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Ympäristöministeriölle
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ministeriön asiantuntijoita ja poliittista johtoa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian laadinnassa ja tuottamaan työhön tarvittavaa taustatietoa. Työryhmä asetettiin
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kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevista politiikoista ja toimenpiteistä
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sekä F-kaasuissa. Työryhmä ei ole käsitellyt ilmastonmuutokseen sopeutumista, jota
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Yhteenveto

• Ympäristöministeriöllä käytettävissä olevilla politiikkatoimilla on nykynäkymien mukaan mahdollista vähentää päästökauppasektorin ulkopuolisia
kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 2-2,5 Mt (CO2ekv.)/vuosi vuoteen 2020
mennessä vuoteen 2005 verrattuna.
• Euroopan komission esityksen mukaan Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään päästökaupan ulkopuolella 6 Mt CO2ekv. vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2005 verrattuna. Kokonaistavoitteen saavuttaminen edellyttää
voimakkaita ja määrätietoisia politiikkatoimenpiteitä kaikilla päästökaupan
ulkopuolisilla sektoreilla.
• Päästövähennystavoitteen lisäksi myös EU:n tavoitteet uusiutuvan energian
lisäämiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi edellyttävät politiikkatoimia.
• Ympäristöhallinnon sektorilla merkittävimpiä päästövähennystoimia voidaan
tehdä rakennuksissa ja asumisessa sekä jätehuollossa.
• Myös alueidenkäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat toimet ovat
tärkeitä. Niiden vaikutuksia päästöihin on vaikea arvioida, sillä päästövähennykset syntyvät usein välillisesti ja näkyvät hitaasti.
• Biopolttoaineiden hyödyntäminen työkoneissa muodostaa merkittävän päästövähennyspotentiaalin, mutta toimiin liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä.
• F-kaasujen osalta on mahdollista edistää vaihtoehtoisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä F-kaasujen osittaista käyttökieltoa.

Euroopan unioni tavoittelee vähähiilistä kehitystä. EU:n lyhyen tähtäimen ilmastopoliittinen tavoite on täyttää Kioton pöytäkirjan päästövähennysvelvoitteet eli vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä 8 % vuoden 1990 tasosta vuosina 2008–2012. Vuonna 2007
EU laati myös pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteensa. Näiden mukaan EU on sitoutunut vähentämään päästöjään 20–30 % vuoteen 2020 mennessä ja
60–80 % vuoteen 2050 mennessä. EU:n ensisijainen tavoite on pyrkiä aikaansaamaan
uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus Kioton sopimuksen jälkeiselle ajalle.
Suomen tavoitteet ja toimet ilmastopolitiikassa perustuvat EU:n tavoitteisiin ja toimiin. Suomen Kioto-kauden käytännön päästövähennystoimet on määritelty vuonna
2001 valmistuneessa kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa sekä sen päivityksessä, joka valmistui vuonna 2005. Ympäristöministeriö valmisteli tuolloin strategiatyön
ja sen päivityksen pohjaksi sektoriselvitykset omalta hallinnonalaltaan.
Hallitus käynnisti syksyllä 2007 uuden pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelun. Strategiassa tullaan määrittelemään EU-velvoitteiden edellyttämät toimenpiteet Suomessa ja pyritään löytämään toimivat keinot, joilla voidaan
yhtäaikaisesti turvata energian säästö, energiatehokkuuden parantaminen, energian
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saatavuus, energiaomavaraisuuden kohentaminen sekä päästöjen vähentäminen.
Strategian pääpainopiste on vuoteen 2020 kohdennetuissa toimissa, mutta tarkastelu tullaan ulottamaan aina vuoteen 2050 asti. Strategiaa valmistellaan ilmasto- ja
energiapolitiikan ministerityöryhmän johdolla, ja se on määrä antaa selontekona
eduskunnalle alkusyksyllä 2008.
Osana strategian valmisteluprosessia ympäristöministeriö on valmistellut tuoreen
selvityksen ilmastopoliittisista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista ympäristöhallinnon alalla. Ympäristöhallinnon vaikutuspiirissä on runsas kolmasosa Suomen
kasvihuonekaasupäästöistä. Ympäristöpoliittisin toimin voidaan vaikuttaa erityisesti
seuraavien sektoreiden kasvihuonekaasupäästöihin: alueidenkäyttö ja yhdyskuntarakenne, F-kaasut, jätehuolto, rakennukset ja asuminen ja työkoneet. Sektoriselvityksessä on käsitelty Suomen mahdollisuuksia päästövähennyksiin ulkomailla.
Ympäristöministeriö vastaa lisäksi Suomen kantojen valmistelusta ja koordinoinnista
YK:n ilmastosopimukseen sekä EU:n ilmastoasioita koskeviin neuvotteluihin.
Kokonaisuutena ympäristöhallinnon sektorin päästöt kasvavat lievästi nykyisillä
toimenpiteillä eli ns. perusskenaariossa sekä vuoteen 2020 (1,6 Mt CO2ekv.) että 2050
mennessä (3,6 Mt CO2ekv.) vuoteen 2005 verrattuna. Sen sijaan päästökauppasektorin
ulkopuolelle jäävät päästöt vähenevät 0,6–1,6 Mt CO2ekv. vastaavina ajanjaksoina jo
nykyisillä toimenpiteillä. Ehdotettujen uusien päästövähennystoimenpiteiden ansiosta ympäristöhallinnon sektorin kokonaispäästöt vähenevät 3,1–5,2 Mt CO2ekv.
vuoteen 2020 mennessä ja 4,8–6,6 Mt CO2ekv. vuoteen 2050 mennessä. Vastaavasti
päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen vähenemä olisi 2,5–4,6 Mt CO2ekv.
vuoteen 2020 mennessä ja 4,8–6,6 Mt CO2ekv. vuoteen 2050 mennessä. 
Alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen osalta esitetyt toimet painottuvat yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen edellyttää
mm. veropolitiikan, muiden taloudellisten ohjauskeinojen, kuntien maapolitiikan,
kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen sekä liikennepolitiikan suuntaamista niin,
että eheyttämistavoitteeseen pyritään läpäisevästi eri hallinnonaloilla. Sektorin kasvihuonekaasupäästövähenemää on vaikea arvioida, eikä tässä yhteydessä ole esitetty
kvantitatiivisia arvioita päästövähennyspotentiaalista. Päästöt syntyvät pääosin välillisesti erityisesti liikenteessä ja rakennusten lämmityksessä. Sektorin toimenpiteiden
vaikutukset ovat hyvin pitkäaikaisia, ja ne tuottavat useimmiten taloudellista hyötyä
kustannusten sijaan.
Rakennuksiin ja asumiseen kohdistuvilla toimenpiteillä pyritään sekä energiatehokkuuden parantamiseen että päästökauppasektorin ja sen ulkopuolelle jäävien
päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Vaikuttamiskeinoina ovat säädös-, taloudellinen ja informaatio-ohjaus, jotka kohdistuvat uudisrakentamiseen ja rakennuskantaan. Informaatio-ohjauksella pyritään vaikuttamaan
rakennusten käyttäjien ja omistajien lisäksi yksittäisten kuluttajien käyttäytymistottumuksiin. Politiikkatoimilla saavutettavat päästöjen vähennysvaikutukset ovat
vuonna 2020 noin 4 MtCO2ekv. verrattuna perusskenaarioon. Esitetyillä toimenpiteillä rakennussektorilla saavutetaan päästövähennyspotentiaali, joka on päästökauppasektorin ulkopuolella suuruudeltaan 1,4 Mt CO2ekv. vuoteen 2020 mennessä ja 2,2
Mt CO2ekv. vuoteen 2050 mennessä vuoteen 2005 verrattuna.
Jätesektorin päästöt vähenevät jo nykytoimenpiteillä eli perusskenaariossa. Jätesektorille kohdistettavat toimenpide-ehdotukset liittyvät pääosin yhdyskuntien sekä
metsäsektorin, matkailu-, elintarvike ja rakennusteollisuuden biohajoaviin jätteisiin.
Lisäksi muihin teollisuuden jätteisiin voidaan vaikuttaa jätteen polttoon liittyvillä
	 Päästövähennysluvut on esitetty verrattuna vuoden 2005 päästöihin. Päästövähennykset riippuvat
työkoneissa käyttöön otettavasta toimenpiteestä, mikä aiheuttaa lukuarvoihin vaihteluvälin. Näissä luvuissa ei ole otettu huomioon jätteenpolton vaikutuksia päästöihin. Mikäli myös päästökauppasektorin
ulkopuolelle jäävä massapoltto huomioidaan, vuoden 2020 kokonaispäästövähennys päästökaupan ulkopuolisella sektorilla on arviolta 2,0 MtCO2ekv/vuosi.
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toimenpiteillä. Ehdotetuilla toimenpiteillä voitaisiin saada aikaan 0,73 Mt CO2ekv.
suuruinen kasvihuonekaasupäästövähennys vuoteen 2020 mennessä ja 1,26 Mt CO2
ekv. suuruinen päästövähennys vuoteen 2050 mennessä vuoteen 2005 verrattuna.
Työkonetoimenpiteeksi esitetään biopolttoaineiden käytön lisäämistä työkoneissa.
Tarkastelussa on kaksi vaihtoehtoista politiikkatoimea: dieselpolttoaineen korvaaminen kokonaan biodieselillä sekä biokomponenttien maltillisempi lisääminen sekä
dieseliin että bensiiniin. Riippuen valitusta biokomponenttiosuudesta työkoneissa
käytettävässä polttoaineessa aikaansaatavat päästövähennykset olisivat 0,17–2,3 Mt
CO2 vuoteen 2020 mennessä ja 0,55–2,34 Mt CO2 vuoteen 2050 mennessä vuoteen
2005 verrattuna. Biopolttoaineiden käytön lisäämiseen liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä.
F-kaasuista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ehdotetaan hillittävän etsimällä
F-kaasuille vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä edistämällä F-kaasujen osittaisen käyttökiellon käyttöönottoa EY:n F-kaasuasetuksen uudistuksen yhteydessä vuonna 2011.
Vaihtoehtoisten ratkaisujen hyödyntämistä voitaisiin edistää informaatio-ohjauksen
keinoin. F-kaasujen osittaisen käyttökiellon on arvioitu vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä (CO2ekv.) 0,15 Mt vuoteen 2020 mennessä ja 0,78 Mt vuoteen 2050
mennessä vuoteen 2005 verrattuna.
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Sammandrag

• Genom de politiska åtgärderna som miljöministeriet har till användning är
det enligt nuvarande utsikter möjligt att minska växthusgasutsläpp inom
sektorn som inte hör till EU:s utsläppshandel med 2-2,5 Mt CO2ekv/år till året
2020 jämfört med årets 2005 utsläpp.
• Enligt den Europeiska komissionens förslag måste Finland minska sina växthusgasutsläpp med 6 Mt CO2ekv. till året 2020 jämfört med året 2005 inom
den icke-handlande sektorn. Uppnående av målet kräver starka och målmedvetna åtgärder inom alla sektorer som inte hör till utsläppshandeln.
• Därtill kräver EU:s mål att öka andelen av förnybar energi och förbättra energieffektiviten också åtgärder.
• De mest betydande utsläppsminskningsåtgärderna inom miljöförvaltningens
sektor kan genomföras på området byggnader och boendet och inom avfallshanteringen.
• Även åtgärder inom områdesanvändning och samhällsstrukturen är viktiga.
Deras effekter på utsläpp är svåra att beräkna, eftersom utsläppsminskningarna ofta förorsakas indirekt och först blir synliga efter en längre tid.
• Användningen av biobränslen i arbetsmaskiner har ett betydande utsläppsminsknings-potential, men åtgärderna är förknyppande med många osäkerhetsfaktorer.
• För F-gasernas del är det möjligt att främja införandet av ersättande alternativ
samt främjandet av ett delvist användningsförbud av F-gaser.

