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Nettopäästöt

Vuoden 2019 tieto on pikaennakkotieto. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästökaupan ja sen ulkopuolisten alojen yhteenlaskettuja päästöjä vähennettynä maankäyttösektorin nettonielulla. Hiilineutraalius edellyttää nettopäästöjen nollaamista.
*Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv.) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää.

Hallitusohjelma
toi uutta puhtia
Miten Suomi saadaan hiilineutraaliksi vuoteen 2035
mennessä? Ympäristöministeri ja ilmastopaneelin
johtaja luottavat, että Suomen tavoite saavutetaan.

Hiilineutraalius 2035 mennessä
vaatii tehokkaampia toimia
Ilmastovuosikertomuksen mukaan Suomi saavuttaa vuosille
2020 ja 2030 asetetut päästötavoitteet, mutta vuoden 2035
hiilineutraalisuustavoitteen kanssa tekee tiukkaa. Kiritystä
tarvitaan kaikilla aloilla liikenteestä maatalouteen.
Suomessa on onnistuttu vähentämään päästöjä
vuosina 2013–2020 EU:ssa sovitun mukaisesti.
Ja näyttää siltä, että nykyisillä ja suunnitelluilla
toimenpiteillä myös vuosille 2021–2030 EU:n
asettama tavoite saavutetaan.
Viime vuonna päästöt vähenivät edellisvuoteen verrattuna yhteensä kuusi prosenttia:
päästökauppasektorilla 11 ja sen ulkopuolella
kaksi prosenttia.
Nykyiset ja suunnitellut toimet eivät kuitenkaan riitä tasapainottamaan päästöjä ja
hiilinieluja, jotta hallituksen asettama tavoite
Suomen hiilineutraalisuudesta vuonna 2035
saavutettaisiin.
Suomen päästöjen kehitystä ja suunniteltujen ilmastotoimien toteutumista seurataan
ilmastovuosikertomuksessa, jonka hallitus
toimittaa vuosittain eduskunnalle. Vuosikertomus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.ym.fi/ilmasto. Tämän
kokonaispäästöjä käsittelevän tiivistelmän
lisäksi kuntien, liikenteen, maatalouden ja
rakennusten erillislämmityksen päästöistä
on laadittu omat tiivistelmänsä.

Markku Ollikainen
Ilmastopaneelin puheenjohtaja

+

Teot puntarissa
Suomen päästöt ovat
vähentyneet päästökauppasektorilla merkittävästi.
Jätteiden käsittelyn ja rakennusten lämmityksen päästöjä
on onnistuttu vähentämään,
vaikka sektoreilla ei ole omia
tavoitteita päästöjen vähentämiseksi.
Maankäyttösektorin nettonielu
on kasvanut vuonna 2019.

-

Suomen nettopäästöt ovat
vähentyneet hitaasti.
Liikenteen päästöt eivät ole
vähentyneet asetettujen
tavoitteiden mukaisella
vauhdilla.
Maatalouden päästöt ovat
pysyneet vuodesta toiseen
lähes muuttumattomina.

Markku Ollikainen: Hallitusohjelma on
kääntänyt Suomen kelkan, joten mielestäni 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen on lastenleikkiä. On häkellyttävää, miten iso merkitys yhdellä paperilla
voi olla. Vastikään kuulimme esimerkiksi, että
teollisuuden tiekartassa kaavailtu päästövähennys on 10 miljoonaa vaikka ilmastopaneelissa arvioimme sen olevan vain 3 miljoonaa.
Tämä ero kertoo siitä päättäväisyydestä, jolla
Suomessa nyt ollaan liikkeellä.

Krista Mikkonen
Ympäristö- ja ilmastoministeri

Krista Mikkonen: Ilmastovuosikertomusta
tarkastellessa on hyvä huomata, että päätökset ja niiden vaikutukset näkyvät aina
viiveellä. Hallituksen ohjelmassa on hyviä
tavoitteita, mutta konkreettisia päätöksiä kaikkien tavoitteiden toteuttamisesta
ei ole vielä tehty,
joten vaikutukset
eivät vielä näy.

Ollikainen: Biomassan poltolle pitäisi asettaa
vero ja ajaa moderneja ratkaisuja, eli teollisia
lämpöpumppuja, hukkalämmön hyväksikäyttöä ja erityisesti syvälämpöä.

