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Esityksen sisältö

 Ilmastonmuutoksen taustaa

 Suomen ja Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt

 Ilmastonmuutoksen vaikutukset

 Ilmastonmuutoksen hillitseminen eri tasoilla

 Mitä minä voin tehdä ja mitä minä olisin valmis tekemään?



Kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos

 Kasvihuoneilmiön ansiosta maapallon lämpötila on keskimäärin noin +15 astetta, kun se 

ilman kasvihuoneilmiötä olisi vain -18 astetta. Ilmakehän luonnollinen kasvihuoneilmiö ei 

siis ole ongelma, vaan edellytys nykyisen kaltaiselle elämälle maapallolla.

 Kasvihuonekaasut toimivat ilmakehässä samaan tapaan kuin lasi kasvihuoneessa eli ne 

päästävät auringosta tulevan säteilyn lävitseen, mutta eivät kaikkea maapallon 

lämpösäteilyä karkuun.

 Kasvihuonekaasujen määrän kasvu ilmakehässä voimistaa kasvihuoneilmiötä ja 

aiheuttaa lämpenemistä, mistä aiheutuvia ilmaston häiriöitä kutsutaan 

ilmastonmuutokseksi. 

 IPCC julkisti jo 1991 raportin ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista planeetallemme –

mutta mitä olemme tehneet sen jälkeen?



Kasvihuonekaasut

 CO2-päästöjen osuus on 80 prosenttia kaikista maapallon lämpenemistä 
aiheuttavista kaasuista. CO2-päästöistä noin 75 prosenttia on peräisin fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä. Lisäksi päästöjä tulee metsien hävittämisestä ja 
teollisuudesta. 

 Metaani (CH4) on noin 23 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. 
Metaanipäästöistä noin 70 % on ihmisen toiminnan aiheuttamia. Suurimmat lähteet 
ovat fossiiliset polttoaineet, riisinviljely, nautakarja, kaatopaikat ja jätevedenkäsittely.

 Dityppioksidin (N2O, eli typpioksiduuli tai ilokaasu) elinikä ilmakehässä on noin 120 
vuotta. Ihmisperäisistä typpioksiduulilähteistä tärkeimmät ovat maankäytön 
muutokset, typpilannoitteet, typpihapon valmistus ja polttoprosessit. Myös esimerkiksi 
henkilöautojen katalysaattorit aiheuttavat typpioksiduulipäästöjä.

 Fluoria sisältävät ns. uudet kasvihuonekaasut ovat voimakkaita ja pitkäikäisiä. 
Tunnetuimpia uusia kasvihuonekaasuja ovat halogenoidut hiilivedyt, joita ei esiinny 
luonnostaan ilmakehässä, vaan ne ovat teollista alkuperää ja niitä käytetään esim. 
erilaisissa kylmälaitteissa.



Suomen vuoden 2018 

kokonaispäästöistä 75 % oli 

peräisin energiasektorilta 

(polttoaineiden käyttö ja 

haihtumapäästöt). 

Teollisuusprosessit ja tuotteiden 

käyttö -sektorin osuus oli 10 %,  

maatalouden 11 % ja jätteiden 

käsittelyn 3 %. 

Päästöistä 82 % oli hiilidioksidia, 8 

% metaania, 8 % dityppioksidia

(ilokaasua) ja 2 % F-kaasuja 

hiilidioksidiekvivalentteina 

ilmaistuista kokonaispäästöistä.

Maankäytön, maankäytön 

muutoksien ja metsätalous –

sektorin nettonielu vuonna 2018 

oli −14,2 milj. t CO2-ekv eli 30 

prosenttia pienempi kuin 

edeltävänä vuonna.

https://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2019-05-

23_kat_001_fi.html



Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt
Pirkanmaan ELY-keskus ja Tietotakomo 

https://ymparistoviisas.fi/materiaalia/



Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt
Pirkanmaan ELY-keskus ja Tietotakomo 

https://ymparistoviisas.fi/materiaalia/



https://ymparistoviisas.fi



Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa

 Suomeen saapuvat myrskyt voivat 
voimistua ilmastonmuutoksen 
vaikutuksesta.