Europeiska unionen strävar efter utveckling med låga koldioxid utsläpp. På kort sikt
är EU:s klimatpolitiska mål att fullföljä sina utsläppförpliktelser i Kyotoprotokollet.
Protokollet förpliktar Europeiska unionen att under 2008-2012 minska utsläppen av
växthusgaser med 8 % från 1990 års nivå. År 2007 ställde EU sina klimat- och energimål på lång sikt. Enligt dessa förbinder sig EU att minska utsläppen med 20-30
% fram till år 2020 och 60-80 % fram till år 2050. EU:s primära mål är att verka för
åstadkommandet av det nya internationella klimatavtalet.
Finlands mål och åtgärder i klimatpolitiken grundar sig på EU:s mål och åtgärder.
Finlands konkreta utsläppsförminskningsåtgärder för Kyotoperioden har bestämts i
den Nationella klimat- och energistrategin år 2001 och i dess revision år 2005. Miljöministeriet beredde då sektorutredningarna av sitt eget förvaltningsömråde för att
utgöra basen för strategiarbetet och dess revision.
På hösten 2007 satt regeringen i gång beredningsprocessen av den nya klimat- och
energistrategin på lång sikt. I den nya strategin skall de åtgärder bestämmas som
krävs för att fullfölja EU-förpliktelserna i Finland. Målet av strategin är att finna lämpliga åtgärder för att samtidigt trygga energisparandet, förbättrandet av energieffek-
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tiviteten, tillgången på energi, höjandet av energisjälvförsörjningen och minskandet
av utsläppen. Tyngdpunkt av strategin ska vara på åtgärderna som är riktade mot
år 2020, men granskning ska utsträckas ända till 2050. Ministerarbetsgruppen för
klimat- och energipolitik är tillsatt för att styra beredningen av strategin, som skall
ges till stadsrådet i form av en redogörelse tidigt på hösten 2008.
Som en del av beredningsprocessen av strategin har miljöministeriet förberett en
ny utredning av klimatpolitiska åtgärder och deras inverkan på miljöförvaltningens
område. De utsläpp som miljöförvaltningen kan inverka på utgör över tredjedel av
de finska växthusgasutsläppen. Genom miljöpolitiska åtgärder kan man inverka speciellt på följande sektorers utsläpp: arbetsmaskiner, avfallshantering, byggnader och
boende, F-gaser samt områdesanvändning och samhällsstruktur. I sektorutredning
har man också behandlat Finlands möjligheter för utsläppsförminskningar utomlands. Miljöministeriet har dessutom ansvar för beredningen och koordineringen av
Finlands positioner i förhandlingarna av FN:s klimatkonventionen och EU:s klimatärenden.
De beräknade utsläppen inom hela miljöförvaltningssektorn ökar med nuvarande
åtgärder (enligt grundscenariot) både till åren 2020 (1,6 Mt CO2ekv.) och 2050 (2,4 Mt
CO2ekv.). Utsläppen utanför EU:s utsläppshandel (den icke-handlande sektorn) sjunker däremot med 0,6-1,6 Mt CO2ekv. under den samma perioden enligt grundscenariot. Enligt politikscenariot, som innehåller också de föreslagna nya åtgärderna, minskar utsläppen inom miljöförvaltningssektorn med 3,1-5,2 Mt CO2ekv. till året 2020 och
med 4,8-6,6 Mt CO2ekv. till året 2050. Utsläppen inom den icke-handlande sektorn
minskar enligt politikscenariot med 2,5-4,6 Mt CO2ekv. till året 2020 och 4,8-6,6 Mt
CO2ekv. till året 2050.
För områdesanvändningens och samhällsstrukturens del fokuserar de föreslagna åtgärderna på att förenhetliga samhällsstrukturen. Förenhetligandet av samhällsstrukturen kräver att man inriktar skattepolitiken och de andra ekonomiska
åtgärderna, kommunernas markpolitik, styrningen av planläggningen och byggandet
samt trafikpolitiken så, att målet inom olika förvaltningssektorerna är att nå en enhetligare samhällsstruktur. Utsläppsminskningarna av växthusgaserna inom sektorn
är svåra att beräkna och i detta sammanhang har man inte presenterat kalkyler över
reduktionspotentialen. Utsläppen förorsakas i synnerhet indirekt av trafiken och
uppvärmningen av byggnader. Åtgärderna inom denna sektorn har en långvarig
inverkan, och de åstadkommer ofta ekonomisk nytta i stället för kostnader.
Åtgärderna inriktade på byggsektorn och boendet strävar efter förbättrandet av
energieffektiviteten, minskandet av utsläppen inom den handlande och den ickehandlande sektorn och höjandet av användningen av förnybar energi. Som metoder
att påverka användas normstyrning, ekonomisk styrning samt styrning genom information. Styrningen riktar sig både till nybyggen och till byggnadsbeståndet. Genom
informativ styrning kan man inverka på beteendet av byggnadernas användrar och
ägare samt individuella konsumenter. Genom de föreslagna åtgärdena är det möjligt att åstadkomma en växthusgasutsläppsminsking på 4 Mt CO2ekv. till året 2020.
Genom de föreslagna åtgärderna kan de icke-handlande utsläppen inom byggnadssektorn minskas med 1,4 Mt CO2ekv. till året 2020 och 2,2 Mt CO2ekv. till året 2050
jämfört med årets 2005 utsläpp.
Utsläppen inom avfallssektorn sjunker också enligt grunscenariot. De föreslagna
åtgärderna riktar sig i synnerhet till avfall från kommunerna och bioavfall från skogssektorn, turism-, livsmedels- och byggningsindustrin. De andra industriella avfallen
	
Alla utsläppsminskningtal har presenterats som jämförbara tal med årets 2005 utsläpp. Utsläppsminskningarna för arbetsmaskiner beror på åtgärderna som införs, vilket är orsaken till variationen
i talvärden. Utsläppsminskningantalen presenterade här innehåller inte värdering av avfallsförbränning
till utsläpp. Om massförbränningen som inte hör till utsläppshandeln tas i beaktande, är den totala utsläppsförminskning till året 2020 inom den icke-handlande sektorn ungefär 2,0 Mt CO2ekv./år.
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kan även påverkas genom åtgärder som är anslutna till avfallsförbränning. Genom de
föreslagna åtgärdena är det möjligt att åstadkomma en växthusgasutsläppsminsking
på 0,73 Mt CO2ekv. till året 2020 och 1,26 Mt CO2 ekv. till året 2050 jämfört med årets
2005 utsläpp.
Som åtgärd för arbetsmaskiner föreslås ökandet av användningen av biobränsle.
Två alternativa åtgärder granskas: ett totalt ersättande av dieselbränslet med biodiesel och ett mera moderat tillägg av biokomponenter till både diesel och bensin.
Åstadkommandet av utsläppsminskningar från arbetsmaskinsbränslet beror på den
utvalda andelen av biokomponenter i bränslet. Beräknade utsläppsminskningar är
0,17–2,3 Mt CO2 till året 2020 och 0,55–2,34 Mt CO2 till året 2050 jämfört med årets
2005 utsläpp.
Det föreslås att växthusgasutsläpp från fluorerade gaser (F-gaser) skall minskas
genom att finna ersättande alternativ till F-gaser och att främja ett delvist användningsförbud för F-gaser inom EG:s F-gas-förordningens ändringsprocess år 2011.
Utnyttjandet av de ersättande alternativen kan främjas genom infomativ styrning.
Det beräknas att ett delvist användningsförbud av F-gaser skulle minska växthusgasutsläpp med 0,15 Mt CO2ekv. till året 2020 och 0,78 Mt CO2ekv. till året 2050 jämfört
med årets 2005 utsläpp.
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Summary

• The greenhouse gas emission reduction potential of the policies and measures
available to the Ministry of the Environment is, with current prospects, 2-2.5
MtCO2eq/year for activities not covered by the EU emissions trading scheme
by the year 2020 compared to the year 2005.
• According to the proposal made by the European Commission, Finland is
obliged to reduce its non-ETS greenhouse gas emissions by 6 MtCO2eq by the
year 2020 compared to the year 2005. Reaching the target requires strong and
determined policies and measures in all sectors not covered by the EU emission trading scheme.
• In addition to the emission reduction target EU’s targets for increasing the
share of renewable energy and improving energy efficiency requires policies
and measures.
• The policies and measures with the most significant emission reduction potential within the environmental administration can be adopted for buildings
and housing and in the waste management sector.
• Policies and measures directed to the regional and urban structure are important. Their effects on emissions are difficult to estimate quantitatively, because
they are often generated indirectly and they appear only after a long time.
• Using biofuels in machinery has a significant emission reduction potential.
However, this includes many uncertainties.
• Promoting substitutes for F-gases and partial prohibition of the use of F-gases
are measures that could reduce greenhouse gas emissions generated by their
use.

The European Union aims for a low carbon future. Its short-term target in climate
policy is to fulfil the emission reduction commitments of the Kyoto Protocol. This
means that the EU must reduce its greenhouse gas emissions by 8% during 2008–2012
compared to 1990 emission levels. In 2007 the EU set long-term targets for its climate
and energy policy. According to these targets, the EU is committed to reducing its
emissions by 20-30% by the year 2020 and 60-80% by 2050. The EU’s primary goal is
to reach a new global climate agreement for the post-Kyoto period.
The goals and actions of Finland in climate policy are based on the EU’s goals and
actions. Finland has defined its emission reduction measures for the Kyoto period in
the National Climate and Energy Strategy (2001) and in the revised strategy (2005).
The Ministry of the Environment prepared a sectoral programme concerning the environmental administration’s own measures for the strategy and the revised strategy.
In autumn 2007 the Finnish Government began preparations for the new Long-term
Climate and Energy Strategy. The strategy will define new measures that are required
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to meet the EU commitments in Finland. It will also seek for effective means for simultaneously securing energy savings, improving energy efficiency and availability,
increasing energy self-sufficiency, and reducing emissions. The strategy will focus on
the year 2020 but the examination of the policies and measures and their effects will
be extended to the year 2050. The Ministerial Working Group on Climate and Energy
Policy is steering the preparation of the strategy. The strategy will be submitted as a
government report to Parliament in the beginning of autumn 2008.
As a part of the strategy preparation process, the Ministry of the Environment has
drawn up a new report on climate policies and measures and their effects within the
environmental administration’s sphere of work. Emissions in this sphere account for
more than one third of the total greenhouse gas emissions of Finland. Environmental
policies and measures can be used to reduce emissions from the following sources
— regional and urban structure, residential and commercial buildings, the waste
management sector and machinery — and from sources using F-gases. Additionally,
Finland’s opportunities to reduce emissions abroad are considered in this report.
The Ministry of the Environment is also responsible for preparing and coordinating
Finland’s positions for the negotiations related to the United Nations Framework
Convention on Climate Change and the EU’s climate affairs.
The total emissions belonging to the environmental administration’s sphere of
work will increase slightly with measures already adopted (in the baseline scenario)
by the year 2020 (1.6 MtCO2eq) and by the year 2050 (2.4 MtCO2eq). However, emissions that are not covered by the EU’s emissions trading scheme (non-ETS emissions)
will decrease by 0.6–1.6 MtCO2eq during the same period in the baseline scenario.
With the additional measures (policy scenario) proposed in this report, total emissions belonging to the environmental administration’s sphere of work will decrease by
3.1–5.2 MtCO2eq by the year 2020 and 4.8–6.6 MtCO2eq by the year 2050. Accordingly,
non-ETS emissions will decrease in the policy scenario by 2.5–4.6 MtCO2eq by 2020
and by 4.8–6.6 MtCO2eq by 2050.
Policies and measures proposed for the regional and urban structure are focused
on preventing urban sprawl. This requires directing tax policies and other economic
measures, municipal land use policies, guidance of land use planning and building,
and transport policy so that preventing urban sprawl is considered as a cross-sectoral
target in all spheres of administration. A quantitative emission reduction potential
of the policies and measures has not been estimated in this report. Emissions from
the regional and urban structure are mainly generated indirectly by transport and
heating of buildings. Policies and measures adopted for these sources have longterm effects. The economic benefits gained from preventing urban sprawl usually
outweigh its costs.
Policies and measures proposed for buildings and housing aim at improving energy efficiency, reducing ETS and non-ETS-emissions and increasing the use of renewable energy. Measures targeted at both new buildings and the existing building stock
include setting standards, economic measures and dissemination of information.
Information dissemination and campaigns are aimed at influencing the behaviour of
the users and owners of buildings and of individual consumers. Proposed policies and
measures would reduce emissions by approx. 4 MtCO2eq by the year 2020 compared
to the baseline scenario. The non-ETS-emission reduction potential of the proposed
policies and measures is 1.4 MtCO2eq by the year 2020 and 2.2 MtCO2eq by the year
2050 compared to the year 2005.
	
All emission reduction estimates are presented as comparative figures to the emission level of
the year 2005. Emission reduction figures are presented as a range because they are dependent on measures
adopted for machinery. In these figures impacts of the waste incineration has not been taken into account.
It is estimated that if the mass incineration not covered by the EU emissions trading scheme is taken into
account the total emission reduction for the sector not covered by the EU emissions trading scheme is
annually approx. 2.0 Mt CO2eq by the year 2020 compared to the level of 2005.
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Emissions generated by the waste management sector decrease already in the baseline scenario. Policies and measures proposed for this sector are focused on waste
which is generated in communities and on biodegradable waste generated by the
forestry and tourism-, food- and building industries. Waste incineration measures will
also affect industrial waste generated by other industries. Proposed waste policies
and measures would decrease greenhouse gas emissions by 0.73 MtCO2eq by 2020
and by 1.26 MtCO2eq by 2050 compared to the 2005 emission levels.
Emissions of CO2 from machinery are proposed to be tackled by increasing the
use of biofuels in machinery. Two alternative measures are examined in the report:
substituting the use of diesel as a whole with the use of bio-diesel and more moderate adding of bio-components to both diesel and petrol. Depending on the chosen
proportion of bio-components in machinery fuels, the emission reductions would be
0.17–2.3 MtCO2eq by the year 2020 and 0.55–2.34 MtCO2eq by the year 2050 compared to the year 2005. There are many uncertainties, however, that may arise when
increasing the use of bio-fuels.
The proposed policies and measures to decrease greenhouse gas emissions from
the use of F-gases include seeking substitutes for F-gases and promoting partial prohibition of the use of F-gases during the review process of the EC F-gas Regulation in
2011. The use of F-gas substitutes could be promoted by disseminating information.
According to estimates, the partial prohibition of the use of F-gases will decrease
emissions by 0.15 MtCO2eq by the year 2020 and by 0.78 MtCO2eq by the year 2050
compared to the year 2005.

Ympäristöministeriön raportteja 19 | 2008

17

1 Johdanto

1.1

Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma ja
pitkän aikavälin ilmastostrategia
Suomen toimet ja tavoitteet ilmastopolitiikassa perustuvat Euroopan unionin toimiin
ja tavoitteisiin. Matti Vanhasen toisen hallituksen ohjelman mukaan Suomen on kannettava osaltaan ja yhdessä muun Euroopan unionin kanssa vahvaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä käynnistettävä toimet siihen sopeutumiseksi.
Euroopan unioni asetti maaliskuussa 2007 tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Euroopan unioni pyrkii saamaan
aikaan maailmanlaajuisen sopimuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.
Mikäli kattava kansainvälinen sopimus saadaan voimaan, EU on valmis vähentämään
30 % päästöjään vuoteen 2020 yhdessä muiden kehittyneiden maiden kanssa, jotta
ne voisivat vähentää päästöjään 60–80 % vuoteen 2050 mennessä. Hallitusohjelman
mukaan Suomen on kannettava oma oikeudenmukainen vastuu Euroopan unionin
päästövähennystavoitteista ottaen huomioon jo tehdyt panostukset sekä kansalliset
olosuhteet. Suomen hallitus toimii myös aktiivisesti EU:ssa ja muissa kansainvälisissä
järjestöissä maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaamiseksi.
Matti Vanhasen II hallitus sitoutui hallitusohjelmassaan laatimaan pitkän aikavälin
ilmasto- ja energiastrategian heti vaalikauden alussa. Ilmasto- ja energiastrategiassa
määritellään Suomen ilmasto- ja energiapoliittiset toimet ja tavoitteet osana Euroopan
unionin toimia ja tavoitteita. Tavoitteena on löytää toimivat keinot, joilla voidaan
yhtäaikaisesti turvata energian säästö, energiatehokkuuden parantaminen, energian
saatavuus, energiaomavaraisuuden kohentaminen ja päästöjen vähentäminen. Pitkän
aikavälin ilmasto- ja energiastrategia on tarkoitus antaa eduskunnalle selontekona
alkusyksyllä 2008. Strategiassa tarkastellaan kansallista ilmastopolitiikkaa vuoteen
2050.
Strategian valmistelua on johtanut hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.
Ministerityöryhmän jäseniä ovat ympäristöministeri Paula Lehtomäki (ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen 28.9.2007–11.4.2008), maa- ja metsätalousministeri Sirkka
Anttila, valtiovarainministeri Jyrki Katainen, ulkoministeri Alexander Stubb (ulkoministeri Ilkka Kanerva -4.4.2008), asuntoministeri Jan Vapaavuori, työministeri Tarja
Cronberg ja urheilu- ja kulttuuriministeri Stefan Wallin.
Ministeriöiden välinen johtavien virkamiesten muodostama yhdysverkko on
avustanut ministerityöryhmää sekä vastannut sektoriministeriöiden välisen työn
koordinoinnista.
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1.2