Ollikainen: Minua
mietityttää, että miten saamme joudutettua esimerkiksi lämmöntuotannon perustan
muuttamista. Yli miljoonan
ihmisen asunnot lämmitetään
yhä turpeella, ja se on haaste, joka ei turpeen
kieltämisellä poistu.

Ollikainen: Isot liiketoimintamahdollisuudet
ovat yrityksissä ja teollisuudessa. On huikeaa,
kuinka on uskallettu laittaa
miljoonia esimerkiksi terästeollisuuden kehittämiseen. Ja nyt sieltä
tulee tulosta.

”Vuoden 2035
hiilineutraalisuustavoitteen
saavuttaminen on
lastenleikkiä.”

Mikkonen: Olemme aiemmin liian helposti valinneet helpoimman vaihtoehdon, eli
esimerkiksi turpeen kohdalla sen korvaamisen biomassalla. Mutta eihän sekään yksin ole mikään lopullinen ratkaisu.
Tarvitsemme enemmän rohkeutta.

Neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä,
että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on
kiire. Yli kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että
Suomen tulisi olla edelläkävijä uusien päästöjä
vähentävien ratkaisujen käyttöönotossa.
Ilmastobarometri 2019

Mikkonen: Energiasektorin
päästöjen lisäksi liikenne on iso haaste. Siinä
on tähän asti junnattu
paikoillaan.

Mikkonen: Valtion pitää tukea uuden teknologian kehittämistä. Esimerkiksi tuulivoimaa
piti aluksi tukea, mutta nyt se on jo kannattavaa. Hallitus panostaakin tutkimukseen,
kehitykseen ja innovaatioihin.
Ollikainen:Siellä onkin mennyt huonosti, kun TKI-järjestelmä on viime vuosina
romahdutettu ja siten syöty menestyksemme
eväitä rajusti. Mutta kerro vielä, saammeko
me ilmastolain, joka oikeasti viitoittaa tien
vuoteen 2050?
Mikkonen: Se on tärkeä tavoite. Palautteen
perusteella tätä myös kansalaiset laajasti
toivovat. Nyt meidän poliittisten päättäjien
on kuultava heitä, otettava ilmastotavoitteet
tosissaan ja vahvistettava ne lakiin.
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Asukkaat mukaan
ilmastotyöhön
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10

t CO2-ekv.*

8

Kaikki kunnat

6

Lahti
Ii

Kunnilla ja kaupungeilla on iso rooli Suomen päästötavoitteiden saavuttamisessa. Millaisilla erilaisilla keinoilla
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*Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv.) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää.

Kuntien ilmastotavoitteet
eivät vielä näy vähentyneinä
päästöinä
Ilmastotyö on
monessa kunnassa
päässyt hyvään
vauhtiin. Päästöt
vähenevät kuitenkin
hitaasti, ja kuntien
välillä on suuria
eroja.

Suomesta voi tulla hiilineutraali vain, jos
kunnat ja alueet tekevät töitä tavoitteen
eteen. Iso osa päästöjä vähentävistä teoista tapahtuu nimenomaan kunnissa. Monet
Suomen kunnat ovat jo sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja laatineet
hiilineutraaliutta edistäviä strategioita ja
tiekarttoja. Lähes puolet suomalaisista asuu
kunnassa, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kuntien väliset
erot ovat kuitenkin suuret, ja kokonaisuu-

+

dessaan Suomen kuntien päästöt eivät ole
vähentyneet merkittävästi.
Kunnat kaipaavat tukea ilmastotyöhönsä,
jotta tavoitteista päästään käytäntöön. Ne
tarvitsevat työkaluja muun muassa ilmastojohtamiseen, kuntalaisten ja paikallisten
yritysten ilmastotoimien vauhdittamiseen
ja ilmastotoimien vaikutusten arvioimiseen.
Esimerkiksi SYKEn uusi päästöjen laskentajärjestelmä helpottaa kunnan päästöjen
seurantaa.

Teot puntarissa
Monet kunnat ovat aktivoituneet ilmastotyössään.
Myös useat alueet ovat laatineet yhteisiä ilmasto-ohjelmia.