 Etelä-Suomen suurten keskusjärvien –
Päijänteen, Saimaan, Vanajan, Säkylän 
Pyhäjärven – talvenaikaiset tulvat 
voivat lisääntyä ja vedenpinnat tulevat 
olemaan nykyistä korkeammalla.

 Metsien talvihakkuut ovat hankalia, kun 
maa ei ole roudassa. Ilman routaa 
raskaat metsätyökoneet uppoavat 
pehmeään maahan 

 Aika jolloin lunta on maassa ja järvissä 
jääpeite voi lyhentyä

 Ilmaston lämmetessä etelän lajit leviävät 
pohjoisemmaksi, ja ne voivat syrjäyttää 
kilpailullaan pohjoisia lajeja. Pohjoisten 
lajien elintila vastaavasti kaventuu. 

 Talvisten vesisateiden osuus on 
Suomessa jo kasvanut, mikä lisää 
viistosateen riskiä. Näin sade pääsee 
helpommin piiskaamaan rakennusten 
julkisivuja eli niiden kosteusrasitus voi 
lisääntyä.

 Kun lämpötila pysyttelee lähellä nollaa 
ja vaihtelee nollan molemmin puolin 
entistä useammin, on myös useammin 
liukasta – liukkudentorjunnan rooli 
kasvaa

 Merenpinta nousee kiihtyvällä tahdilla 
maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa 
asiaa kompensoi jääkauden jälkeinen 
maan kohoaminen, joka on noin 30 
senttimetristä metriin sadassa vuodessa



Hiilinielut

 Metsien, soiden ja peltojen hiilinielut ovat 
ilmastonmuutoksen torjunnassa yhtä 
tärkeitä kuin päästöjen vähentäminen

 Metsät ja muu biomassa sitovat 
yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia 
ilmakehästä ja siksi ne toimivat 
merkittävinä hiilinieluina. 
Maailmanlaajuisesti metsien häviäminen, 
mm. maatalouden laajentumisen, 
tulipalojen ja rakentamisen vuoksi on yksi 
suurimpia kasvihuonekaasujen 
päästölähteitä.

 Vuonna 2017 Suomen metsien 
nettohiilinielu oli 34 milj.t CO2 ekv, mikä 
vastaa 48 prosenttia Suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä. EU:ssa nielut 
vastaavat keskimäärin noin kymmentä 
prosenttia muiden sektoreiden 
päästöistä.

 Hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin on myös olemassa 
tekniikoita, mutta ne ovat vielä 
usein kalliita ja niihin sisältyy riskejä. 
Halvemmiksi ja turvallisemmiksi 
katsotaan yleensä niin sanotut 
luonnolliset ilmastoratkaisut, kuten 
hiilen sitominen viljelysmaihin, 
metsittäminen ja soiden suojelu.



Taistelu ilmaston-

muutoksen 

hidastamiseksi on 

JO alkanut monella 

sektorilla Suomessa

Ilmastonmuutos näkyy/näkyi:

 Vaaleissa

 Hallitusohjelmassa

 Kunnissa

 Yrityssektorilla uusien 
tuotteiden ja palveluiden 
brändäyksessä

 Kansalaisaktiivisuutena



https://politiikasta.fi/eduskuntavaalit-2019-

ilmastovaalit/

https://yle.fi/uutiset/3-10737463



Kunnat

 Kunnilla on erinomaiset 
mahdollisuudet lisätä ihmisten 
mahdollisuuksia osallistua 
ilmastonmuutoksen hillintään 
ja sitä koskevaan 
päätöksentekoon.

 Esimerkkinä kansainvälisestikin 
ainutlaatuinen Hinku- kuntien 
verkosto. 

 Hinku on keväällä 2013 
perustettu ilmastonmuutoksen 
hillinnän edelläkävijöiden 
verkosto, joka kokoaa yhteen 
kunnianhimoisiin 
päästövähennyksiin 
sitoutuneet kunnat, 
ilmastoystävällisiä tuotteita ja 
palveluita tarjoavat yritykset 
sekä energia- ja ilmastoalan 
asiantuntijat.



