettu Keski-Suomen 

ilmastostrategiassa seuraavia toimenpiteitä: jätteiksi päätyvien materiaalivirtojen 

pienentämistä, kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostamista, biohajoavien 

jätteistä tehtävän biokaasun valmistamisen, talteenoton ja hyödyntämisen 

lisäämistä, kaatopaikkakaasun talteenottoa tai ainakin hapetusta sekä 

biohajoavien jätteiden, joiden kierrättäminen tai ehkäiseminen ei ole eko- ja 

kustannustehokasta, ohjaamista energianhyödyntämiseen (Taulukko 17). Osa 

toimenpiteistä hyödyttää jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen 

lisäksi muiden sektorien kasvihuonekaasujen vähentymiseen. Esimerkiksi 

jätteiden energiahyödyntäminen sekä biokaasun tuottaminen ja hyödyntämisen 
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lisääminen vaikuttavat liikenne-, lämmitys- sekä sähkönkulutus ja –

tuotantosektoreihin. 

Keski-Suomen ilmastostrategiassa esiintyvät toimenpiteet ovat linjassa Keski-

Suomen jätesuunnitelman vuoteen 2016 sekä Valtakunnallisen jätesuunnitelman 

vuoteen 2016 kanssa  (Yli-Kauppila ym. 2009, Ympäristöministeriö 2008). Lisäksi 

keinot sisältävät jätelain kaikki etusijajärjestyksen osat: jätteen määrän ja 

haitallisuuden vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, hyödyntäminen 

energiana tai muuten ja viimeisenä vaihtoehtona loppukäsittelyn (Jätelaki 8 §). 

Keski-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2016 mainitaan 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskeinoina Keski-Suomen ilmastostrategiaan 

nähden poikkeavasti kuitenkin haja-asutuksen lietteiden hyödyntäminen, 

ohjaavat jätemaksut ja –verotuskäytännöt ja kierrätyksen hyötyjen tuominen 

paremmin kuluttajille esille. 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitys on parhaillaan tämän tutkielman 

aikana käynnissä ja saatavilla uudesta suunnitelmasta on luonnos 

lausuntokierrosta varten (2023). Uuden kansallisen jätesuunnitelman nimeksi on 

tulossa ”Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023” (2023). Luonnoksessa on 

joitakin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskeinoja, joita ei suoraan esiinny 

Keski-Suomen ilmastostrategiassa. Näitä ovat materiaalitehokkuuden parempi 

huomioon ottaminen ympäristöluvissa (esitetty myös nykyisessä 

jätesuunnitelmassa), vapaaehtoisten sopimusten muodostaminen (esimerkiksi 

materiaalitehokkuuden parantamiseksi), jätetietojärjestelmän kehittäminen 

kierrätysmarkkinoiden parantamiseksi sekä jätelajikkeiden 

kierrätysmahdollisuuksien parantaminen (Taulukko 17).  

Pipatti ym. (1996) tukee Keski-Suomen ilmastostrategian jätteiden 

päästövähennyskeinoista erityisesti kaatopaikkakaasun talteenottoa, mutta myös 

biologista käsittelyä (kompostointi ja mädätys) kaatopaikkasijoituksen sijasta. 

Jätteenpoltto nähtiin hyvänä keinona vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

varsinkin, jos sillä pystytään korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 

Onnistuneen jätteenpolton kriteeriksi tutkimus nostaa riittävän 

erotustehokkuuden polttoon menevissä jakeissa (Pipatti ym. 1996). 



 

 

 

EU-tasolla jätteiden vähennys ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskeinoja on 

esitetty jätedirektiivissä 2008/98/EY. Nämä keinot vastaavat kansallisessa 

jätelaissa esitettyjä keinoja. Erillisenä tarkempana vähennyskeinona oli EU-tasolla 

mainittu biopolttoaineiden valmistus jätteistä (Euroopan komissio 2011b). 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2014) mukaan Suomi lähestyy tulevaisuudessa 

Euroopan kiertotaloutta ja resurssitehokkuutta koskevien periaatteiden mukaisesti 

vähäjätteistä kierrätysyhteiskuntaa. Suomen haasteina kierrätysyhteiskunnan 

saavuttamisessa nähtiin muun muassa kiertotalouden järjestäminen harvaan 

asutussa maassa, kierrätystuotteiden kysynnän kehityksen epävarmuus ja 

mahdollinen jätemateriaalien epäpuhtauksien kertyminen uudistuotteisiin. 