Kansallinen ilmastostrategia (2001) ja ilmastoja energiastrategian päivitys (2005)
Vuonna 2001 hallitus valmisteli kansallisen ilmastostrategian, jossa määriteltiin Suomen toimet Kioton sopimuksen mukaisen päästövähennysvelvoitteen toteuttamiseksi (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001). Kansallinen ilmastostrategia perustuu
kotimaisiin päästövähennystoimiin. Sen mukaan noin puolet Suomen päästövähennystavoitteesta voidaan saavuttaa energiansäästöohjelmalla, uusiutuvan energialähteiden edistämisohjelmalla sekä muilla, mm. jätesektoria koskevilla toimenpiteillä.
Strategian toinen keskeinen tavoite on vähentää päästöjä kivihiilen käyttöä rajoittamalla ja ydinvoiman lisärakentamisella. Ympäristöministeriö valmisteli strategiatyön
pohjaksi sektoriselvityksen omalta hallinnonalaltaan (Ympäristöministeriö, 2001).
Valtioneuvosto antoi kansallisen ilmastostrategian selontekona (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001, VNS 1/2001 vp) eduskunnalle maaliskuussa 2001. Eduskunta
antoi selonteosta lausuman (EK17/2001), jossa todettiin, että selonteon pohjalta voidaan aloittaa Suomen ilmasto-ohjelman toteuttaminen. Eduskunta kuitenkin edellytti
lausunnossaan, että ilmasto-ohjelma tulee tarkistaa viidettä ydinvoimalayksikköä
koskevan päätöksen valmistuttua. Eduskunnan lausuma sisälsi myös muita täydennys- ja kehittämistarpeita. Eduskunta edellytti, että tarkistuksen yhteydessä käsitellään Kioton pöytäkirjan mekanismien käyttöönottoon varautumista.
Kansallista ilmastostrategiaa ryhdyttiin päivittämään kesällä 2003. Eduskunnan
edellyttämien täydennysten ja tarkistusten lisäksi ilmastostrategiaa oli tarpeen päivittää kiihtyneen päästöjen kasvun ja vuonna 2005 voimaanastuneen EU:n päästökauppajärjestelmän vuoksi. Myös ympäristöministeriö tarkisti tuolloin vuoden 2001 sektoriselvityksen tiedot ja politiikkatoimet (Ympäristöministeriö 2005). Sektoriselvityksen
tarkastelua täydennettiin ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen sekä
sopeutumiseen liittyvillä näkökohdilla.
Valtioneuvosto antoi päivitetyn energia- ja ilmastostrategian (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005, VNS 5/2005 vp) selontekona eduskunnalle marraskuussa 2005.
Strategian pääasiallinen tarkastelujakso ulottui Kioton pöytäkirjan sitoumuskauteen,
mutta tarkastelujakso laajennettiin ulottumaan vuoteen 2025 saakka. Keskeisimmät
linjaukset liittyivät EU:n toisen päästökauppakauden päästöoikeuksien kansallisen
jakosuunnitelman laadintaan, Kioton mekanismien käyttöön sekä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen EU:n päästökauppasektorin ulkopuolella. Pidempää
aikaväliä varten hahmoteltiin energia- ja ilmastopolitiikan suuntaviivat, sillä kansainvälisten neuvotteluiden ja etenkin EU:n omien tavoitteiden monet keskeiset päätökset
olivat tuolloin vielä tekemättä.
Eduskunta hyväksyi selonteon ja siihen sisältyvät kahdeksan lausumaehdotusta
kesäkuussa 2006. Lausumissaan eduskunta edellytti, että hallitus edistää jo EU:n puheenjohtajuuskaudella EU:n toimia globaalin ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi.
Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus laatii pitkän aikavälin energia- ja ilmastostrategian. Lausumissa korostettiin tarvetta turvata energian saatavuus kohtuulliseen
hintaan ja maamme energiahuoltovarmuus kaikissa oloissa. Eduskunta korosti myös
monipuolisen energianhankinnan, energiansäästön, uusiutuvien energialähteiden
käytön sekä energiateknologian edistämistä.
1.3

Työryhmä ja sen toimeksianto
Ympäristöministeriö asetti 31.8.2007 hallinnonalan sisäisen työryhmän avustamaan
ministeriön asiantuntijoita ja poliittista johtoa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastra-
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tegian laadinnassa ja tuottamaan työhön tarvittavaa taustatietoa. Työryhmä asetettiin
ajalle 31.8.2007–30.6.2008. Työryhmällä on ollut seuraavia tehtäviä:
• arvioida energia- ja ilmastostrategian yhteydessä tehtäviä skenaariotarkasteluja ja niiden kattavuutta sekä valmistella pitkän aikavälin skenaariolaskennassa tarvittavia ympäristöhallintoa koskevia laskentaoletuksia ja taustatietoja.
• tehdä ehdotuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevista politiikoista ja toimenpiteistä asumisessa, rakentamisessa ja rakennusten energiankäytössä, alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa, luonnonsuojelussa (metsät ja
nielut), jätehuollossa, työkoneissa sekä F-kaasuissa.
• tehdä ehdotuksia ns. Kioton mekanismien kehittämisestä ja toimeenpanosta ja
niihin liittyvistä rahoituskysymyksistä.
• koordinoida ilmastopolitiikkaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskevien UNFCCC:n ja EU:n komission raportointivaatimusten toimeenpanoa ja kehittämistä ja säännönmukaista raportointia ympäristöhallinnossa.
• tukea strategian valmistelua kysymyksissä, jotka liittyvät UNFCCC:n kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, kehitysmaihin ja niiden rahoituskysymyksiin, EU:n yhteisten toimien valmisteluun sekä uusiutuvien energianlähteiden
lisäämispyrkimyksiin.
• valmistella muita ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia, erityisesti Kioton pöytäkirjan toimeenpanoon liittyviä yhdysverkossa käsiteltäviä asioita.
Työryhmä koostuu ympäristöministeriön eri osastojen ja yksiköiden ilmasto- ja energiapolitiikan liittyvien kysymysten asiantuntijoista.

Työryhmän kokoonpano:
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Puheenjohtaja:
Pekka Jalkanen, ylijohtaja, 			
ympäristönsuojeluosasto			

Varapuheenjohtaja:
Erkki Laitinen, rakennusneuvos,
asunto- ja rakennusosasto

Vastuualue:
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Varajäsen:
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Riitta Kimari, asuntoneuvos,
asunto- ja rakennusosasto

Anna Simola, hallitussihteeri,
asunto- ja rakennusosasto

Rakennukset
				

Erkki Laitinen, rakennusneuvos, Juha-Pekka Maijala, yli-insinööri,		
asunto- ja rakennusosasto
asunto- ja rakennusosasto

Alueidenkäyt- Leena Silfverberg, yli-insinööri,
tö ja luonnon- alueidenkäytön osasto		
suojelu						

Pekka Salminen,
luonnonsuojeluvalvoja,
alueidenkäytön osasto

Jätehuolto ja
Ari Seppänen, ylitarkastaja
F-kaasut
ympäristönsuojeluosasto
								

Katri Suomi (31.12.2007 asti),
ylitarkastaja,
ympäristönsuojeluosasto

								
								
								

Else Peuranen (1.1.2008 lähtien),
ylitarkastaja, ympäristönsuojeluosasto
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ympäristönsuojeluosasto

Uusiutuvat
Risto Kuusisto, 			
energialähteet yli-insinööri,			
ja työkoneet
ympäristönsuojeluosasto

Seppo Sarkkinen,
neuvotteleva virkamies,
ympäristönsuojeluosasto

UNFCCCneuvottelut ja
ECCP		

Magnus Cederlöf,
yli-insinööri,
ympäristönsuojeluosasto

Jaakko Ojala, 			
neuvotteleva virkamies,
ympäristönsuojeluosasto

Kahdenväliset Johan Wide, 			
Marjo Nummelin,
kv-ympäristö neuvotteleva virkamies,
ylitarkastaja,
suhteet ja
kansainvälisten asiain yksikkö kansainvälisten asiain yksikkö
UNFCCCrahoitus
Tekninen asiatuntijasihteeri: Aino Rekola, tutkija
Kokoussihteeri: Irmeli Ropponen, hallinnollinen avustaja, ympäristönsuojeluosasto
Lisäksi työryhmän työtä ovat tukeneet keskeisesti seuraavat asiantuntijat:
Jätehuolto: Jouko Petäjä, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
F-kaasut: Tuulia Toikka, suunnittelija, Suomen ympäristökeskus
Rakennukset ja asuminen: Juhani Heljo, tutkija ja laboratorioinsinööri, Tampereen teknillinen yliopisto
Työryhmä on kuullut asiantuntijoina myös ohjelmajohtaja Mikael Hildéniä Suomen
ympäristökeskuksesta, Taina Nikulaa ja Tita Korvenojaa ympäristöministeriöstä sekä
monia muita asiantuntijoita. Työryhmä on työskennellyt tiiviissä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Työryhmä on järjestänyt kaksi seminaaria työnsä aikana.
13.2.2008 järjestettiin ympäristöministeriön sisäinen energia- ja ilmastostrategiaseminaari ja 7.4.2008 laajempi sidosryhmäseminaari (ks. seminaarien ohjelmat LIITE 1).
1.4

Työn toteuttaminen
1.4.1

Skenaariotarkastelu
Työn yleinen lähestymistapa on ns. skenaariotarkastelu, jota käytetään myös pitkän
aikavälin ilmasto- ja energiastrategian laskentamenetelmänä. Skenaarioissa pyritään
kuvaamaan tarkastelun kohteena olevan ilmiön kehitykseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät ja näiden tekijöiden keskinäiset riippuvuudet. Tällaisia tekijöitä ovat
päästöjen kehitystä arvioitaessa erityisesti kansantalouden tuotannon kasvu ja rakenne, väestön määrä ja rakenne, energian maailmanmarkkinahinnat sekä keskeiset
energia- ja ilmastopolitiikan politiikkatoimenpiteet kuten energiaverotus, normit,
erilaiset tukitoimenpiteet sekä uusien politiikkatoimien, kuten EU:n päästökaupan
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käyttöönotto. Näistä tekijöistä tehdyt oletukset määrittelevät keskeisesti myös skenaarioiden tuottamien energia- ja päästötaseiden tason ja rakenteen.
Käytössä on kaksi skenaariota ns. perus- eli baselineskenaario sekä politiikkaskenaario:
• Perusskenaario
o nykyiset, jo päätetyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset päästöihin
o laskennallinen arvio siitä, miten päästöt kehittyvät, jos jatkettaisiin nykykehityksellä
o vertailukohta verrattaessa uusien, ei vielä päätettyjen toimenpiteiden vaikutusta päästöjen kehittymiseen
o Keskeisiä lähtökohtia perusskenaarion laadinnassa ovat (ks. LIITE 2):
		 • talouden kehitys kotimaassa ja vientimarkkinoilla
		 • kotimaisen väestön määrä ja rakenne
		 • energian maailmanmarkkinahintojen kehitys
• Politiikkaskenaario
o politiikkaskenaariossa etsitään sellaisten nykyisten ja uusien toimenpiteiden joukkoa, jolla energia- ja ilmastopolitiikalle asetetut tavoitteet voidaan
saavuttaa
o uudet toimenpiteet voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:
		 • Normiohjaus (lainsäädäntö, määräykset)
		 • Tiedollinen ohjaus (viestintä, yhteistyön lisääminen)
		 • Taloudellinen ohjaus (maksut, tuet, avustukset, verot)
Koska politiikka-skenaarion toimenpiteet ja niiden vaikutusanalyysit ovat olleet
pohjatyötä varsinaisen strategian toimenpiteiden laadinnalle, strategiassa esitetyt
toimenpiteet eivät välttämättä ole täsmälleen samoja kuin politiikka -skenaariossa.
Skenaarioiden tarkastelun aikaväli ulottuu vuoteen 2050 saakka. Tärkeimmät tarkasteluajanjaksot ovat EU:n energia- ja ilmastopaketin mukaisesti vuodet 2020 ja
2050.
1.4.2

Työn toteutus ja teetetyt selvitykset
Alueidenkäyttö ja yhdyskunnat
Yhdyskuntia koskeva osio on koottu ympäristöministeriön alueidenkäytön osastolla
käyttäen hyväksi mm. uusia tutkimuksia sekä asiantuntija-arvioita.
Yhdyskuntarakenteen muutoksia kuvaavia indikaattoreita on kehitetty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR-seuranta), josta vastaa Suomen ympäristökeskus. YKR-seurantajärjestelmä sisältää liikenteen osalta mm. työmatkapituuksien
kehityksen seurantaa sekä kaupunkirakenteen tarkasteluja eri kulkumuotojen edellytysten kannalta, mikä tapahtuu määrittämällä kävely-, joukkoliikenne- ja autokaupungin vyöhykkeet kaupunkiseuduilla. Muilta osin liikenteen indikaattoreista vastaa
liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala.
Rakennukset ja asuminen
Laskennan taustalla ovat Tilastokeskuksen rakennuskanta- ja energiatilastot. Lisäksi
yksityiskohtaisempien taustatietojen määrittelyssä hyödynnettiin eri tutkimuslähteitä ja asiantuntija-arvioita. Laskennassa käytettiin Ympäristöklusterin tutkimusohjelmakaudella 2003–2005 olleen EKOREM -hankkeen osana kehitettyä rakennusten
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energiankulutuksen ja päästöjen laskentaa sekä eri ohjauskeinojen simulointia varten
kehitettyä ISREM -mallia. Tämä malli kehitettiin erityisesti ilmastostrategian laadinnan käyttötarpeisiin. Mallia on edelleen kehitetty siitä mallista, jonka avulla tuotettiin
tiedot edellisen energia- ja ilmastostrategian päivitykseen. Laskennan on toteuttanut
Juhani Heljo Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Jätteet ja jätehuolto
Jätteen määrää ja päästöjä koskevat tilastotiedot ulottuvat vuoteen 2006 saakka. Sen
jälkeistä kehitystä on arvioitu vuoteen 2016 ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman taustaraportin perusskenaarion ja maksimipolttoskenaarion sekä väkiluvun
kehityksen perusteella (ks. Huhtinen 2007) . Päästölaskelmien taustaoletukset on
johdettu Tilastokeskuksen kasvihuonekaasuinventaariossa sovellettavista laskentaoletuksista sekä kansallisista olosuhteista. SYKE:ssä laskelmista ja niiden taustaoletuksista on vastannut erikoistutkija Jouko Petäjä.