Monta minää – monta tapaa 

vaikuttaa

Vaikuttaminen 

työyhteisössä

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

Päätökset 

kuluttajana 

 Asuminen, liikkuminen, energia, 
ruokavalinnat, vapaa-aika

 Ilmastolaskuri: Mikä vaikutus eri energia-, 
liikkumis- ja ruokavalinnoilla on omiin CO2 
päästöihin

 https://elamantapatesti.sitra.fi/

 Työpaikan/organisaation omat tuotteet ja 
palvelut, hankinnat, rakennukset, 
energiankäyttö, jätteiden ja tuotannon 
sivuvirtojen hyödyntäminen ja kierrätys, 
työmatkustaminen

 Äänestäminen, järjestötoiminta, 
naapuruston aktivointi jätteiden 
kimppakeräykseen 

Muista että jokaisella valinnalla on lukuisia eri 

vaikutuksia – CO2 päästöt ovat vain yksi niistä 



Asuminen - rakennettu ympäristö

https://www.ril.fi/fi/alan-kehitys-2/roti-2019.html



Asuminen muodostaa 

suomalaisen päästöistä 

keskimäärin 30 prosenttia. 

Asumisen päästöihin kuuluvat 

myös sähkön ja veden 

käytöstä aiheutuvat päästöt.

*Suomalaisen keskimääräiset päästöt 

ovat vuodessa noin 10 300 kiloa hiili-

dioksidia. Sitra

https://yle.fi/uutiset/3-10565705

https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/


Liikkuminen

 Suomalainen ajoi viime vuonna 
keskimäärin 12 vuotta vanhalla autolla 
ja liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat 
keskimäärin 157 grammaa kilometriä 
kohden. Päästölukema on laskemaan 
päin, mutta vielä kaukana 50 gramman 
kilometripäästöistä, joka EU:ssa 
katsotaan puhtaaksi henkilöautoksi.

 Henkilöautokanta on koko Suomessa 
kasvanut 2010-luvulla väestön määrää 
nopeammin. Liikennekäytössä olevien 
henkilöautojen määrä kasvoi vuosien 
2011 ja 2018 välillä lähes 170 000:lla, kun 
väestö kasvoi vastaavana aikana noin 
vajaalla 120 000:lla.

 Auton omistus on hieman vähentynyt 
suhteessa väkilukuun ainoastaan 
kolmessa kaupungissa: Helsingissä, 
Espoossa ja Tampereella. Turussa 
autojen määrä ei ole kasvanut.

 Liikennekäytössä on tällä hetkellä yli 
2,7 miljoonaa henkilöautoa, joista 
sähkö- ja hybridiautoja on pieni 
murto-osa eli reilut 15 000

 Eri käyttövoimavaihtoehdoilla 
päästöt syntyvät elinkaaren eri 
vaiheissa ja ympäristövaikutusten 
arvioinnissa painopiste onkin siirtynyt 
yhä selvemmin koko elinkaaren 
aikaisten vaikutusten tarkasteluun. 
Auton elinkaareen kuuluvat 
ajoneuvon ja polttoaineen tuotanto 
jakeluketjuineen ja raaka-
ainevirtoineen, auton käyttövaihe 
sekä elinkaarensa lopussa olevan 
auton kierrätys

https://yle.fi/uutiset/3-10865506



Henkilöautojen 

tulevaisuuden 

käyttövoimat – osuus 

ensirekisteröinneistä

 Autoalan tiedotuskeskuksen 
julkaisemat skenaariot

 Perusmallissa liikenteen verotus ja 
hinnoittelu noudattaa nykyistä 
autoilun verotusta. 
Perusennusteessa sähkö- ja 
kaasuautojen hankintaan ei ole 
oletettu kohdennettavan uusia 
hankintakannusteita nykyisten 
lisäksi.

 http://www.aut.fi/ymparisto/auto
alan_tiekartta_tulevaisuuden_kayt
tovoimista/henkiloautot



*Suomalaisen keskimääräiset päästöt 

ovat vuodessa noin 10 300 kiloa hiili-

dioksidia. Sitra

https://yle.fi/uutiset/3-10565705

Liikkuminen aiheuttaa suomalaisen 

päästöistä keskimäärin 20 prosenttia. 