-

Kuntien päästöt ovat
laskeneet hitaasti.
Kuntien ilmastotoimien
välillä on isoja eroja.

Pekka Timonen
Lahden kaupunginjohtaja
Pekka Timonen: Lahdelle ja Iille on yhteistä
se, että kumpikaan ei ole se kaikista rikkain
paikka, mutta silti olemme edelläkävijöitä
ilmastoasioissa. Jos me pystymme, niin
kyllä muuallakin pystytään. Lahdesta tulee
hiilineutraali 2025, ja ensi vuonna olemme
Euroopan ympäristöpääkaupunki.
Leena Vuotovesi: Ii voi olla hiilineutraali jo
ensi vuonna! Meillä suurin muutos saatiin
aikaan, kun ilmastotyö kytkettiin talousarvioon ja tilinpäätökseen. Silloin asia lähti
hallinnon eri tasoilla etenemään itsestään.
Etenkin pienille kunnille on hirveän tärkeää
mittaaminen ja tulosten esiin tuominen. Taloudellinen vaikutus pitää nähdä.

Timonen: Energiaan voi jokainen kunta itse
vaikuttaa. Yksinkertaistetusti: isoilla toimilla
saa aikaan isoja päästövähennyksiä. Esimerkiksi irrottautumalla kivihiilestä tai turpeesta
syntyy iso vaikutus. Kaupungeissa liikenne on
toinen iso tekijä. Sillä saralla meillä on Lahdessa
vielä tehtävää. Lisäksi rakentaminen on alue,
jossa on tehty hämmästyttävän vähän. Siellä on
paljon saavutettavaa, niin rakentamisen kuin rakennusten elinkaarien
suhteen.
Vuotovesi: Meillä suurin päästövähennys
tulee siirtymisestä
tuulivoimaan. Pienillä paikoilla haastetta lisää myös se,
että kun henkilöresurssit ovat pienet,
niin erityisosaamisen
saaminen on vaikeaa.
Siihen tarvitaan aluekehitysvaroja.

priorisoida enemmän ilmastotavoitteita ja
kestävää kehitystä. Kunnilla on niin iso rooli
ilmastotyössä.
Vuotovesi: Yksi toimiva teko, jota toivoisin
kaikkialle, on kouluissa käytetty 50/50-malli.
Siinä oppilaat mittaavat sähkön, lämmön ja
veden kulutusta ja yrittävät säästää niitä.
Saavutetuista säästöistä puolet menee kunnalle ja puolet oppilaille
esimerkiksi luokkaretkeen
tai biljardipöytään. Näin
lapset oppivat, että heidän äänellään on väliä.

”Suurin muutos
saatiin aikaan,
kun ilmastotyö
kytkettiin
talousarvioon ja
tilinpäätökseen.”

Timonen: Rakennerahaa pitäisi jakaa kyllä muutenkin kuin maantieteellisesti. Ylipäätään kaikissa tavoissa, joilla ohjataan
rahoitusta valtion instrumenteilla, pitäisi

“Yksilö voi esimerkiksi helpommin muuttaa ruokavaliotaan
vähäpäästöisemmäksi milloin tahansa tekemällä uudenlaisia
ostopäätöksiä, kun taas yksityisautoilun ehdoilla suunniteltu
kaupunkirakenne ja tieinfrastruktuuri voi tehdä vähähiilisistä
liikkumisen vaihtoehdoista hitaita tai hankalia toteuttaa.”
1,5 asteen elämäntavat,
Sitra 2019

Leena Vuotovesi
Iin kunnan ilmastotyötä luotsaavan
kehittämisyhtiö Micropoliksen
toimitusjohtaja