Työkoneet
Työkoneiden päästöskenaarioiden pohjana on käytetty VTT:n ylläpitämää, vastikään
päivitettyä Suomen työkoneiden päästölaskentajärjestelmää (TYKO 2006), joka sisältää moottoriluokittain jaoteltuja tietoja ja arvioita yli 40 työkonetyypistä. Esimerkiksi
kasvihuonekaasupäästöistä on arviot vuosille 1980–2030. Arvio vuoden 2050 päästöistä on tehty erillisenä asiantuntija-arviona. TYKO-järjestelmän kehittämisestä VTT:
ssä on vastannut erikoistutkija Kari S. Mäkelä.
F-kaasut
F-kaasujen päästöskenaarioiden lähtötietoina on käytetty YK:n ilmastosopimukselle
raportoitavia päästötietoja, joiden perusteella on laadittu päästöennusteet mallintamalla sekä asiantuntija-arvioihin pohjautuen. Skenaarioiden laskentaa varten ei
ole tehty taustaselvityksiä esimerkiksi F-kaasuja sisältävien laitteiden ja tuotteiden
määriin tai prosessien kaasusisältöihin. Tukena mallintamisessa ja päästöjen kehityssuunnan arvioinnissa on tarvittaessa käytetty vuoden 2000 selvitykseen perustuvia
tietoja (Oinonen & Soimakallio 2001). SYKE:ssä laskelmista on vastannut suunnittelija
Tuulia Toikka.
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2 Ilmastopolitiikan toimintaympäristö
		ja sen tasot

2.1

Kansainvälinen ilmastopolitiikka
ja sen tulevaisuusnäkymät
• Kansainvälisen ilmastopolitiikan keskeiset elementit ovat YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus sekä sitä täydentävä Kioton pöytäkirja.
• Kioton pöytäkirja velvoittaa teollisuusmaat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 5,2 % vuosien 2008–2012 aikana vuoden 1990 päästöihin verrattuna.
• Kioton sopimuksen jälkeisen ajan ilmastosopimuksesta käynnistettiin neuvottelut joulukuussa 2007 Balilla. Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen
vuoteen 2009 mennessä.
• Tavoitteena on, että uusi sopimus velvoittaisi teollisuusmaat entistä tiukempiin päästövähennyksiin sekä määrittelisi kriteerit myös kehitysmaiden
osallistumiselle.
• Myös päästöyksiköiden kaupankäyntimekanismeja pyritään kehittämään.
Päästöyksiköiden kaupankäynnillä voidaan mm. kannustaa kehitysmaita
toimimaan.

Vaikka ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta ei voidakaan enää pysäyttää, sen
pahimpien seurausten riskiä voidaan edelleen oleellisesti pienentää määrätietoisin
toimenpitein. Ilmastonmuutoksen globaalin luonteen vuoksi hillitsemistoimenpiteet
edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä. YK:n ilmastosopimus (UNFCCC) ja Kioton
pöytäkirja ovat maailmanlaajuisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Vuonna 1994 voimaanastuneen YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen päätavoite on vakauttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuudet sellaiselle
tasolle, jolla estetään ihmisen toiminnan aiheuttamat vaaralliset häiriöt ilmastojärjestelmässä. YK:n ilmastosopimuksen on tähän mennessä ratifioinut 192 osapuolta
(6.2.2008). Osapuolten velvollisuuksiin kuuluu muun muassa:
o kerätä tiedot aiheutuneista kasvihuonekaasupäästöistä sekä nielujen aikaansaamista poistumista maan alueella
o laatia ja toimeenpanna kansallisia ohjelmia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi
o raportoida päästöjä koskevat tiedot määräajoin ilmastosopimuksen sihteeristölle
YK:n ilmastosopimuksessa teollisuusmaille on asetettu velvoite toimia johtavassa
asemassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja toiminnassa ilmastonmuu-
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toksen hillitsemiseksi. Kehitysmaille on asetettu teollisuusmaita kevyemmät raportointivelvollisuudet.
YK:n ilmastonmuutosta koskevaa puitesopimusta täydentää sen Kioton pöytäkirja.
Se on toimi, jonka avulla kansainvälinen yhteisö pyrkii kohti YK:n ilmastosopimuksen tavoitetta vaarallisen häiriön estämiseksi ilmastojärjestelmässä. Kioton pöytäkirja
sisältää teollisuusmaille asetettuja sitovia velvoitteita vähentää kuuden kasvihuonekaasun päästöjä keskimäärin 5,2 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuosina 2008–2012.
Kioton pöytäkirjassa ei aseteta sitovia päästövähennysvelvoitteita kehitysmaille.
Kioton pöytäkirja astui voimaan 16.2.2005.
Todellisuudessa Kioton pöytäkirjan päästövähennysvelvoitteet tulevat edellyttämään rikkailta teollisuusmaita yli viiden prosentin päästövähennyksiä, sillä niiden
päästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990. (ks. Kaavio 1.) Teollisuusmaiden päästövähennysvelvoite tarkoittaa käytännössä lähes 20 prosentin päästövähennyksiä verrattuna
arvioihin vuoden 2010 päästöistä tilanteessa, jossa minkäänlaisia päästövähennystoimia ei olisi otettu käyttöön.

Kaavio 1. I-liitteen osapuolien kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen muutos 1990 - 2005 (ilman
maankäytön muutoksista aiheutuneita päästöjä); muutos-% verrattuna perusvuoteen 1990. (UNFCCC 2007)

Kioton pöytäkirjan osapuolet voivat käyttää päästöjen vähentämiseksi monia eri keinoja kuten esim. lainsäädäntöä, maksuja, veroja, hiilinieluja lisääviä metsänhoitotoimia. Kioton pöytäkirja sisältää myös ns. joustavuusmekanismeja, joita hyödyntämällä
Kioton pöytäkirjan osapuolet voivat täydentää kansallisia päästövähennystoimiaan.
Pääosa päästövähennyksistä on kuitenkin toteutettava kansallisin toimin. Joustomekanismien tarkoituksena on edistää päästövähennysten kustannustehokkuutta ja
joustavuutta. Joustomekanismeja on kolme:
• Päästökauppa (Emission Trading, ET): päästöistä voidaan käydä kauppaa
siten, että sallitun päästömäärän ylittänyt teollisuusmaa hankkii päästöoikeuksia toiselta teollisuusmaalta, joka alittaa sallitun päästömääränsä
• Yhteistoteutus (Joint Implementation, JI): teollisuusmaa hankkii päästövähennysyksiköitä rahoittamalla päästövähennyshankkeita muissa teollisuusmaissa (pääasiassa siirtymätalousmaissa) ns. yhteistoteutusmekanismin
avulla.
• Puhtaan kehityksen mekanismi (Clean Development Mechanism, CDM):
teollisuusmaa rahoittaa päästövähennyshankkeita kehitysmaissa ja saa siirtää
käyttöönsä hankkeen päästövähennykset.
	 Kioton pöytäkirjan päästövähennysvelvoitteet koskevat kuutta kasvihuonekaasua: hiilidioksidia (CO2),
metaania (CH4), dityppioksidia (N2O) sekä ns. F-kaasuja eli fluorihiilivetyjä (HFC- yhdisteet), perfluorihiilivetyjä (PFC-yhdisteet) sekä rikkiheksafluoridia (SF6).
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Kioton pöytäkirjan voimaanastuminen oli vasta ensimmäisiä askelia ilmastomuutoksen hillitsemiseen tähtäävässä kansainvälisessä työssä. Kioton pöytäkirjan velvoitekausi päättyy jo vuonna 2012, mutta YK:n ilmastosopimuksen päätavoite eli
kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen vaarallisen häiriön estämiseksi ilmakehässä edellyttää entistä tiukempia toimia vuoden 2012 jälkeiselle ajalle. Balilla joulukuussa 2007 päätettiin käynnistää neuvottelut Kioton jälkeisen ajan sopimuksesta.
Sopimusneuvottelut pyritään saamaan päätökseen vuoteen 2009 mennessä, jotta itse
sopimus voisi astua voimaan vuoden 2013 alusta.
Joulukuussa 2007 neuvoteltu ns. Balin toimintasuunnitelma tai tiekartta ohjaa tulevaisuuden ilmastosopimusneuvotteluja. Balilta käynnistynyt neuvotteluprosessi
tavoittelee seuraavia keskeisiä päämääriä:
• Teollisuusmaille on määriteltävä päästövähennysvelvoitteet, jotka ovat selkeästi mitattavissa, raportoitavissa ja todennettavissa sekä kansallisiin olosuhteisiin soveltuvia. Kehitysmaille tulee määritellä vastaavat kriteerit täyttäviä
hillitsemistoimenpiteitä, joiden avulla kehitysmaat voivat entistä vahvemmin
osallistua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
• Lisäksi on määriteltävä sopeutumistoimenpiteet ilmastonmuutoksen väistämättömiin seurauksiin sopeutumiseksi sekä edistettävä ilmastoystävällistä
kehitystä.
• Nämä toimenpiteet tarvitsevat tuekseen erilaista rahoituksellista ja teknologista yhteistyötä, jonka muotoja tulee etsiä.
Vuoden 2009 loppuun saakka käytäviä sopimusneuvotteluja tullaan käymään kahdella ns. raiteella:
a) Teollisuusmaat jatkavat neuvotteluja jo käynnissä olevia neuvotteluja Kioton pöytäkirjan osapuolten tulevista velvoitteista. Vuoden 2008 aikana tässä
työryhmässä (Ad Hoc Working Group, AWG) arvioidaan keinoja päästövähennysten saavuttamiseksi. Maakohtaisia tavoitteita ryhdytään tarkastelemaan vuonna 2009.
b) Lisäksi YK:n ilmastosopimuksen alaisuudessa käynnistetään neuvottelut
muiden maiden tulevasta panoksesta.
Päästöyksiköiden kaupankäynnillä tulee todennäköisesti olemaan merkittävä rooli
päästöjen vähentämisessä Kioton sopimuksen jälkeisellä ajalla eli ns. post-Kiotokaudella. Kehitysmaiden sitouttaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen nähdään
nyt hyvin tärkeäksi, ja CDM voisi olla yksi keino kannustaa kehitysmaita toimimaan.
CDM:n tulevaisuuden rooli on vielä avoin, mutta keskustelussa esillä on ollut sekä
CDM:n laajentaminen että sen vahvistaminen. Balilla joulukuussa 2007 saatiin aikaan
päätöksiä, jotka mahdollistavat markkinapohjaisten mekanismien hyödyntämisen kehitysmaiden metsäkadon vastaisessa työssä. Myös JI:n kaltaista järjestelmää voitaisiin
hyödyntää tulevaisuudessa. Osana tulevaisuuden sopimusneuvotteluja käsitellään
kokonaan uudentyyppisiä velvoitteita ja kaupankäyntimekanismeja.
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2.2

Euroopan unionin ilmastopolitiikka
• EU:n lyhyen aikavälin tavoite on päästöjen vähentäminen 8 % vuoteen 2012
mennessä Kioton pöytäkirjan mukaisesti
• EU on linjannut myös pitkän aikavälin tavoitteensa:
o maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaaminen vuoteen 2009 mennessä
o päästöjen vähentäminen (20-)30 % vuoteen 2020 mennessä ja 60–80 % vuoteen 2050 mennessä
o uusiutuvan energian osuuden nostaminen 20 prosenttiin vuoteen 2020
mennessä
o energiatehokkuuden parantaminen 20 prosentilla nykykulutukseen verrattuna
• käytännön politiikkatoimia kehitetään ja toimeenpannaan Euroopan ilmastonmuutosohjelman (ECCP I ja II) puitteissa
• Euroopan unionissa ilmasto- ja energiapolitiikkaa tarkastellaan kiinteässä
yhteydessä toisiinsa
• unionin ilmastopolitiikan kulmakiviä on Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä, jolla pyritään päästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen
• päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen vähentämisvelvoite kullekin
jäsenmaalle määritellään EU:n sisäisessä taakanjaossa
Euroopan unioni on viime aikoina ollut ilmastopolitiikassa aktiivinen suunnannäyttäjä muulle maailmalle. Euroopan unionin toiminnan taustalla on tavoite rajoittaa
maapallon ilmakehän keskilämpötilan nousu kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan
verrattuna. Euroopan unionilla on sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi EU on sitoutunut
lisäämään uusiutuvan energian osuutta energiantuotantorakenteestaan.
Euroopan unionin lyhyen aikavälin keskeinen ilmastopoliittinen tavoite on Kioton
pöytäkirjan päästövähennysvelvoitteiden täyttäminen eli päästöjen vähentäminen
koko unionin alueella 8 % vuosina 2008–2012. Kahdeksan prosentin vähennysvelvoite
vastaa 336 Mt CO2ekv. suuruisia kasvihuonekaasupäästöjä. Velvoite koskee EU15-maita. Se on jaettu jäsenmaakohtaisiksi velvoitteiksi Euroopan unionin sisäisen
taakanjakosopimuksen mukaisesti. Suomen velvoitteeksi taakanjaossa määräytyi
päästöjen palauttaminen vuoden 1990 tasolle vuoteen 2012 mennessä. Käytännössä
velvoite tarkoittaa päästöjen vähentämistä vuoden 2005 päästömääriin verrattuna.
Maaliskuussa 2007 Euroopan unioni sitoutui Eurooppa-neuvoston päätöksen nojalla seuraaviin pitkän aikavälin ilmastopoliittisiin toimiin sekä päästövähennystavoitteisiin:
• Ihmistoiminnasta aiheutuva maapallon ilmakehän keskilämpötilan nousu
tulisi rajoittaa kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.
• Ensisijainen tavoite on saada aikaan maailmanlaajuinen ja kattava sopimus
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä vuoden 2012 eli Kioton pöytäkirjan
sitoumuskauden jälkeiselle ajalle.
• Kehittyneiden maiden tulisi uuden kansainvälisen sopimuksen myötä sitoutua
30 prosentin päästövähennyksiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä,
	
CO2ekv. = Eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus suhteutettuna hiilidioksidiin
(metaani on 21 kertaa ja typpioksiduuli 310 kertaa CO2:a voimakkampia kasvihuonekaasuja.
	