Vahvuuksina ja mahdollisuuksina nähtiin vastaavasti suomalaisten 

energiahyödyntämisen osaaminen, normien tuki kiertotaloudelle, jäteteollisuuden 

kasvu ja jätesektorin uudet innovaatiot. Suomen 80–90 %:n kasvihuonekaasujen 

päästövähennystavoitteeseen nähtiin kuitenkin päästävän jätesektorilla jo 

nykyisin jätehuollon parantamistoimin, kuten vähentämällä jätteiden 

kaatopaikkasijoitusta ja lisäämällä jätteen hyötykäyttöä sekä uusiokäytössä että 

energiantuotannossa (TEM 2014).  
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Taulukko 17. Koonti jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen 
päästövähennyskeinoista ja niiden esiintyminen Keski-Suomen ilmastostrategiassa 
(2011). 

Jätesektorin kasvihuonekaasujen vähennyskeinon 
esiintyminen Keski-Suomen ilmastostrategiassa Kyllä Ei Huomioita 

Jätteiden synnyn ehkäiseminen x    

Käyttöiän optimointi, tuotesuunnittelu ja laatuun  
panostaminen 
 
 

x 
 
 
  

Esimerkkinä materiaalien 
korvaaminen 
vähäpäästöisemmillä 
vaihtoehdoilla 

Materiaalitehokkuuden parempi huomioon 
ottaminen ympäristöluvissa  

x 
  

Vapaaehtoiset sopimukset  
(esim.  materiaalitehokkuuden parantamiseksi)  

x 
 

 
 

Uudelleenkäytön ja kierrätyksen tehostaminen x    

Jätetietojärjestelmän kehittäminen 
kierrätysmarkkinoiden parantamiseksi 
  

x 
 
 

Pääasiassa kansallisen tai 
kansainvälisen tason 
vähennyskeino 

Jätelajikkeiden erottelun parantaminen x    

       Ohjaavat jätemaksut ja –verotuskäytännöt  x  

        Kierrätyksen hyötyjen tuominen paremmin  
        kuluttajille esille  

x 
  

        Jätelajikkeiden kierrätysmahdollisuuksien  
        parantaminen  
   

x 
 
 

Riittävät keräyspisteiden 
määrät ja aluevaraukset 
kaavoituksessa  

        Kierrätysneuvonta ja koulutus x    

        Kaatopaikalle hyväksyttävien materiaalien  
        rajoitukset (erityisesti biojäte) 
 
 
 
 
 
   

x 
 
 
 
 
 
 
 

Rajoitukset tapahtuvat 
lähinnä kansallisella tai 
korkeammalla tasolla (lait). 
Ilmastostrategiassa kuitenkin 
pyritään loppusijoituksen 
vähentämiseen ja 
biohajoavien jätteiden 
hyödyntämisen lisäämiseen 

Energiahyödyntäminen x    

Biokaasun valmistus biohajoavista jätteistä x    

Biokaasun hyödyntämisen edistäminen x   

Haja-asutuksen lietteiden käsittely ja hyödyntäminen 

 
 
  

x 
 
 
 

Esimerkkinä lietteiden 
hyödyntäminen esimerkiksi 
maatilojen kaasutuotannon 
yhteydessä 

Loppukäsittelyn parantaminen x    

Kaatopaikkakaasun talteenotto tai hapettaminen x    



 

 

 

5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ilmastopolitiikan kenttä on muuttunut paljon vuoden 2011 Keski-Suomen 

ilmastostrategian jälkeen. Tämän jälkeen on tehty uusi kansainvälinen 

ilmastosopimus (Pariisin sopimus) sekä uusia EU- ja kansallisen tason strategioita 

ja ohjelmia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Keski-Suomen ilmastostrategiaa 

lähimpinä ja tärkeimpinä suunnannäyttäjinä ovat syksyllä 2016 valmistunut uusi 

kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 ja syksyllä 2017 valmistunut 

keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030. Nykyisen 

Keski-Suomen ilmastostrategian valmistumisen jälkeen on asetettu uusia EU- ja 

kansallisen tason tavoitteita vuoteen 2030 ja 2050. Pääsuuntana on 

ilmastopoliittisissa tavoitteissa huomattavassa määrin kasvanut kunnianhimo. 

Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemät kokonaisuudessaan ovat 

olleet pääosin hyviä vuoteen 2014 mennessä. Kokonaisuudessaan Keski-Suomen 

kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuoteen 2014 mennessä 15 % Keski-

Suomen taustatasosta (Kuva 21). Teollisuus ja työkoneet -sektorin vähennykset 

ovat jo saavuttaneet Keski-Suomen ilmastostrategiassa asetetut tavoitteet ja muista 

sektoreista kaikki muut paitsi liikennesektori näyttää vuodelle 2020 tehtyjen 

ennusteiden mukaan saavuttavan tavoitteet aikataulun mukaisesti. Tavoitteet 

tullaan kokonaisuudessaan ylittämään vuoden 2020 ennusteen mukaan 272 

tuhannella tonnilla CO2-ekv. Prosentuaalisesti kokonaispäästöjen lasku tulisi 

ylittämään kokonaispäästöjen vähennystavoitteen noin 11 prosentilla 

kasvihuonekaasupäästötason ollessa tällöin 33 % taustatasoa pienempi. 

Kansallinen ja kansainvälinen yleistavoite 20 % kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiselle vuoteen 2020 mennessä on Keski-Suomessa siten ennusteiden 

mukaan toteutumassa. Wolkiger ym. (2012) mukainen alueellisten päästötietojen 

kerääminen ja hyödyntäminen vaikuttaa tämän perusteella toimivan Keski-

Suomen osalta kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa 

hyvin. 
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Kuva 21. Kasvihuonekaasujen päästökehitys sektoreittain Keski-Suomessa 
vuosina 2004, 2006, 2008 ja 2014 sekä tavoitteet ja ennusteet vuodelle 2020. 

Tulosten perusteella ongelmana liikennesektorin päästötavoitteiden 

toteutumisessa on jatkuva liikennesuoritteen kasvu ja liian pienet muutokset 

siirtymisessä henkilöautoliikenteestä julkisiin tai kevyen liikenteen 

liikkumistapoihin. Lisäksi Keski-Suomessa on muuta maata vanhempi ja edelleen 

vanhentuva autokanta. Tulevaisuuteen asetetut kansalliset ja kansainväliset 2030 

ja 2050 vuoteen ulottuvat tavoitteet luovat tarpeen lisävähennyksille liikenteen 

lisäksi myös kaikille muille sektoreille vuoden 2020 jälkeenkin. Päivitettäessä 

Keski-Suomen ilmastostrategiaa tulee tiukentaa päästövähennystavoitteita. 

Keinovalikoimaltaan Keski-Suomen ilmastostrategia (2011) näyttää sisältävän 

hyvin tämän päivän kansainvälisissä, EU:n ja kansallisissa ilmastopoliittisissa 

säännöksissä, strategioissa, ohjelmissa ja ohjeissa esiintyvät keinot 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Maataloussektorille on tuloksissa 

joitakin potentiaalisia keinoja lisättäväksi Keski-Suomen ilmastostrategiaan. 

Maatalouden osalta voitaisiin lisätä keinoihin muun muassa ruokahävikin 

vähentäminen sekä lannan käsittely ja sen mahdollisuudet 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. 

Lukuun ottamatta edellä mainittuja muutamia maataloussektorin keinoja, monet 

niistä keinoista, jotka tulosten perusteella eivät esiinny Keski-Suomen 

ilmastostrategiassa, ovat luonteeltaan paremmin sopivia tai ainoastaan 
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mahdollisia kansallisella ja ylemmillä tasoilla toteutettaviksi. Tällaisia ovat 

esimerkiksi verotukseen liittyvät tai uusiin strategioihin kannustavat keinot. 