Timonen: Komppaan!
Ja sitten lapset menevät kotiin ja kysyvät,
että miksi meillä ei
tehdä näin. Sillä on
huomattava vaikutus,
kun lapset opettavat
vanhempiaan. Ilmastotyön
arkipäiväistäminen on juuri sitä,
mitä kunnissa ja kaupungeissa voi tehdä.
Vuotovesi: Pienillä paikkakunnilla on se hyvä
puoli, että vuoropuhelu kuntalaisten kanssa on
helppoa. Tiedämme, miten ja mistä ihmiset tavoittaa. Kuntalaisten osallistuminen ja sitoutuminen ovat edellytyksiä asioiden edistämiselle.
Timonen: Kaupungeissa osallistamista joudutaan miettimään. Meillä jääkiekko-organisaatio Pelicans tähtää siihen, että se olisi
ensimmäinen hiilineutraali urheiluorganisaatio
maailmassa. Jos mä kaupunginjohtajana sanon
jotain ilmastotyöstä, niin reaktio voi olla, että
morjens. Mutta kun Pelicansin kapteeni sanoo
jotain, niin hän tavoittaa ihan uusia yleisöjä.
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Raskas liikenne
kaipaa sähköä
Liikenteen päästöjen kehitys

Liikenteen käyttövoimien
jakautuminen vuonna 2018
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Vuoden 2019 tieto on pikaennakkotieto.
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Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan
suunnitelman päästövähennystoimet
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*Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv.) on ilmastotieteessä käytetty suure,
joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää.

Liikenteen päästöt eivät
ole vähentyneet odotetusti
Liikenteen päästöjä vähennetään
lukuisin eri keinoin. Päästöt eivät ole
kuitenkaan lähteneet laskuun niin
ripeästi kuin on toivottu.
Liikenteessä on tavoitteena puolittaa vuoden 2005 tason päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita kirittämään on suunniteltu
lukuisia toimenpiteitä esimerkiksi sähköautojen lisäämisestä, kevyen liikenteen vauhdittamiseen ja biopolttoaineiden lisäämiseen.
Toimenpiteiden tehostamiselle on kuitenkin
tarvetta myös liikenteessä.
Liikenteen päästöjen määrään vaikuttaa
kolme asiaa: ajetut kilometrit, liikennevälineiden energiatehokkuus ja käytetyt polttoaineet. Ajetut kilometrit ovat vähentyneet

jonkin verran kaupunkiseuduilla, mutta maanteillä ja raskaassa liikenteessä ajetut kilometrit ovat sen sijaan lisääntyneet. Sähköautojen
määrä on kasvanut Suomessa vauhdilla, ja niitä on todennäköisesti vuonna 2030 huomattavasti enemmän kuin tavoitteeksi asetettu
250 000 kappaletta. Biopolttoaineen käytön
määrä vaihtelee vuosittain. Biopolttoaineiden
osuus nestemäisistä polttoaineista nousee
jakeluvelvoitelain mukaisesti asteittain 30
prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, mikä
tulee vähentämään liikenteen päästöjä.

Teot
puntarissa

+
-

Sähköautojen määrä on
lisääntynyt tasaisesti.

Heikki Liimatainen: Suurin lasku liikenteen
päästöihin vuoteen 2035 mennessä tulee uusiutuvan dieselin ja muun uusiutuvan polttoaineen käytöstä henkilöautoissa ja raskaassa
liikenteessä.

Jääskeläinen: Minua on alkanut mietityttää
Suomen pitkäaikainen linja sallia energiatehokkuuden nimissä yhä isompia
rekkoja, jotta samalla kerralla
saataisiin kuljetettua enemmän tavaraa. Nyt iso koko
aiheuttaa ongelmia rekkojen sähköistämiselle tulevaisuudessa.
Ollaanko menty ihan
metsään?

Saara Jääskeläinen: Samaa mieltä. Huolestuttavaa tässä on kuitenkin se, että uusiutuva
diesel on paljon kalliimpaa kuin fossiilinen
polttoaine ja sähkö. Jos raskaan kaluston
osalta ei ole muuta päästövähennyskeinoa,
niin joudumme vaikeaan tilanteeseen Suomen kilpailuedun kannalta. Keski-Euroopassa
tavaraliikenteen matkat ovat lyhyempiä ja
kuorma-autot pienempiä, ja siellä myös raskas kalusto on sähköistymässä.

Liimatainen: Ei se
huono suunta ole ollut,
vaikkakaan rekoista ei
kannata tehdä enää yhtään
isompia. Vaikka raskaan liikenteen sähköistäminen ei akuilla onnistu, sen
voi tehdä sähköistämällä pääväyliä, eli laittamalla johtimia teille. Tämä ei välttämättä
ole niin kallista kuin ajattelisi. Vaatii tietenkin
rohkeutta sähköistää ensimmäisiä pätkiä.