EU-15-mailla tarkoitetaan ennen vuotta 2004 Euroopan unioniin liittyneitä maita: Alankomaat,
Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa,
Suomi, Tanska.
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jotta ne voisivat kollektiivisesti vähentää päästöjään 60 – 80 % vuoteen 2050
mennessä. Euroopan unioni on itse valmis tällaisiin päästövähennyksiin,
mikäli kansainvälinen sopimus saadaan aikaiseksi.
• EU on sitoutunut muuttumaan vähäpäästöiseksi alueeksi. Siksi Euroopan unioni on hyväksynyt riippumattoman tavoitteen vähentää päästöjään vähintään 20
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä, kunnes EU:n tavoittelema kansainvälinen sopimus saadaan aikaiseksi.
• Uusiutuvien energialähteiden osuus tulee nostaa 20 prosenttiin koko Euroopan unionin energiatuotantorakenteesta vuoteen 2020 mennessä.
2.2.1

EU:n kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma (6. EAP)
Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi EU:n kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman neljästä toimintaprioriteetista. EU:n kuudenteen ympäristöohjelmaan
on kirjattu puitteet ja tavoitteet unionin ympäristöpolitiikalle vuosiksi 2002–2012 ja
toimet, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa painotetaan ilmastonmuutoksen olevan merkittävä tulevaisuuden haaste. Ohjelman tavoitteisiin sisältyy mm.
uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaaminen, energia- ja liikennesektorin, teollisen tuotannon ja muiden alojen päästöjen vähentäminen, verotuksellisten keinojen hyödyntäminen, teollisuuden ympäristösopimusten solmiminen sekä
tutkimuksen ja teknologian kehittäminen. Toimintaohjelma hyväksyttiin 22.7.2002
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksillä.
2.2.2

Euroopan unionin ilmastonmuutosohjelma
Euroopan komissio perusti vuonna 2000 Euroopan ilmastonmuutosohjelman (European Climate Change Programme, ECCP I), joka pyrki etsimään ja kehittämään
kustannustehokkaita yhteisötason toimia Kioton päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi. ECCP I:n tehtävänä oli tehdä toimenpide-ehdotuksia ja myöhemmin
tukea ja seurata määriteltyjen prioriteettien ja toimenpide-ehdotusten toimeenpanoa.
ECCP I:ssä toimi useita työryhmiä, joissa käsiteltiin mm. Kioton mekanismeja ja
päästökauppaa, energiantuotantoa ja –kulutusta, energiatehokkuutta, liikennettä,
teollisuutta, tutkimusta, maataloutta, maatalousmaiden ja metsien hiilinieluja. ECCP
I:n työryhmätyöskentelyyn osallistuivat kaikki keskeiset sidosryhmät: komission 11
pääosastoa, jäsenmaat, teollisuus ja ympäristöjärjestöt.
Pääosa ECCP I:n aikana esitetyistä politiikoista ja toimenpiteistä on toteutettu. Sen
keskeisiä aikaansaannoksia ovat mm.:
• kasvihuonekaasupäästöjen seurantamekanismin uusimista koskeva päätös
• EU-alueen päästökauppa
• Kioton hankemekanismien (yhteistoteutus ja puhtaan kehityksen mekanismi)
kytkeminen EU:n päästökauppajärjestelmään.
ECCP I:ssä tehdyn työn pohjalta on myös syntynyt useita säädöksiä koskien uusiutuvien energialähteiden edistämistä ja energiankäytön tehostamista:
• direktiivi uusiutuvasta energiasta sähköntuotannossa
• direktiivi biopolttoaineista
• direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista
• direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta, laitteiden energiamerkinnöistä,
energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaa-
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timusten puitteista sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä
sisämarkkinoilla.
• fluorattujen kasvihuonekaasujen (HFC, PFC ja SF6) päästöjen vähentämistä
koskeva asetus
• direktiivi moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä
Vuonna 2005 käynnistettiin ns. ECCP II, joka keskittyy kehittämään EU:n ilmastopoliittisia toimenpiteitä vuoden 2012 jälkeiselle ajalle. ECCP II:n puitteissa on arvioitu
ECCP I:n tuloksia ja päästökauppajärjestelmää, tarkasteltu ajoneuvoihin, lentoliikenteeseen, hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyviä kustannustehokkaita
päästövähennyskeinoja sekä kehitetty strategiaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. ECCP I:n uudelleentarkastelua tehtiin erikseen viidessä alaryhmässä, joiden
teemoina olivat liikenne, energiantuotanto, energiankysyntä, muut kasvihuonekaasut
(ei CO2) sekä maa- ja metsätalous. ECCP I:n uudelleentarkastelu osoitti, että toimien
toimeenpanossa on eroavaisuuksia eri jäsenmaiden välillä. Lisäksi tulee kehittää
kvantitatiivista tietopohjaa toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi (ks. myös luku
6 Ilmastopoliittisten toimien seuranta, arviointi ja raportointi).
2.2.3

EU:n energiapolitiikan uudistaminen ja uusiutuvan energian lisääminen
EU on pyrkinyt uudistamaan energiapolitiikkaansa vastaamaan vähähiilisen yhteiskunnan tavoitteita. Energiapolitiikan uudistamisen motiivina on toiminut yhtäaikaisesti myös EU:n energiaomavaraisuuden kehittäminen. EU hyväksyi maaliskuussa
2007 EU:n energiapolitiikan toimintaohjelman, jossa esitellään energiapolitiikan keinoja ja toimintasuunnitelmia energiasektorin päästöjen vähentämiseksi ja energian
huoltovarmuuden turvaamiseksi. Toimintaohjelma sisältää seuraavat konkreettiset
energiapoliittiset toimenpiteet:
o energiankulutuksen leikkaaminen 20 prosentilla nykykehitykseen verrattuna laitteiden ja koneiden energiatehokkuutta parantamalla
o uusiutuvan energian osuuden nostaminen 20 prosenttiin vuoteen 2020
mennessä (osuus vuonna 2007 noin 7 %)
o bensiinin ja dieselin biokomponenttien osuuden kasvattaminen 10 prosenttiin (osuus vuonna 2007 noin 1 %)
o Ympäristön kannalta turvallisen hiilen sidonta- ja varastointiteknologian
kehittäminen
Uusiutuvan energian puitedirektiiviin eli ns. RES-direktiiviin kuuluvat myös lainsäädäntöehdotukset uusiutuvan energian ja polttoaineen biokomponenttien osuuden
nostamisesta. Komission esitykseen puitedirektiivin (KOM(2008)19) sisällöstä sisältyy
myös kullekin jäsenmaalle määritellyt taakanprosentit uusiutuvan energian käytön
lisäämiseksi (ks. LIITE 3.). Taakanjaon perustana on käytetty kunkin jäsenmaan nykyistä uusiutuvan energian käyttöä. Puitedirektiiviehdotuksen mukaan jäsenmaiden
tulee varmistaa, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus liikenteessä
on vuonna 2020 vähintään 10 % liikenteen energian loppukulutuksesta jokaisessa
jäsenmaassa. RES-direktiivi sisältyy EU:n ilmasto- ja energiapakettiin (ks. luku 2.2.4
EU:n ilmasto- ja energiapaketti).
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2.2.4

EU:n ilmasto- ja energiapaketti
Tammikuussa 2008 Euroopan komissio julkisti laajan ilmasto- ja energiapaketin. Paketti tarkoittaa käytännössä laajaa lainsäädäntökokonaisuutta, jonka avulla EU pyrkii
uudistamaan energiapolitiikkaansa vastaamaan ilmastopoliittisia tavoitteita sekä
parantamaan EU:n energiavarmuutta ja kilpailukykyä. Ilmasto- ja energiapakettiin
sisältyvien toimien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen
2020 mennessä sekä nostaa uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta viidennekseen. Paketin käsittely jatkuu vielä neuvostossa ja parlamentissa.
Pakettiin kuuluvat seuraavat keskeiset osat:
• uudistettu päästökauppadirektiivi
• päästökauppasektorin ulkopuolelle jäävien päästövähennysten jakaminen
jäsenmaiden kesken (ns. taakanjako)
• uusiutuvan energian puitedirektiivi (ns. RES-direktiivi, ks. myös luku 2.2.3
EU:n energiapolitiikan uudistaminen ja uusiutuvan energian lisääminen)
• hiilen talteenottoa ja varastointia koskeva lainsäädäntöehdotus
Komission ilmasto- ja energiapakettiehdotuksen mukaan valtiot ja yritykset voisivat
myös käyttää Kioto-kauden jälkeen joustomekanismeja päästövähennysvelvoitteensa täyttämiseksi. Mikäli kansainvälinen ilmastosopimus saadaan aikaiseksi, ja EU
ryhtyy tavoittelemaan 30 % päästövähennyksiä vuoteen 2020 mennessä, komission
ehdotuksen mukaan myös mekanismien käyttömahdollisuus laajenee. Ehdotuksen lähtökohta on, että tällöin valtiot voisivat kattaa puolet päästökauppasektorin
ulkopuolisista lisäpäästövähennyksistä joustomekanismien käytöllä. Mekanismien
laajentunut käyttömahdollisuus koskisi tällöin myös yrityksiä.
2.2.5

EU:n päästökauppajärjestelmä ja sen uudistaminen
Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä on yksi keskeisimmistä yhteisön sisäisistä ilmastopoliittisista toimista. Päästökauppajärjestelmällä pyritään hillitsemään
ilmastonmuutosta ja saavuttamaan Kioto-velvoitteen ja EU:n omien tavoitteiden
mukaiset päästövähennykset. Päästökaupalla tavoitellaan mahdollisimman kustannustehokasta hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, sillä sen avulla päästöjä voidaan
markkinoiden ohjaamana vähentää siellä, missä se on edullisinta. Päästökauppaa
koskeva direktiivi astui voimaan vuonna 2003, ja EU:n päästökauppa käynnistyi
vuonna 2005. Ensimmäinen päästökauppakausi käytiin vuosina 2005–2007. Vuonna
2008 alkoi toinen päästökauppakausi, jota käydään vuoteen 2012 saakka.
Unionin kaikki jäsenmaat ovat mukana päästökaupassa. Yhteisön päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluu tällä hetkellä yli 12 000 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta. Päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluu kaikkiaan 45 % EU:n kaikista hiilidioksidipäästöistä. Päästökauppa koskee 20 megawattia suurempien polttolaitosten
sekä teräs-, öljynjalostus-, mineraali- ja metsäteollisuuslaitosten hiilidioksidipäästöjä
(CO2).
Nykyisen päästökauppadirektiivin päästöoikeudet jaetaan eri tuotantolaitoksille
kansallisten jakosuunnitelmien mukaan. Jaettavissa olevien päästöoikeuksien kokonaismäärää pyritään rajoittamaan, jotta markkinoille syntyisi päästöjen hinnan
muodostumisessa välttämätöntä niukkuutta päästöoikeuksista. Suomessa sekä ensimmäisen että toisen päästökauppakauden päästöoikeudet on jaettu ilmaiseksi.
Useissa jäsenmaissa sovelletaan toisella päästökauppakaudella mahdollisuutta huutokaupata enintään 10 % päästöoikeuksista.
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Ilmasto- ja energiapaketin osana EU uudistaa myös päästökauppadirektiiviä. Uusitun
direktiivin mukainen päästökauppa voisi alkaa toisen päästökauppakauden päätyttyä vuoden 2013 alusta. Komission direktiiviesityksen mukaan:
• päästökauppaan lisättäisiin sen kolmannella kaudella uusia teollisuustoimialoja
• myös lentoliikenne lisätään päästökaupan piiriin vuonna 2012 erillisellä direktiivillä
• päästöjen kokonaismäärä tulee laskemaan kohti vuotta 2020 mentäessä:
o päästöoikeuksien kokonaismäärä määritetään toisen päästökauppakauden
kokonaisjaon mukaan
o päästöoikeuksien lopullinen kokonaismäärä määritellään direktiivissä.
Määrä tulee todennäköisesti laskemaan kohti vuotta 2020
• päästöoikeuksien jakomenetelmiä tullaan uusimaan aiempaa yhtenäisemmäksi
o kansallisista jakosuunnitelmista luovutaan ja siirrytään kohti päästöoikeuksien huutokauppaamista.
o siirtymäkauden ajan teollisuudelle jaetaan ilmaisia päästöoikeuksia
o energiaintensiiviselle teollisuudelle tulossa omat erityissäännöt hiilivuodon
estämiseksi
2.2.6

Päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen
jäsenmaakohtainen taakanjako
Ilmasto- ja energiapaketin keskeinen osa on EU:n päästökauppasektorin ulkopuolelle jäävien kasvihuonekaasupäästöjen jäsenmaankohtainen taakanjako. Komission
valmistelema taakanjakoehdotuksen lähtökohta on 20 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä. Päästökauppasektorin ulkopuolelle
jää alle puolet EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, jotka kuuluvat pääosin
seuraaville sektoreille:
• rakennukset
• liikenne
• maatalous
• jätehuolto
• päästökaupan ulkopuolelle jäävät teollisuuslaitokset
Taakanjaon lähtökohtana on tavoite vähentää päästöjä edellä mainituilla sektoreilla
keskimäärin 10 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Komission tammikuussa 2008 julkistama esitys päästökauppasektorin ulkopuolelle jäävien päästöjen jäsenmaakohtaisesta taakanjaosta on esitetty liitteessä 3. Komission taakanjakoehdotuksessa on huomioitu jäsenmaiden erilaiset lähtökohdat.
Taakanjakoehdotus perustuu kunkin maan asukasta kohti laskettuun bruttokansantuotteeseen. Komission taakanjakoesityksen mukaan vanhojen jäsenmaiden velvoitteeksi tulisi vähentää päästöjään vuoteen 2020 mennessä enintään 20 % vuoden 2005
päästöihin verrattuna. Uusille jäsenmaille komissio esittää, että niiden päästöt saisivat
kasvaa vuoteen 2020 mennessä enintään 20 % vuoden 2005 tasoon verrattuna.
Jäsenmaat voivat pääosin itse päättää, miten ne pyrkivät saavuttamaan niille asetetut päästövähennystavoitteet. Osittain jäsenmaiden päästövähennyksiä ohjataan
EU-tason ohjauskeinoin. EU-standardeja tullaan asettamaan muun muassa autojen hiilidioksidipäästöille sekä energiatehokkuuden edistämiseen. Jäsenmaat voivat
myös kattaa enintään kolmanneksen päästövähennysvelvoitteestaan hyödyntämällä
puhtaan kehityksen mekanismin kautta hankkimiaan päästöoikeuksia (ks. myös Euroopan komission ehdotuksesta mekanismien käytöstä otettaessa käyttöön EU:n 30
prosentin päästövähennystavoite, luku 2.2.4 EU:n ilmasto- ja energiapaketti).
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2.3