Miten sitä saisi pienemmäksi?

https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/


Sähköpotkulaudat tulivat – mitä 
ne muuttavat?

 Sähköpotkulautojen käyttöä on 
perusteltu niiden 
ympäristöystävällisyydellä, onhan 
sähköllä kulkeva peli 
”lähipäästötön kulkuneuvo”

 Niiden ympäristövaikutukset 
riippuvat paljon siitä, miten 
sähkölaudat on valmistettu, mitä 
liikkumista niillä korvataan ja 
kauanko ne kestävät.

https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt
/2078aeaf-5123-4164-8590-
8f94ebba0d6a

 Sähköpotkulautojen lataamiseen käytetty 
sähkö oli yksi pienimmistä päästöjen 
lähteistä. 

 Yli puolet päästöistä syntyi 
sähköpotkulaudoissa käytetyistä 
materiaaleista ja tuotannon päästöistä. 

 Erään tutkimuksen mukaan 43 %
päästöistä syntyy siitä, että niitä kerätään 
pakettiautoilla ympäri kaupunkia 
ladattavaksi kotipesäänsä. Ladatut 
sähkölaudat pitää sitten vielä levittää 
pitkin kaupunkia paikkoihin, joista 
käyttäjät ne löytävät.

 Erään palveluntarjoajan laudat kestivät 
keskimäärin vain 28,8 päivää.

 Korvataanko niillä kävely, pyöräily, autoilu 
vai julkinen liikenne?



Maailma akkuistuu –

miksi tarvitaan kiertotaloutta?

 Akkujen valmistamiseen tarvitaan 
monia metalleja ja mineraaleja. 
Yhtä sähköautoa varten tarvitaan
muun muassa 12 kiloa kobolttia, 
seitsemän kiloa litiumia ja 36 kiloa 
nikkeliä. 

 Lähes 60 prosenttia koboltista tulee 
tällä hetkellä Kongon 
demokraattisesta tasavallasta. 

 Reilu puolet litiumtuotannosta tulee 
Etelä-Amerikasta, pääasiassa 
Argentiinasta ja Chilestä.

 Akkuihin tulee myös grafiittia, josta 
kaksi kolmasosaa tulee Kiinasta

 Suomen Kokkolassa jalostetaan 15 
prosenttia kaikesta maailman 
koboltista. FreeportCobalt
jalostamoon kobolttia tuodaan 
pääosin Kongosta.

 Tällä hetkellä kaivostoimintaa 
tarvitaan, koska jo käytössä olevat 
raaka-aineet eivät 
kierrätettynäkään riitä nopeasti 
kasvaviin akkutarpeisiin.

 Esimerkiksi akkujen litiumista 
kierrätetään tällä hetkellä noin 1 % 

https://eetti.fi/2019/

01/08/sahkoautot-

pelastavat-

maailman-vai-

pelastavatko/

https://materialweek.fi/file/2018/Kokkola-Material-Week-2018-Avajaisseminaari-Vesa-Koivisto-Finnish-Minerals-Group.pdf
https://media.sitra.fi/2018/06/28164111/tulevaisuuden-akkuekosysteemi-nykytilaselvitys-150618.pdf
https://media.sitra.fi/2018/06/28164111/tulevaisuuden-akkuekosysteemi-nykytilaselvitys-150618.pdf
https://www.hs.fi/talous/art-2000005493173.html


Ruokavalinnat
 Suomessa suurin osa lihan ympäristövaikutuksesta syntyy rehujen 

tuotannosta. Märehtijöiden (nauta) kohdalla syntyy myös metaania, 
joka osaltaan aiheuttaa ilmastovaikutusta. Sen merkitys naudanlihan 
ilmastovaikutukselle on samaa suuruusluokka kuin rehujen.