Suurin osa tuloksissa esiintyvistä puutuvista keinoista on kuitenkin sellaisia, jotka 

sisältyvät Keski-Suomen ilmastostrategiassa jo esitettyihin keinoihin. Esimerkiksi 

jätesektorilla ”jätelajikkeiden kierrätysmahdollisuuksien parantaminen” voidaan 

nähdä sisältyvän ilmastostrategiassa esitettyyn keinoon ”uudelleenkäytön ja 

kierrätyksen tehostaminen”. Tällaisten keinojen sisällyttäminen Keski-Suomen 

ilmastostrategiaan voi olla tarpeellista keinojen konkreettisuuden lisäämiseksi. 

Konkreettisuuden lisääminen keinovalikoimassa on tarpeellista varsinkin silloin, 

jos maakunnan kunnilla ei ole omia ilmastostrategioita, joissa maakunnan ja 

ylempien tasojen tavoitteet ja keinot konkretisoituisivat ylempää tasoa enemmän 

kansalaisille ja yrityksille. Vaihtoehtoisesti kuntia tulisi kannustaa 

ilmastostrategioiden valmistamiseen lisäämällä kuntien osallistumista maakunnan 

ilmastostrategian valmistamiseen soveltaen näin Wolkinger ym. (2012) ehdotusta 

maanomistajien sitouttamisesta ilmastotyöhön, tai mahdollisilla muilla tavoilla, 

joiden selvittämistä tulisi tulevaisuudessa harkita. 

Parhaat sektorit päästövähennyspotentiaaleiltaan näyttävät tulosten perusteella 

olevan tulevaisuudessakin energia- ja liikennesektori. Näiden sektoreiden päästöt 

ovat muita sektoreita suurempia ja sektoreille on asetettu selkeitä 

päästövähennystavoitteita ja keinoja (kuten fossiilisista polttoaineista siirtyminen 

uusiutuviin), joita ei ole suurimmaksi osaksi saatu vielä käytäntöön. Jätteiden 

osalta kasvihuonekaasupäästöt ovat reilusti muita sektoreita alhaisemmalla tasolla 

ja jätteiden ohjautuessa enemmän energiantuotantoon, jätesektorinpäästöt 

laskevat entisestään. Jätteiden ohjautuessa enemmän energiaksi, polttotekniikalla 

on koko ajan merkittävämpi rooli jätteistä muodostuvien kasvihuonekaasujen 

vähentämisessä, vaikka laskennassa päästöt siirtyvät tuolloin osaksi 

energiasektorin päästöjä. Tulevaisuudessa jätesektorin tulisi panostaa 

polttotekniikan kehittämiseen ja varmistaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

käyttö jätteiden poltossa. Kierrätykselle ja uudelleenkäytön parantamiselle on 

kuitenkin tulevaisuudessa myös oma roolinsa. 
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Maataloussektorin päästöjen vähentäminen on nähty läpi eri tarkastelutasojen 

haastavana ilman muutoksia laskentatavoissa. Keski-Suomen ilmastostrategian 

tulee kannustaa kuitenkin ilmastotyöhön myös maataloudessa. Parhaiden 

vähennysmahdollisuuksien nähdään olevan tiloilla, joilla on potentiaalia 

biopolttoaineiden valmistukseen. Biopolttoaineiden lisäksi tärkeimmät 

vähennyskeinot ovat ympäristöystävällisiin ruokavaliomuutoksiin 

kannustaminen sekä eloperäisten maiden viljelyn kehittäminen ja mahdollisen 

maatalousmaan kasvun rajaaminen pois eloperäisiltä mailta. 
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LIITE 1. LIIKENNETILASTOT MAAKUNNITTAIN VUOSINA 

1996-2016 (LIIKENNEVIRASTO 2016A) 

 

 



 

 

 

LIITE 2. MAANTEIDEN LIIKENNESUORITE VUOSINA 1982-2015 
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LIITE 3. MAATALOUDENLÄHTÖTIETOJA, KOTIELÄIMET 

(LUONNONVARAKESKUS 2017B) 

              