Saara Jääskeläinen
Liikenneneuvos

Lisäksi on mahdollisuus siihen nestemäiseen
tai paineistettuun biokaasuun.
Jääskeläinen: Biokaasu on hyvin kilpailukykyinen hinnaltaan, mutta siinäkin on omat ongelmansa. Tällä hetkellä biokaasun hinnassa
ei ole veroa, ja lisäksi se tuotetaan ilmaisista
raaka-aineista kuten yhdyskuntajätteestä.
Jos biokaasun tuotantokustannukset kasvavat ja sille napsahtaa vielä vero,
voi sen hinta olla jatkossa samankaltainen haaste kuin
uusiutuvan dieselin hinta.

”Jos
sähköautojen
hinnat laskevat,
muutos lähtee
kunnolla
käyntiin.”

Eniten jalan ja pyörällä liikkuvat lapset ja nuoret. Tutkimustulokset
viittaavat kuitenkin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten jalankulun ja
pyöräilyn vähenemiseen. Sen sijaan iäkkäämpien henkilöiden jalankulku
ja pyöräily ovat hieman lisääntyneet. Kun jalankulkua ja pyöräilyä

Autokanta ei ole uusiutunut
riittävän nopeasti.

tarkastellaan koko väestön tasolla, on jalankulun ja pyöräilyn

Ajettujen kilometrien määrä
on lisääntynyt.

takaiseen tilanteeseen nähden.

yhteenlaskettu matkasuorite lähes ennallaan viiden vuoden
Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus, 2016

Heikki Liimatainen
Professori

Liimatainen: Henkilöautoissa villi kortti on tietenkin sähköistyminen,
mutta siihen vaikuttaa
todella paljon autovalmistajien toimet. Nyt
autoteollisuudessa on
keskitytty siihen, että
voidaan ajaa pitkiä matkoja,
mutta jos keskityttäisiin enemmän hintaan,
niin kuluttajan valinta voisi muuttua.

Jääskeläinen: Ajattelen, että kuluttajan
näkökulmasta lainsäädännön puolelta sähköautot alkavat olla taputeltu. Vuonna 2035
kaikki valmistettavat uudet autot ovat luultavasti sähköisiä. Aika sitkeä sissi saa silloin
olla, jos yrittää hommata jonkun muun uuden
auton kuin sähköauton. Toki on paljon teknisiä asioita ratkaistavana, kuten latausinfra,
mutta luotan siihen, että insinöörit keksivät
ratkaisuja!
Liimatainen: Suomalainen autokanta uusiutuu hitaasti. Meillä on 2,7 miljoonaa autoa ja
uusia autoja tulee vuodessa noin 110 000. Jos
sähköautojen hinnat laskevat, niin muutos
lähtee kunnolla käyntiin.

VUORO PUHEELLE

Kuluttajille kannustimia
lämmitysjärjestelmän
muutokseen

Rakennusten erillislämmityksen päästöt ja kevyen polttoöljyn päästöt
rakennusten erillislämmityksessä

Öljylämmityksestä luopuminen vähentää päästöjä
tehokkaasti. Muutosta ei ole tehty kuluttajalle helpoksi,
sanovat energianeuvoja ja juuri öljylämmityksestä
pois vaihtanut.
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hiilipäästöjä vähennettyä. Projektin kalleus
kuitenkin mietityttää ihmisiä. Esimerkiksi
parikymmentä tuhatta euroa maalämmöstä
näyttää paperilla pahalta, kun kannustamme
ihmisiä vaihtamaan pois öljystä. Investointia
tehdessä kannattaa kuitenkin ottaa rohkeasti
lainaa, koska sen avulla voidaan vähentää
asumiskustannuksia välittömästi. Säästöt
energiakustannuksissa voivat olla vuositasolla yli 2000 euroa.
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*Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv.) on ilmastotieteessä käytetty suure,
joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää.