Kansallinen ilmastopolitiikka
• Suomi on osana EU:ta ratifioinut YK:n ilmastosopimuksen (1994) sekä Kioton
pöytäkirjan (2002)
• Kioton pöytäkirja ja EU:n sisäinen taakanjakosopimus velvoittaa Suomea
palauttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle vuoteen 2012 mennessä
• Päästövähennystoimet on määritelty Suomen kansallisessa ilmastostrategiassa (2001 ja 2005)
• Suomi hyödyntää myös Kioton mekanismeja päästövähennysten saavuttamiseksi
o Suomi hankkii päästöyksiköitä 7 miljoonan tonnin edestä vuosina 2008–
2012

Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa Suomi toimii Euroopan unionin osana. Suomi
ratifioi YK:n ilmastosopimuksen vuonna 1994 ja Kioton pöytäkirjan vuonna 2002
yhdessä muiden Euroopan unionin maiden kanssa. Kioton sopimuksessa Euroopan
unionille määrätty päästöjen kahdeksan prosentin vähentämisvelvoite vuoden 1990
tasosta vuoteen 2012 mennessä jaettiin EU:n jäsenmaiden kesken niin sanotulla taakanjakosopimuksella. EU:n sisäisen taakanjakosopimuksen mukaan Suomen kansallisena velvoitteena osana EU:ta on palauttaa päästöt vuoden 1990 tasolle vuoteen
2012 mennessä. Käytännössä velvoite merkitsee päästöjen huomattavaa vähentämistä
nykytasosta.
Suomen toimet Kioto-velvoitteen saavuttamiseksi on määritelty vuonna 2001
kansallisessa ilmastostrategiassa ja vuonna 2005 tehdyssä kansallisen ilmastostrategian päivityksessä (ks. luku 1.2 Kansallinen ilmastostrategia (2001) ja ilmasto- ja
energiastrategian päivitys (2005)) (Ympäristöministeriö 2001 ja Ympäristöministeriö
2005).
Kotimaassa toteutettavien päästövähennystoimien lisäksi Suomi hyödyntää myös
Kioton mekanismeja päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi. Ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmän päätöksen mukaisesti Suomi hankkii 7 miljoonan
tonnin edestä päästöyksiköitä vuosina 2008–2012. Päästöyksiköiden hankkimisesta
vastaavat ulkoasiainministeriö ja ympäristöministeriö. Päästöyksiköitä hankitaan
suorien, isäntämaassa toteutettavien hankkeiden kautta ja kansainvälisten rahastojen
avulla.
Suorat hankinnat tekee Kioto-mekanismien osto-ohjelma Finnder, joka toimii Suomen ympäristökeskuksen alaisuudessa. Finnder-ohjelma hankkii Suomelle päästöyksiköitä sekä puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) että yhteistoteutuksen (JI)
puitteissa. Suomi on allekirjoittanut JI:tä koskevat puitesopimukset Viron, Bulgarian
ja Romanian kanssa. JI:tä koskevat pöytäkirjat on allekirjoitettu Latvian, Liettuan,
Puolan, Unkarin ja Ukrainan kanssa.
Suomi on lisäksi mukana Maailmanpankin hiilirahastossa (PCF, Prototype Carbon
Fund) ja Itämeren alueen hiilirahastossa (TFG, Testing Ground Facility). Suomi on
sijoittanut Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n Itämeren alueen hiilirahastoon (Testing Ground Facility, TGF) 4,25 miljoonaa euroa ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) hiilirahastoon 10 miljoonaa euroa.
Lisäksi yritykset voivat osallistua suoraan mekanismien käyttöön ja hankkia sitä
kautta tuotettuja päästöyksiköitä. EU:n päästökaupan piirissä olevat yritykset voivat
lisätä tällaisilla yksiköillä päästökiintiötään. Yritykset voivat myös myydä päästöyksiköitä eteenpäin.
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3 Ympäristöhallinnon rooli ja 				
ohjauskeinot ilmastopolitiikassa

3.1

Johdanto
• Ympäristöhallinnon vaikutuspiirissä on runsas kolmannes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
• Ympäristöhallinnon sektorille kuuluvat alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen, rakennusten, rakentamisen ja asumisen, jätehuollon, työkoneiden sekä
F-kaasujen käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.
• Ympäristöministeriö on myös keskeinen taho kansainvälisen ja EU-tason
ilmastopolitiikan valmistelussa Suomessa.

Ympäristöhallinnon rooli ja vastuu ilmastopolitiikassa voidaan jakaa kahteen päätoimialueeseen:
a) Suomen kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttaminen ympäristöpolitiikan sekä
yhdyskunta- ja rakennuspolitiikan keinoin
b) kansainvälisen ja EU-tason ilmastopolitiikan valmistelu
Ympäristöhallinnon vaikutuspiirissä oli vuonna 2005 runsas kolmannes Suomen
kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöt muodostuvat pääosin välillisesti (Ympäristöministeriö, 2005). Ympäristöpoliittisin toimin voidaan vaikuttaa seuraavien sektoreiden
kasvihuonekaasupäästöihin:
• alueidenkäyttö ja yhdyskuntarakenne
• F-kaasut
• jätehuolto
• rakennukset ja asuminen
• työkoneet
Ympäristöhallinnon toimilla voi olla vaikutuksia myös muiden sektorien päästökehitykseen. Ympäristöhallinnon vaikutuspiirissä muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt kuuluvat pääosin päästökauppasektorin ulkopuolelle. Päästökauppasektorille
kuuluu ainoastaan osa rakennussektorin päästöistä. Ympäristöministeriö on tehnyt
sekä kansallisen ilmastostrategian että sen päivityksen valmisteluiden yhteydessä
hallinnonalaltaan sektoriraportin (Ympäristöministeriö 2001 ja 2005), joissa on esitetty
ympäristöpoliittiset toimenpiteet Kioton päästövähennysvelvoitteiden saavuttamiseksi.
Lisäksi ympäristöministeriö vastaa Suomen kantojen valmistelusta ja koordinoinnista YK:n ilmastosopimukseen sekä EU:n ilmastoasioita koskeviin neuvotteluihin.
Ympäristöministeriö on YK:n ilmastosopimuksen kansallinen vastuutaho. Ympäristö-
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ministeriö edustaa Suomea myös muissa kansainvälisissä ympäristösopimusasioissa
ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön alueellisten ja maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Kansainvälisissä ympäristörahoitusasioissa
ympäristöministeriö on tärkeä asiantuntija. Ympäristöministeriö toimii kansainvälisissä asioissa yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa.
(Ks. luku 5. Ilmastopolitiikka kansainvälisen ympäristöpolitiikan osana)
Ympäristöministeriö koordinoi alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. SYKE muun
muassa osallistuu ilmastonmuutoksen seurantaan ja tutkimukseen, arvioi ympäristöpolitiikan toimeenpanoa sekä toteuttaa kansalaistiedotusta. Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA, ent. valtion asuntorahasto) yksi päätehtävistä on edistää
ekologisesti kestävää asumista.
Tässä luvussa ympäristönhallinnon roolia ilmastopolitiikassa hahmotellaan sellaisten tällä hetkellä käytössä olevien ohjauskeinojen kautta, jotka suoraan tai välillisesti
vaikuttavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kansallisella tasolla. Ohjauskeinot
ovat osittain ympäristöhallinnon ulkopuolella määriteltyjä ja osittain ympäristöhallinnon itsensä laatimia ja toteuttamia.
Ohjauskeinoja tarkastellaan hallinnon eri tasoilla sen mukaan, millä tasolla ohjauskeino on määritelty. Valtakunnan tason ohjauskeinojen lisäksi erityisesti EU-tason
ohjauskeinoilla on merkittävä vaikutus kansallisella tasolla tehtäviin toimenpiteisiin.
Myös alueellisella ja paikallisella tasolla käytettävillä ympäristöpoliittisilla ohjauskeinoilla voidaan vaikuttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöihin.
3.2

EU-tason ohjauskeinot
• monet EU-tason ilmastopoliittiset ohjauskeinot (direktiivit, asetukset ja strategiat) vaikuttavat ympäristöhallinnon sektorin kasvihuonekaasupäästöihin Suomessa
Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995 lähtien. EU:n yhteiset ja
koordinoidut toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi (Common ja
Coordinated Policies and Measures) ovat keskeinen osa Suomen ilmastopolitiikkaa.
EU-tason ohjauskeinojen avulla koko unionin alueen ilmastopolitiikkaa kehitetään
yhtenäiseksi. Kansallinen ja yhteisötason politiikka ovat toisiaan tukevia ja täydentäviä toimenpiteitä saman päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi.
Vuoteen 2007 mennessä EU:ssa oli otettu käyttöön kaiken kaikkiaan 35 erilaista
päästövähennyskeinoa mukaan lukien päästökauppa, lait liittyen uusiutuvien energialähteiden käyttöön sähköntuotannossa, biopolttoaineiden käytön lisääminen ja
rakennusten energiatehokkuuden kasvattaminen. Ympäristöhallinnon vaikutuspiirin
ohjauskeinot on esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Keskeiset EU-tason ohjauskeinot ja niiden tavoitteet
EU-tason ohjauskeino

Kasvihuonekaasupäästöjen
YHA:n sektori,
vähentämiseen liittyvät
johon ohjaus(suorat/epäsuorat) tavoitteet keino vaikuttaa

Vastaava kansallinen politiikkatoimi

Muuta

Direktiivi 96/61/EY
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja
vähentämisen yhtenäistämiseksi (ns. IPPC-direktiivi)

Tavoitteena on estää ja vähentää teollisuuslaitosten
aiheuttamaa ympäristön
pilaantumista.
Direktiivi koskee suurimpia
teollisuuslaitoksia, kuten
energiantuotantolaitoksia,
kaasun- ja öljynjalostamoja,
metallien tuotantoa ja jalostusta, mineraaliteollisuutta,
kemianteollisuutta ja paperija kartonkiteollisuutta sekä
jätehuoltolaitoksia, kuten
suuria yhdyskuntajätteen
polttolaitoksia ja kaatopaikkoja.

Ympäristönsuojelulaki
(86/2006)

Komissio on
laatinut ehdotuksen uudistetuksi direktiiviksi
(KOM(2007)844).

Tavoitteena on saada EU:n
rakennukset ja
jäsenmaat vähentämään
asuminen
kasvihuonekaasupäästöjään
kustannustehokkaalla tavalla
ja pyrkiä täyttämään Kioton
sopimuksen mukaiset tavoitteet. (ks. tarkemmin luku
2.2.5 EU:n päästökauppajärjestelmä ja sen uudistaminen)

Asetus päästökaupasta
(683/2004)

Vuosittainen päästökiintiö 0,8 Mt
CO2 ensimmäiselle
päästökauppakaudelle (2005–2007),

Mahdollistaa kehitysmaissa ja mekanismit
Itä-Euroopan maissa tehtävien hankkeiden synnyttämien
päästövähenemien muuntamisen EY:n päästökaupassa
hyödynnettäviksi päästöoikeuksiksi.

Laki päästökauppalain
muuttamisesta
(108/2007)

kaikki

Sisältää myös tavoitteet ja
säännökset ns. parhaiden
käytäntöjen soveltamiselle
(BAT).
Direktiivi 2003/87/EY
kasvihuonekaasujen
päästöoikeuksien
kaupan järjestelmän
toteuttamisesta yhteisössä

Direktiivi 2004/101/EY
kasvihuonekaasujen
päästöoikeuksien
kaupan järjestelmän
toteuttamisesta yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY
muuttamisesta Kioton
pöytäkirjan hankemekanismien osalta (ns.
linkkidirektiivi)

Päästökauppadirektiivin uudistusprosessi on
käynnissä.
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EU-tason ohjauskeino

Kasvihuonekaasupäästöjen
YHA:n sektori,
vähentämiseen liittyvät
johon ohjaus(suorat/epäsuorat) tavoitteet keino vaikuttaa

Vastaava kansallinen politiikkatoimi

Muuta

Direktiivi 2006/32/EY
energian loppukäytön
tehokkuudesta ja energiapalveluista (ns. energiapalveludirektiivi)

Direktiivillä pyritään energian loppukäytön tehostamiseen ennen kaikkea
energian toimitusvarmuuden
parantamiseksi mutta myös
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi.

Suomessa energiapalveludirektiivin kansallinen
toimeenpanossa
tärkeänä elementtinä ovat
uudet vuoden
2008 alussa
käynnistyvät
energiatehokkuussopimukset
eri aloilla. Lisäksi toimeenpano
edellyttää myös
säädösvalmistelua. Direktiivin
toimeenpanon
aikataulu jäsenvaltioissa on
toukokuu 2008.

Yhdeksän prosentin energiansäästötavoite tarkoittaa
Suomelle energiamääränä 17,8 TWh
suuruista energiansäästöä.

rakennukset ja
asuminen

Direktiivi velvoittaa jäsenmaita tehostamaan
energiakäyttöä 9 % vuosina
2008–2016 verrattuna vuosien 2001–2005 energian loppukulutuksen keskiarvoon.
Julkisen sektorin edellytetään näyttävän esimerkkiä
energiatehokkuuden parantamisessa.
Jäsenmailla on velvollisuus
raportoida energiatehokkuuden toimintasuunnitelmat
kolme kertaa jakson aikana.
Direktiivi 2002/91/EY
rakennusten energiatehokkuudesta

Tavoitteena vähentää hiilidioksidipäästöjä rakennusten
energiatehokkuutta parantamalla.
Direktiivi sisältää kolme
päätoimialuetta:
1. Energiatehokkuutta koskevien vaatimusten laadinta
2. Energiatehokkuustodistus
3. Lämmityskattiloiden ja
ilmastointijärjestelmien tarkastus
Direktiivi koskee sekä korjaus- että uudisrakentamista.
Direktiiviä sovellettaessa
otetaan huomioon kansalliset ilmasto-olosuhteet,
sisäilmastolle asetetut vaatimukset sekä toimen kustannustehokkuus.
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rakennukset ja
asuminen

Laki energiatodistuksesta
(487/2007)
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän
kylmälaitteiden
energiatehokkuuden
tarkastamisesta
(489/2007)
Asetus rakennusten energiatodistuksesta
Asetus energiatehokkuuden
laskentamenetelmästä
Rakentamismääräyskokoelman
osien C3, D2,
D3 ja D5 uudistaminen

Suomi on toimittanut komissiolle
kesäkuussa 2006
ensimmäisen
kansallisen energiatehokkuuden
toimintasuunnitelman (NEEAP
2007–2010).