     Vuosi       

Kotieläimet (kpl) 2004 2006 2008 2014 2020* 2020** 

Lypsylehmät 17328 16360 15136 13964 11787 12250 

Emo- ja imettäjälehmät 2538 3032 3598 3896 4800 4379 

Hiehot 9859 9370 9093 8322 7394 7361 

Sonnit, yli 1 vuotta 7787 7917 6642 6385 5324 5481 

Vasikat, alle 1 v 20723 20060 18519 17372 15144 15806 

Siat 21105 23716 22981 10737 5185 10000 

Lampaat 6563 6483 6972 7853 8661 9479 

Vuohet 163 151 110 35 – 30 

Hevoset 1989 2284 2487 1930 1970 1771 

Kanat 53978 68966 81830 52543 56061 28413 

Kananpojat – – – – – – 

Kukot 42 38 21 – – – 

Broileremot – – – – – – 

Broilerit – – – – – – 

Kalkkunat 70 47 – – – – 

Muu siipikarja (mm. ankat, hanhet) 2353 1389 1232 – -1369 – 

Porot – – – – – – 

Minkit, hillerit – – – – – – 

Ketut, supikoirat –  –  –  –  –  –  

* lineaarisesta sovituksesta saatu ennuste      

** korjattu ennuste       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4. MAATALOUDENLÄHTÖTIETOJA, MAATALOUSMAA 

(LUONNONVARAKESKUS 2017C) 

              

     Vuosi       

pinta-ala (ha) 2004 2006 2008 2014 2020* 2020** 

Viljakasvit 39555 37415 38896 34000 31242 29912 

   -syysvehnä 116  112 300  100 

   -kevätvehnä 1557 1738 1959 2200 2613 2140 

   -ruis 783 639 646 600 493 700 

   -ohra 17074 16036 17547 15100 14346 13171 

   -kaura 19278 18178 17749 14300 11447 11292 

   -seosvilja, korsiviljat 747 824 883 1600 – 2364 
   -seosvilja, 
     korsiviljat+palkokasvit – – – – – – 

Viljelykasvit (pelto) 81858 81608 87141 78000 77299 75999 

Herne (typpeä sitova kasvi) 30 20 23 – – 100 
Apilansiemen (typpeä sitova 
kasvi)         – – – – – – 

Öljykasvit – – – 800 – 2633 

Peruna 278 223 169 100 -13 100 

Sokerijuurikas – – – – – – 

Avomaan vihannekset 237 241 191 200 168 182 

Suopellot 9500 9500 9500 9500 9500 9500 

* lineaarisesta sovituksesta saatu ennuste      

** korjattu ennuste       

– tietoja ei saatu       
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LIITE 5. JÄTEHUOLLON LÄHTÖTIETOJA, JÄTTEIDEN 

KÄSITTELY (VAHTI 2014) 

                  

       Vuosi     

määrä (t)         2004 2006 2008 2014 

Kaatopaikat        

   -kiinteä yhdyskuntajäte   51627 53965 55972 33067 

   -rakennusjäte (ei maamassat)  16805 17664 16571 12131 

   -teollisuuden kiinteä jäte (ei kaivosjäte) 78968 71392 88545a 17778 

   -yhdyskuntalietteet (ka.määrä)  100 100 100 8,9 

   -teollisuuden lietteet (ka.määrä)  0 0 0 0 

Kompostointi        

   -biojäte, yhdyskunnat, laitoskompostointi 14154 14404 15307a 15879 

   -biojäte, kotikompostointi   3294 3294 3294 3294 

   -biojäte, teollisuus   – – – – 

   -yhdyskuntajätevesiliete (ka. määrä)  7187 6964b 6964b 6964b 

   -jätevesiliete, teollisuus (ka. määrä)  0 0 0 0 

Yhdyskuntien jätevedet       

   -tuleva BHK7-kuorma puhdistamolle  6960 6967 8163 6840 

   -vesistöön johdettu typpikuorma  1042 1072 1018 1020 
   -jätevesilietteiden kokonaismäärä 
   (t kuiva-ainetta) 7325 6702b 6702b 6702b 

Teollisuuden jätevedet        

   -tuleva COD-kuorma puhdistamollec    73563 80784 72298 70000 

   -vesistöön johdettu typpikuorma  260 273 216 216 

Kalankasvatuksen typpikuorma vesistöön 25 25 25 17 

– tietoja ei saatu       

a vuoden 2007 tieto       

b vuoden 2005 tieto       

c COD-dikromaatti, arvioitu lähtevästä kuormasta 85 % reduktion mukaan 

 