2030
Keskipitkän aikavälin
ilmastopolitiikan
suunnitelman päästövähennystoimet

Öljylämmitystä vähentämällä
rakennusten päästöt laskuun
Rakennusten päästöt ovat laskeneet lupaavasti
ja energiatehokkuus on parantunut.
Rakennuksista aiheutuneet päästöt ovat
laskeneet tasaisesti, ja laskusuunnan oletetaan jatkuvan vuoteen 2030 ja myös sen
jälkeen.
Suurimpia syitä siihen, että päästöjen vähentämisessä on onnistuttu, ovat luopuminen öljyllä lämmittämisestä sekä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. Laskusuuntaa
vauhditetaan myös uusilla tavoilla, kuten
lisäämällä biopolttoöljyn käyttöä, siirtymällä
julkisissa rakennuksissa pois öljylämmityksestä sekä kannustamalla asuinkiinteistöjä
siirtymään pois öljystä erilaisilla energiaavustuksilla. Myös rakennuskannan uudistaminen painaa päästöjä tulevaisuudessa alas.

+

Teot puntarissa
Rakennusten lämmittäminen
öljyllä on vähentynyt merkittävästi.
Rakennusten energiatehokkuus on parantunut.

-

Rakennusten erillislämmityksen päästövähennystoimenpiteet
eivät ole nykyisellään
riittäviä tavoitteisiin
nähden.

Ira Koivu
Yrittäjä
Ira Koivu: Kolme vuotta sitten muutin Espoosta Hämeenlinnaan omakotitaloon. Pääkaupunkiseudulla oli helppo olla ekologinen,
sillä asuimme rivitalossa ja pyöräilin työmatkat. Uusi omakotitalo oli muuten aivan ihana,
mutta öljylämmitys hirvitti. Viime vuonna
vaihdoin öljylämmityksen vesi-ilmalämpöön.
Olen yksinhuoltaja, joten talous jarrutti päätöstäni. Hämeenlinnaan muuttaessa olin
juuri ryhtynyt yrittäjäksi, lisäksi omakotitalossa voi aina ilmetä yllätysremppaa.
Kun yritys oli alkanut pyöriä vakaammin,
uskalsin ottaa lisää lainaa ja vaihtaa pois
öljylämmityksestä.
Juho Rinta-Rahko: Öljystä kannattaa luopua kolmesta syystä. Ensinnäkin se laskee energiakustannuksia eli siinä säästää
rahaa. Toisekseen se nostaa talon arvoa
merkittävästi, ja kolmanneksi sillä saadaan

Koivu: Laskin, että kumppanin kanssa maalämpö olisi ollut järkevä valinta,
mutta yhdelle ihmiselle
se oli liian kallis. Siksi
päädyin vesi-ilmalämpöön, johon voi liittää
myös aurinkopaneeleja tai -keräimiä.
Kotitalousvähennys
on epäreilu, koska
yksinhuoltajana saan
vähemmän vähennystä
kuin pariskuntana, jolloin
vähennyksen saa tuplana.
Mielestäni vähennyksen pitäisi
olla kotitalouskohtainen.

Juho Rinta-Rahko
Tampereen kaupungin
energia-asiantuntija
sen saamiseksi projektiin tarvitsee esimerkiksi palkata suunnittelija. Toivon mukaan
ensi vuodelle kaavailtu tuki öljylämmityksen
vaihtamiseen on vähemmän byrokraattinen.
Koivu: Jouduin ottamaan lainaa lämmitysjärjestelmän muutosta varten, mutta kuukausimenoni eivät ole kasvaneet. Lyhennän lainaa
lämmityskuluissa säästämälläni rahalla.
Rinta-Rahko: Kuluttajille pitäisi olla tarjolla
helpompia ja riskittömämpiä vaihtoehtoja.
Esimerkiksi yritykset voisivat
tarjota vaihtoehtoa, jossa
kuluttaja maksaa vaikka
10 vuoden ajan saman
verran kuin maksaisi
öljystä, ja tämän ajan
jälkeen saisi lämpöpumpun omaksi. Näin ollen
yrityksillä olisi enemmän
vastuuta, kuluttajan riskit pysyisivät minimissä ja
kustannukset kohtuullisina.

”Syyt
öljylämmityksestä
luopumiseen
olivat sekä
ekologisia että
eettisiä.”