EU-tason ohjauskeino

Kasvihuonekaasupäästöjen
YHA:n sektori,
vähentämiseen liittyvät
johon ohjaus(suorat/epäsuorat) tavoitteet keino vaikuttaa

Vastaava kansallinen politiikkatoimi

Muuta

Direktiivi 2005/32/EY
energiaa käyttävien
tuotteiden ekologiselle
suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (ns. EuP-/EcoDesign-direktiivi)

Direktiivi määrittelee enerrakennukset ja
giaa käyttävien tuotteiden
asuminen
suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset.
Tavoitteena on ympäristönäkökohtien ja elinkaariajattelun integrointi tuotteiden
suunnitteluvaiheessa. Direktiivillä edistetään kestävää
kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristön
suojelun tasoa sekä samalla
energiahuoltovarmuutta.

EuP-direktiivi
on tarkoitus
panna kansallisesti täytäntöön
lailla tuotteiden
ekologiselle
suunnittelulle
ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista ja sitä
täydentävällä
valtioneuvoston
asetuksella.

Direktiivi on puitedirektiivi, eikä
voimaan tullessaan
velvoita suoraan
tuotteiden valmistajia.

Direktiivin mukaan täytäntöönpanomääräykset tullaan
asettamaan mm. lämmitys- ja
vedenlämmityslaitteille sekä
lämmitys-, ilmanvaihto- ja
ilmastointijärjestelmille.

Jätteen synnyn
ehkäisyn ja kierrätyksen strategia
KOM(2005)666

Jätedirektiivi 2006/12/
EC

Kaatopaikkadirektiivi
(1999/31/EC)

Jätteenpolttodirektiivi
(2000/67/EY)

Tässä yhteydessä kumotaan
laki energiamerkinnästä ja sen
soveltuvat osat
sisällytetään
puitelakiin.

Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä sekä edistää jätteiden kierrätystä ja
hyödyntämistä. Näin lisätään
luonnonvarojen käytön tehokkuutta sekä vähennetään
niiden käytön aiheuttamia
kielteisiä ympäristövaikutuksia.

jätteet ja jätehuolto

Direktiivi sisältää jätehierarkian mukaiset tavoitteet pyrkiä ensisijaisesti välttämään
jätteen syntyä, toissijaisesti
kierrättämään ja vasta viimeisenä vaihtoehtona sijoittamaan jäte kaatopaikalle.

jätteet ja jätehuolto

Jätelaki
(1072/1993)

jätteet ja jätehuolto

Kansallinen
strategia biohajoavan jätteen
kaatopaikkasijoittamisen
vähentämisestä

Direktiivi edellyttää, että
biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille vähennetään asteittain
• siten, että vuodesta 2016
kaatopaikalle sijoitetaan
korkeintaan 35 % vuonna
1995 syntyneeksi arvioidun
biohajoavan yhdyskuntajätteen määrästä.
Jätteenpolton lakiperusta.
Sisältää myös velvoitteen
jätteen energiahyödyntämisestä.

Jätedirektiivin uudistusprosessi on
käynnissä (käsitteValtakunnallinen lyssä neuvostossa
jätesuunnitelma ja parlamentissa).

Valtioneuvoston päätös
kaatopaikoista
(861/1997)
jätteet ja jätehuolto

Jätteenpolttoasetus

Tullaan sisällyttämään ehdotukseen
uudeksi IPPC-direktiiviksi.
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EU-tason ohjauskeino

Kasvihuonekaasupäästöjen
YHA:n sektori,
vähentämiseen liittyvät
johon ohjaus(suorat/epäsuorat) tavoitteet keino vaikuttaa

Direktiivi 2003/30/EY
liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden
käytön edistämisestä
(ns. liikenteen biopolttoainedirektiivi)

Biopolttoaineiden ja muiden
uusiutuvista energialähteistä
tuotettujen polttoaineiden
käyttöä liikenteessä pyritään
edistämään.

Direktiivi 1998/70/EY
bensiini- ja dieselpolttoaineen laadusta
(muutettu direktiivillä
2003/17/EY)

Sisältää laatuvaatimukset
tieliikenteessä ja työkoneissa
käytettäville diesel- ja bensiinipolttoaineille. Laatuvaatimukset annettiin terveyteen
ja ympäristöön liittyvistä
syistä.

työkoneet

Jäsenmaat on velvoitettu
asettamaan ohjeelliset
kansalliset tavoitteet biopolttoaineiden ja muiden
uusiutuvista lähteistä tuotettujen polttoaineiden käytölle
liikenteessä vuosille 2005 (2
%) ja 2010 (5,75 %)

työkoneet

Vastaava kansallinen politiikkatoimi

Muuta

Laki biopolttoaineiden käytön
edistämisestä
liikenteessä
(446/2007)

Direktiivin ensimmäinen tavoitevuosi Suomessa 2008.
Liikenteen biopolttoainedirektiivin
uudistusprosessi
on käynnissä.

Direktiivin uudistusprosessi on
käynnissä.

EU:n biopolttoainestra- EU pyrkii tukemaan biotyökoneet
tegia KOM(2006)34
polttoaineita ja vähentämään niiden käytön avulla
kasvihuonekaasupäästöjä,
edistämään vähemmän hiiltä
sisältäviin liikenteen polttoaineisiin siirtymistä, monipuolistamaan polttoaineiden
hankintalähteitä, tarjoamaan
uusia tulonlähteitä maaseutualueille ja kehittämään
fossiilisia polttoaineita korvaavia energialähteitä pitkällä
aikavälillä.
Strategian seurantaan sisältyy biopolttoainedirektiivin
ja liikennepolttoaineen laatudirektiivin uudelleentarkastelu ja muuttaminen.
EY:n F-kaasuasetus
(asetus No 842/1006)
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Asetus luo EU:n alueelle
yhteiset säännöt fluorattujen
kasvihuonekaasujen (HFC,
PFC ja SF6) käsittelystä ja
talteenotosta, niitä sisältävien laitteiden tarkastuksista
sekä tarkastuksia suorittavien henkilöiden pätevyysvaatimuksista.
Asetus määrää F-kaasujen valmistukseen, maahantuontiin ja maastavientiin
liittyvien tietojen raportointivelvoitteista sekä eräiden
laitteiden merkinnöistä ja
F-kaasujen käyttökielloista
tietyissä sovelluksissa.
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F-kaasut

Asetusta on sovellettu 4.7.2007
alkaen. EY-asetuksen uudistus vuonna 2011.

EU-tason ohjauskeino

Kasvihuonekaasupäästöjen
YHA:n sektori,
vähentämiseen liittyvät
johon ohjaus(suorat/epäsuorat) tavoitteet keino vaikuttaa

Direktiivi 2006/40/EY
moottoriajoneuvojen
ilmastointijärjestelmien
päästöistä (ns. MACdirektiivi) ja direktiivin
70/156/ETY muuttamisesta (ns. tyyppihyväksyntädirektiivi)

Direktiivillä rajoitetaan ajoneuvojen ilmastointilaitteissa
käytettävän F-kaasun (HFC134a) käyttöä.

Vastaava kansallinen politiikkatoimi

F-kaasut

Muuta

Rajoitukset tulevat
voimaan porrastetusti 2008–2017.

Muutamia keskeisiä EU-tason ohjauskeinoja ollaan parhaillaan uusimassa:
Päästökauppadirektiivi:
Ks. luku 2.2.5 EU:n päästökauppajärjestelmä ja sen uudistaminen
Jätedirektiivi:
Jätedirektiivin pääperiaatteet ja tärkeimmät säännökset on tarkoitus säilyttää uudistusprosessissa. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja modernisoida yhteisön
jätelainsäädäntöä. Direktiivin uusimisella pyritään myös vahvistamaan jätehierarkiaa, joka korostaa jätteen synnyn ehkäisyä ja kierrätystä. Tavoitteena on lisäksi ehkäistä kaatopaikalla syntyvän metaanin haitallisia ilmastovaikutuksia tehostamalla
biojätteen erilliskeräystä ja kompostointia. Uusi jätedirektiivi annetaan aikaisintaan
syksyllä 2008.
Biopolttoainedirektiivi:
Komissio julkisti arviointiraportin KOM(2006)845 biopolttoaineista vuonna 2006.
Arviointiraportissa esitetään liikenteen polttoaineen biokomponenttien osuutta nostettavaksi 10 % vuoteen 2020 mennessä. Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit sisällytettäneen direktiiviin sitä uudistettaessa. Kestävyyskriteerit ovat pääosin samansisältöiset kuin liikennepolttoaineen laatudirektiiviin valmisteltavat kestävyyskriteerit.
Liikennepolttoaineen laatudirektiivi:
Tärkeimmät syyt direktiivin uudelleentarkasteluun ovat polttoaine- ja moottoriteknologian kehittyminen sekä biopolttoaineiden käytön lisääntyminen. Komission
ehdotus pyrkii ennen kaikkea tieliikennepolttoaineista ja liikkuvista työkoneista aiheutuvien ilmaa pilaavien aineiden päästöjen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Ehdotus sisältää tiukennoksia polttoaineiden laatuvaatimuksiin, säännöksiä
polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen seurannasta ja vähentämisestä sekä säännöksiä, jotka mahdollistavat biopolttoaineiden käytön lisäämisen
bensiiniautoissa. Laivojen ja työkoneiden diesel voisi tämän myötä lähentyä liikenteen dieseliä. Myös liikennepolttoaineen laatudirektiivin uudistuksessa valmistellaan
biopolttoaineiden kestävyyskriteerejä, jotka ovat sisällöltään pääosin samanlaiset
kuin biopolttoainedirektiivin yhteydessä valmisteltavat kestävyyskriteerit.

	
Biopolttoaineiden kestävyyskriteereissä määritellään se todellisen päästövähenemän taso, joka
biopolttoaineilla on saatava aikaan suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin. Neuvotteluissa on ollut esillä 35
prosentin suuruinen päästösäästövaatimus.
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3.3

Valtakunnan tason ohjauskeinot
• Kansallinen lainsäädäntö sekä erilaiset strategiat ja ohjelmat ohjaavat ympäristöhallinnon vaikutuspiirin päästöjen kehittymistä koko valtakunnan tasolla
• Kansallisella tasolla on lisäksi käytössä muita ohjauskeinoja kuten vapaaehtoiset toimet, ympäristöluvat, verot, maksut, tuet, avustukset ja muut rahoituskeinot, ympäristöjärjestelmät ja –johtaminen sekä informaatio-ohjaus

3.3.1

Kansallinen lainsäädäntö
EU-jäsenyyden myötä Suomen ympäristölainsäädäntö on harmonisoitu vastaamaan
EY-lainsäädäntöä. Erityisesti ympäristönsuojelussa ja luonnonsuojelussa suuri osa
lainsäädännön muutoksista pohjautuu EY-lainsäädäntöön. Suomen lainsäädännössä
on huomioitu kansalliset olosuhteet, ja joiltain osin se saattaa myös olla edellä EUtason lainsäädäntöä.
Taulukko 2. Keskeinen lainsäädäntö ja sen tavoitteet
Ohjauskeino

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen
liittyvät (suorat/epäsuorat) tavoitteet

YmpäristönsuoYmpäristön pilaantumisen torjunnan yleisjelulaki (86/2000) laki, joka sisältää myös tavoitteen hillitä
ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää
kehitystä.

YHA:n sektori,
johon ohjauskeino vaikuttaa

Muuta

kaikki

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan sellaiseen toimintaan, jossa päästöt aiheuttavat
ympäristön pilaantumista. Lakia ei näin ollen
ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaisenaan
esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseen, mutta lain nojalla tehtävä ympäristön
pilaantumisen ehkäisy voi välillisesti johtaa
myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiseen.
Laki ympäristövaikutusten
arvioinnista
(468/1994)
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Tavoitteena on parantaa ympäristönäkökohtien huomioimista erilaisten hankkeiden
suunnittelussa ja kaavoituksessa. YVA-menettelyssä arvioidaan myös hankkeiden suorat ja epäsuorat vaikutukset ilmastoon.

kaikki

Valtioneuvoston asetus
ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä
(713/2006) sisältää ne
hankkeet, joihin on aina
sovellettava YVA-menettelyä.

Laki viranomais- Tavoitteena on
kaikki
• edistää ympäristövaikutusten arviointia
ten suunnitelmien ja ohjelmien
ja huomioon ottamista viranomaisten
ympäristövaikusuunnitelmien ja ohjelmien valmistelustusten arvioinnissa ja hyväksymisessä,
• parantaa yleisön tiedonsaantia ja osalta (200/2005)
listumismahdollisuuksia sekä
• kestävää kehitystä.

Valtioneuvoston asetus
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten
arvioinnista (347/2005)
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Ohjauskeino

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen
liittyvät (suorat/epäsuorat) tavoitteet

YHA:n sektori,
johon ohjauskeino vaikuttaa

Maankäyttö- ja
rakennuslaki
(132/1999)

Rakennetun ympäristön kokonaisuus antaa
puitteet rakennusten ja liikenteen energiankulutukselle, joka puolestaan vaikuttaa merkittävästi khk-päästöihin.

alueidenkäyttö
ja yhdyskunnat
sekä rakennukset ja asuminen

Muuta

Lain tavoitteena mm.
• järjestää alueidenkäyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset
hyvälle elinympäristölle
• edistää ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää
kehitystä
Maankäyttö- ja rakennuslaissa selkeytetään
myös kunkin kaavatason tehtävät.
Suomen rakentamismääräyskokoelma ja sen
osat C3 (2007),
D2 (2003), D3
(2007) ja D5
(2007)

Uudisrakentamisen energiatehokkuuden
rakennukset ja
perusvaatimustaso määritellään ympäristöasuminen
ministeriön antamissa rakentamismääräyksissä. Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava,
että suunniteltu rakennus täyttää rakentamismääräysten vaatimukset. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta keskeisimpiä
ovat energiantaloutta koskevat määräykset.
Rakentamismääräyskokoelman osassa C3
asetetaan rakennuksen lämmöneristystä koskevat määräykset ja osassa D3 rakennuksen
energiatehokkuusvaatimukset. Rakennuksen
energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen
laskentaa koskevat ohjeet sisältyvät osaan
D5. Rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa
koskeva D2 asettaa vaatimuksen ilmanvaihdon poistoilmasta talteenotettavalle lämpömäärälle.