 Sian kohdalla oleellista on, koostuuko rehu muun elintarviketuotannon 
sivuvirroista vai niin sanotuista neitseellisistä satokasveista

 Nykyisin lehmien maitotuotos on niin suuri, että esimerkiksi 
ilmastovaikutus maitolitraa kohden on varsin maltillinen, 
suuruusluokaltaan 1 kilogramma CO2-ekv* 

 Maitotuotteiden kaltaisten tuotteiden ilmastovaikutukset ovat olleet 
suuruusluokaltaan 1-1,3 kg CO2-ekv

 Maitoketjun kylkiäisenä tulee myös naudanlihaa, jonka ilmastovaikutus 
nykyisellä tuotantotavalla on paljon suurempi, 20–30 kiloa CO2-ekv per 
kiloa lihaa

 Täysjyväviljatuotteet, palkoviljat, hedelmät, marjat ja vihannekset 
sopivat hyvin ympäristönystävän lautaselle. Hyviä ja 
ympäristöystävällisiä kasviproteiinin lähteitä ovat pavut, herneet, linssit, 
pähkinät ja siemenet (esim. auringonkukan tai kotimaisen pellavan). 
Lisäksi olisi hyvä lisätä lähialueiden pikkukalaa

https://www.luke.fi/tutkittua-tietoa-ruuan-ymparistovaikutuksista/

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruoan-ilmastovaikutukset/

https://www.luke.fi/tutkittua-tietoa-ruuan-ymparistovaikutuksista/
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruoan-ilmastovaikutukset/


*Suomalaisen keskimääräiset päästöt 

ovat vuodessa noin 10 300 kiloa hiili-

dioksidia. Sitra

https://yle.fi/uutiset/3-10565705

Ruoka aiheuttaa suomalaisen päästöistä 

keskimäärin 20 prosenttia. Mitä olisin 

valmis muuttamaan?

https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/


Hiilineutraali jätehuolto

 Pääasiallinen syy kaatopaikkakaasupäästöjen pienenemiseen 

on siinä, että penkkaan laitettavan jätteen osuus on 

pienentynyt voimakkaasti

 Viisi vuotta sitten 65 prosenttia Suomen jätteestä meni 

kaatopaikan penkkaan, mutta nyt enää pari prosenttia. 

Jätteen kokonaismäärä on samassa ajassa jatkanut kasvuaan. 

 Yksi tärkeimmistä syistä on se että vuonna 2016 kiellettiin 

orgaanisen aineen sijoittaminen kaatopaikoille kokonaan

 Päästövähennysten jatkumiselle avainasemassa ovat muovi 

ja biojäte, jotka tuottavat jätteenpoltossa paljon päästöjä.

 On arvioitu, että muovintuotanto ja muovijätteen poltto 

aiheuttavat vuosittain maailmanlaajuisesti noin 400 

miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Jos maailman kaikki 

muovijäte kierrätettäisiin, näin saatu säästö vastaisi 3,5:tä 

miljardia tynnyriä öljyä vuodessa. 

https://yle.fi/uutiset/3-10947088

https://www.ym.fi/fi-

FI/Ymparisto/Muovit/Kysymy

ksia_ja_vastauksia_muoveist

a



https://www.poyry.com/sites/default/files/poyry_kyse

lytutkimus_taustamateriaali.pdf



Ilmastonmuutosta 

voidaan hillitä jos 

väestönkasvu pysyy kurissa, globaali 
epätasa-arvo vähenee, lihansyöntiä ja 

ruokahävikkiä vähennetään, resurssien 
tuhlaaminen lopetetaan ja 
ympäristöystävällistä teknologiaa otetaan 

käyttöön



Vähemmän

Tehokkaammin

Uusiutuvammin

Valikoiden 

Jakamalla

Korjaamalla

Uudelleenkäyttämällä

Kierrättämällä