Rinta-Rahko: Kaikille pitäisi olla sama tuki.
Kotitalousvähennys on kuitenkin tällä hetkellä helpoin vaihtoehto pientaloissa. Valtion
uusin energia-avustus on näkynyt taloyhtiöiden aktiivisuutena. Pientaloasujia se ei kuitenkaan kannusta. Tuki on liian vaikea, koska

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on vuoden alusta
myöntänyt avustuksia muutostöihin, jotka parantavat talon energiatehokkuutta, esimerkiksi vaihtamalla öljylämmityksen toiseen
lämmitysjärjestelmään. Avustusraha tuplattiin hallituksen lisätalousarviossa kesäkuussa 40 miljoonaan euroon. Lisäksi ELY-keskuksilla
on syksystä lähtien jaettavissa 29 miljoonaa euroa tukea pientalojen
omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen.

ARA, ympäristöministeriö, ELY-keskus

Koivu: Syyt öljylämmityksestä luopumiseen olivat minulla sekä ekologisia että
eettisiä. Öljylämmityksessä minua ahdisti
se, että öljyä ostamalla tuen valtioita, jotka
polkevat ihmisoikeuksia.
Rinta-Rahko: Kuluttajalle vaikeinta on miettiä, että mihin oikeasti kannattaa vaihtaa.
Onko maalämpö, vesi-ilmalämpö, kaukolämpö vai puu oikea ratkaisu? Paras vaihtoehto riippuu todella paljon siitä, missä ja
millainen talo on. Tässä valinnassa ihmiset
ovat myyjien armoilla. Ihmiset tarvitsevat
enemmän apua tarjouksien lukemiseen ja
kilpailuttamiseen.
Koivu: Minäkin otin rehellisimmän oloiselta
myyjältä. Mielestäni kuluttajat tarvitsevat myös
riippumatonta ja faktoihin pohjautuvaa tietoa
siitä, että vaihtamalla oikeasti säästää paljon.

VUORO PUHEELLE

Maatalouden päästöjen kehitys ja päästölähteet taakanjakosektorilla

Tiloilla tarvitaan tietoa
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Maatalouden päästöjen vähentyminen näyttää
hitaalta. Miten maatalouden päästöjä saataisiin kuriin
kannattavuudesta tinkimättä? Maitotilallinen ja
virkamies toivovat lisää tietoa.
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2019 pikaennakkotieto maatalouden
päästöistä taakanjakosektorilla

*Hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv.) on ilmastotieteessä käytetty suure, joka kuvaa kaikkien ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrää.

Maatalouden päästöt
junnaavat paikallaan
Uusia toimenpiteitä kiritetään parhaillaan. EU:n yhteisen
maatalouspolitiikan uudistamisen pitäisi vauhdittaa
maatalouden ilmastotoimia.
Ilmastovuosikertomuksessa arvioitavat
maatalouden päästöt koostuvat pääosin
maatalousmaan,tuotantoeläinten ruoansulatuksen ja lannankäsittelyn kasvihuonekaasupäästöistä. Viljelysmaasta aiheutuvat
hiilidioksidipäästöt raportoidaan maankäyttösektorilla. Kokonaisuudessaan maatalouden päästöt ovat pysyneet jo vuosia samalla
tasolla.
Suunnitelluilla toimilla pyritään saamaan
maatalouden päästöt laskusuuntaan. Suurin
osa toimenpiteistä on jo nyt käytössä, mutta EU:n maatalouspolitiikan uudistamisen
myötä toimenpiteitä arvioidaan uudelleen.
Myös metsityksen ja biokaasun tuotannon
mahdollisuuksia päästöjen vähentämisessä
selvitetään.

Kaisa Pihlaja: Suuri osa ilmastotoimista maatiloilla parantaa myös niiden kannattavuutta.
Esimerkiksi peltojen parannustoimenpiteet:
kun saa hiilensidontaa kasvatettua, niin saa
paremman sadon. Ja sehän on motivoivaa!
Mutta jos tilan kannattavuus on heikko alkujaan, niin silloin ei ole mahdollista vaikuttaa päästöihinkään, ja koko keskustelu
ilmastotoimista voi masentaa. Ja toki järeät
ilmastotoimet vaativat jo merkittäviä rahapanostuksia, jolloin tilan pitää joko olla todella
kannattava tai sitten pitää olla tukimuotoja.
Hanna Mattila: Maatalouden päästövähennyksissä on se iso ongelma, että päästöjä
tulee monista eri lähteistä ja sektoreilta,
jolloin keskusteluja käydään eri pöydissä.
Pitäisi yhdistää voimat.
Pihlaja: Jos tuntuu hankalalta hallinnolle,
niin kuvittelepa miltä se tuntuu viljelijälle.
Ei viljelijää kiinnosta, kuuluuko jokin asia
maankäyttösektorille vai muualle. Koen, että

Ruokavaliomuutos, lihan kulutuksen vähentäminen ja peltojen
hiilivarannosta huolehtiminen ovat

+

Teot puntarissa
Uusia toimia päästöjen
vähentämiseksi selvitetään
sekä EU:ssa että kansallisesti.

-

Maatalouden
päästöt eivät ole
laskeneet vuosiin.

tehokkaita tapoja vähentää ruoan
kulutuksesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. Hallittu muutos kohti
ravitsemuksellisesti täysipainoista
ja ilmastoystävällistä ruokavaliota
vaatii kuitenkin tuekseen ruokajärjestelmän läpi vaikuttavia
toimenpiteitä.

RuokaMinimi-hanke, 2019

Hanna Mattila
Maa- ja metsätalousministeriön
neuvotteleva virkamies
Mattila: Mitä esimerkiksi hallinnossa tälle
voisi tehdä?”

Kaisa Pihlaja
Maitotilallinen
meillä on työkaluja vaikuttaa päästöihin, ja
tulevassa maatalouspolitiikassa korostuvat
ilmastoasiat. Mutta kun viljelijä tekee niitä
päätöksiä omalla tilallaan, niin miten hän
voi tietää, mitkä päätökset ovat päästöjen
kannalta ratkaisevia?
Mattila: Erilaiset tilat ja
viljelijät tarvitsevat
erilaista tietoa. Vertaisarvioitu artikkeli
ei auta, kun tarvitsee
oikeasti omalla tilalla
hyödynnettäviä neuvoja. Hallinnon näkökulmasta tämä on asia, jota
pitää ja voi edistää.

Pihlaja: Konkreettinen esimerkki on lehmäpuolella käytössä oleva tuotosseurantajärjestelmä, joka on ollut olemassa yli sata vuotta.
Se on mieletön datapankki lehmistä, joka
auttaa työtäni. Kaipaisin peltopuolelle yhtä
kattavaa järjestelmää. Monella tilalla satoa
mitataan edelleen kärrykaupalla, jolloin aika
paljon jää pimentoon. Tarvitsemme digitaalisia järjestelmiä, joilla saa tarkkaa dataa ja
analyysia peltojen kehityksestä.
Mattila: Iso rakenteellinen ongelma on se,
että kotieläintuotanto on painottunut pohjoiseen. Siellä on enemmän lantaa, ja etelässä
kaivattaisiin juuri sitä orgaanista ainesta.

”Moni tila ei
edes tiedä oman
toimintansa
hiilijalanjälkeä.”

Pihlaja: Minä penään tietoa ennemmin kuin
rahaa. Kotimaista faktapohjaista tutkimustietoa, joka on saatettu käytännön tasolle
niin, että viljelijä ymmärtää mitä kannattaa
tehdä. Jos puhun omasta sukupolvestani,
jonka varaan nämä ilmastotoimet pitää pitkälti laskea, niin motivaatio on kova, mutta
tietoa ei ole tarpeeksi. Moni tila ei edes tiedä
oman toimintansa hiilijalanjälkeä.

Pihlaja: Lannankäytön
suhteen eläin- ja kasviviljelytilat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä siellä, missä se
on maantieteellisesti
mahdollista.

Mattila: Onko ideoita, miten
yhteistyötä voisi edistää?
Pihlaja: Asenneilmapiirin muutos on tärkein. Jos tulee hyviä kokemuksia vastaan ja
näkee kollegoilta, että homma on toiminut,
niin se vaikuttaa. Yhteistyön lisäämisessä on
olennaista ihan sopimusteknisetkin asiat,
että varmasti molemmat puolet hyötyvät.
Ilmastopolitiikassa on nyt se henki, että äkkiä
ja kaikki nyt. Mutta tämä on ikiaikainen laji.
joten muutos ei tapahdu parissa vuodessa.
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