Laki energiatodistuksesta
(487/2007)

Energiatodistuksessa ilmoitetaan se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön.
Rakennuksen omistajan on hankittava energiatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa
otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan.

rakennukset ja
asuminen

Laki rakennuksen Laissa säädetään ilmastointijärjestelmien
ilmastointijärjes- kylmälaitteiden määräaikaistarkastuksista.
telmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden
tarkastamisesta
(489/2007)

rakennukset ja
asuminen

Jätelaki
(1072/1993)

jätehuolto ja
F-kaasut

Lain tavoitteena tukea kestävää kehitystä
edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä
aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja
ympäristölle.

Ympäristöministeriön
asetuksessa rakennusten energiatodistuksesta (765/2007) säädetään
energiatehokkuuden
laskentamenetelmästä,
energiatodistusmalleista
sekä erillisen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä. Asetus tuli
voimaan 1.1.2008.

Jätelain uudistus on työryhmän valmisteltavana.

Sisältää myös tavoitteen yhdyskuntajätteen
synnyn ehkäisemisestä.
Valtioneuvoston
päätös kaatopaikoista (861/1997)

Asetuksen mukaan pääosa biohajoavasta
jätteestä on eroteltava muusta jätteestä
hyödyntämistä varten.

jätehuolto
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3.3.2

Valtakunnalliset ohjelmat ja strategiat
Kaikki ympäristöhallinnon alan lähiajan tavoitteet määritellään ympäristöministeriön
toimintaa ohjaavassa strategiassa Ekotehokas yhteiskunta ja hyvinvointia edistävä
elinympäristö (Ympäristöministeriö 2002). Ympäristöministeriön toiminta-ajatuksena on edistää kestävää kehitystä. Tavoitteena on hyvä ja turvallinen elinympäristö,
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ympäristöhaittojen ehkäiseminen sekä
asunto-olojen kehittäminen. Strategiset päämäärät ovat seuraavat:
• Ympäristövastuullisuus ja ekotehokkuus lisääntyvät
• Elinympäristö on terveellinen ja vastaa ihmisten tarpeisiin
• Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen hidastuu
• Ympäristöriskit vähenevät ja Itämeren tila paranee
• Asuntomarkkinoiden toimivuus paranee
• Rakentaminen on korkealaatuista
• Toiminta on sisäisesti joustavaa ja kustannustehokasta
Keskeiset hallituskauden aikaiset ympäristönsuojelun, asumisen sekä maankäytön ja
rakentamisen tavoitteet on määritelty hallitusohjelmassa. Kaikkia toimijoita koskevat
ympäristönsuojelulliset peruslinjaukset on puolestaan kirjattu hallituksen kestävän
kehityksen ohjelmaan, jonka tavoitteena on ekologinen kestävyys ja sitä edistävien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten luominen. Kansallisissa
ohjelmissa otetaan huomioon EU:ssa hyväksytyt ohjelmat ja tavoitteet sekä muut
kansainväliset tavoitteet.
Taulukko 3. Keskeiset ohjelmat ja strategiat sekä niiden tavoitteet
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Tavoitteet

YHA:n sektori,
johon ohjauskeino
vaikuttaa

Muuta

Kansallinen kestävän
kehityksen strategia
”Kohti kestäviä valintoja. kansallisesti
ja globaalisti kestävä
Suomi” (2006)

Sisältää ympäristöpolitiikan peruslinjaukset, jotka koskevat kaikkia
toimijoita.

kaikki

Kansallista kestävän kehityksen strategiaa arvioidaan
kahden vuoden välein, ja
tämä tarkastelu kytketään
EU:n kestävän kehityksen
strategian toimeenpano- ja
arviointiprosessiin. Suomen
kestävän kehityksen toimikunta raportoi arvioinnin
tuloksista hallitukselle.

Kestävän kulutuksen
ja tuotannon ohjelma
’Vähemmästä enemmän ja paremmin’
(2005)

Sisältää mm. seuraavia tavoitteita:
• Asetetaan materiaali- ja
energiatehokkuudelle tavoitteita ottaen huomioon
mm. kansainvälisessä keskustelussa esitetty keskipitkän
aikavälin globaali tavoite
hyvinvoinnin kaksinkertaistamisesta samalla kun luonnonvarojen kulutus puolitetaan.
• Energiatehokkuus ja energiansäästö lisääntyvät niin,
että energiankäytön kasvu
pysähtyy vuosikymmenessä.

Tuotanto, kulutus,
julkinen kulutus,
yhdyskuntarakenne

Hyväksytty osana hallituksen kestävän kehityksen
strategiaa. Päivitetään vuonna 2010.

Tavoitteena on ekologinen kestävyys ja sitä edistävien taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen
edellytysten luominen.
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Tavoitteet

YHA:n sektori,
johon ohjauskeino
vaikuttaa

Suomen luonnon
monimuotoisuuden
suojelun ja kestävän
käytön strategia vuosille 2006–2016

Tavoitteena:
kaikki/luonnon
• pysäyttää Suomen luonnon
monimuotoisuus
monimuotoisuuden pysäyttäminen vuoteen 2012 mennessä.
• vakiinnuttaa Suomen luonnon tilan suotuisa kehitys
vuosien 2010–2016 kuluessa
• varautua vuoteen 2016
mennessä Suomen luontoa
uhkaaviin maailmanlaajuisiin
ympäristömuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen
sekä
• vahvistaa Suomen vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä maailmanlaajuisesti kansainvälisen
yhteistyön keinoin

Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma (2002)

Ohjelman keskeisiä toimenpidealu- mm. rakennukset
eita ovat uuden teknologian kehit- ja asuminen sekä
täminen ja kaupallistaminen sekä
työkoneet
taloudelliset ohjauskeinot, kuten
energiaverotus, investointituet ja
metsähakkeen tuotantoketjun tuet.

Kansallinen strategia
biohajoavan jätteen
kaatopaikkasijoittamisen vähentämisestä
(2004)

Kaatopaikkadirektiivin tavoitteet
biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen asteittaisesta vähentämisestä biojätestrategian pohjana.

Muuta

Valtioneuvosto hyväksyi
strategian 21.12.2006. Strategia liittyy biologista monimuotoisuutta koskevan YK:
n yleissopimuksen (Convention on Biological Diversity,
CBD, 1992) toimeenpanoon
Suomessa (ks. luku 4.4.3
Ympäristövaikutukset). Asianomaiset ministeriöt ovat
yhteistyössä valmistelleet
strategian täytäntöönpanoa
varten toimintaohjelman,
jossa on tarkasteltu ilmastonmuutoksen edellyttämiä
toimenpiteitä.

jätteet ja jätehuolto

Strategiassa pyritään siihen, että
erilliskerättyä paperia ja –pahvia
kierrätetään noin 25 prosenttia
ja muuta biohajoavaa ainesta noin
5 prosenttia syntyvästä biohajoavasta jätteestä. Lisäksi lisätään
jätteen biologista esikäsittelyä eli
kompostointia ja mädätystä sekä
hyödynnetään jätettä energiantuotannossa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi on rakennettava uusia jätteiden käsittely- tai hyödyntämislaitoksia. Pääosa
uudesta kapasiteetista tarvitaan
biohajoavan jätteen esikäsittelyyn
ja energiana hyödyntämiseen.
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Ohjelma ja strategia

Tavoitteet

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen
2016 (2008)

Tavoitteena on vähäjätteinen kier- jätteet ja jäterätysyhteiskunta:
huolto
• Jätteiden syntyä ehkäistään
parantamalla materiaalitaloutta.
• Kierrätystä tehostetaan
lisäämällä uusiomateriaalien
kysyntää.
• Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään.
• Vuonna 2016 yhdyskuntajätettä enää enintään 20 %
kaatopaikoille.
• Vuonna 2016 yhdyskuntajätteestä kierrätetään 50 % ja
hyödynnetään energiana 30
%.

Muuta

Valtakunnalliset aluEnsisijainen tavoite on varmistaa
alueidenkäyttö ja
eidenkäyttötavoitteet valtakunnallisesti merkittävien seik- yhdyskunnat
(2000)
kojen huomioiminen maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa sekä valtion
viranomaisten toiminnassa.

Valtioneuvostolle tehdään
2008 esitys tarkistetuista
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tarkistus
koskee mm. ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen
sopeutumisen haasteita
alueidenkäytölle.

Yhdyskuntarakenteen Työryhmän ehdottamasta ohjelohjauksen kehittämasta tehdään asian hallinnollista
misohjelma
käsittelyä tukeva tavoite- ja toimenpideraportti.

alueidenkäyttö
ja yhdyskuntarakenne

Tärkeimmät ohjelmaehdotuksen sisältämät yhdyskuntarakenteen eheyttämisen
tavoitteet ja toimenpiteet
asetetaan osaksi pitkänajan
ilmastostrategiaa ja osaksi
tarkistustyön alaisina olevia
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Valtioneuvoston
asuntopoliittinen
toimenpideohjelma
2008–2011

Sisältää keskeiset asuntopoliittiset
linjaukset ja toimenpiteet, kuten
asuntojen korjaamiseen ja kunnossapitoon kannustavat rahoitustuet
(lisää energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä).

rakennukset ja
asuminen

Valtioneuvosto vahvisti toimenpideohjelman
14.2.2008 osana hallituksen
asuntopoliittisia ohjelmia,
joihin kuuluu lisäksi Helsingin seudun aiesopimus sekä
pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma.

Kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma (2003)

Ohjelma sisältää valtiovallan linjaukset kiinteistö- ja rakennusalan
kehittämiseksi.

rakennukset ja
asuminen

Strategian seurantaryhmä
julkaisi väliraportin keväällä
2005 ja loppuraportin joulukuussa 2007.

Ohjelman mukaan kiinteistö- ja
rakennusalan kehittämisessä on
pyrittävä mm. parempaan elinkaarija ympäristöosaamiseen.
Useat ohjelman tavoitteista saavat
toteutuessaan aikaan päästöjen
vähenemistä sekä edistävät luonnonvarojen kestävää kulutusta.
Sikäli, kun ohjelman tavoitteet parantavat rakentamisen edellytyksiä,
tavoitteilla voi olla päinvastainen
vaikutus.
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Ohjelma ja strategia

Tavoitteet

YHA:n sektori,
johon ohjauskeino
vaikuttaa

Ekologisesti kestävän
rakentamisen ohjelma (1998)

Ohjelmassa määritellään kestävän
rakennukset ja
rakentamisen tavoitteet ja toiasuminen
menpiteet, joiden avulla kestävän
kehityksen periaatteita toteutetaan
rakentamisessa, rakennusten korjaamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa.

Muuta

Tavoitteena kasvattaa rakennus- ja
kiinteistöalan valmiuksia Kioton
pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamiseksi mm. energiankulutusta
vähentämällä.
Vastuu ekologisen rakentamisen
edistämisestä on rakennus- ja kiinteistöalan yrityksillä ja järjestöillä.
Korjausrakentamisen Strategia sisältää korjausrakentarakennukset ja
strategia (2007–2017) misen toimenpide- ja kehittämislin- asuminen
jaukset vuoteen 2017 asti. Sisältää
olemassa olevan rakennuskannan
energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä tavoitteita:
• parantaa kiinteistöjen energiankäytön kokonaishallintaa
• kehittää ja edistää energiantehokkuuden ja -kulutuksen
arviointia ja mittausta
• kytkeä energiatodistus muihin kiinteistönpidon välineisiin ja edistämällä sen käyttöä
• kehittää energiatehokkuutta
tukevia palvelutoimintamalleja sekä edistämällä niiden
käyttöä
• parantaa rakenteiden ja talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuutta
• korostaa elinkaarikustannusnäkökulman merkitystä informaatio-ohjauksen keinoin
• tehostaa taloudellisten ohjauskeinojen ja säädösohjauksen käyttöä

Strategia luovutettiin asuntoministerille 3.7.2007.
Strategiasta laaditaan yhteistyössä rakennus- ja
kiinteistöalan toimijoiden
kanssa toimeenpanosuunnitelma, jossa strategiset
tavoitteet konkretisoidaan
toimenpiteiksi.
Strategian pohjalta laaditaan
myös valtioneuvoston periaatepäätös, jossa määritellään tarkemmat tavoitteet ja
valtion panostus.

3.3.3

Muut ohjauskeinot
Ympäristöluvat
Ympäristösuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle tarvitaan ympäristölupa. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä toiminnan
laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä
on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Myös energiatehokkuus on otettava huomioon osana ympäristölupaa. Ympäristösuojelulain mukaan energiatehokkuutta on
tarkasteltava yhdessä muiden ympäristövaikutusten kanssa.
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Vapaaehtoiset toimet
Viranomaisten toteuttaman ohjauksen lisäksi yritykset ja yhteisöt voivat käyttää
erilaisia vapaaehtoisia, markkinapohjaisia ohjauskeinoja, jotka korostavat toimijan
omaa vastuuta ympäristön tilan parantamisessa. Esimerkiksi eri toimialat ovat tehneet ministeriöiden kanssa sopimuksia energiansäästöstä.
Ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö (nyk. TEM) solmivat vapaaehtoisen asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen Asuntokiinteistö- ja
rakennuttajaliitto ASRA ry:n kanssa marraskuussa 2002. Valtakunnalliseen energiansäästösopimukseen liittyneiden yhteisöjen asuinkiinteistöjen lämmön ja veden
kulutusta pyritään vuoteen 2008 mennessä pienentämään 10 prosenttia vuoden 1998
tasosta. Vuoteen 2008 mennessä pyritään myös kääntämään sähkönkulutuksen kasvu
laskuun.
Öljylämmityskiinteistöjen energiansäästöä tehostetaan öljy- ja kaasualaa koskevassa energiansäästösopimuksessa (Höylä III), jonka osapuolina ovat KTM (nyk.
TEM), ympäristöministeriö sekä öljy- ja kaasualan toimijat. Sopimusten piirissä ovat
siten kerros- ja rivitalot sekä pientalot.
Kuntien energiansäästösopimus ja energia- ja ilmastosopimus sekä kuntien
energiatehokkuussopimus ja energia-ohjelma (ks. luku 3.5.7 Kuntien energiansäästösopimus ja energia- ja ilmastosopimus 1997–2007 sekä kuntien energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma 2008–2016)
Verot ja maksut
Keskeisiä taloudellisia ohjauskeinoja ympäristöpolitiikassa ovat erilaiset verot ja
maksut. Ympäristöveroilla pyritään vaikuttamaan päästöjen tai luonnonvarojen
käytön vähenemiseen ja kohdentamaan haittojen kustannukset niiden aiheuttajille
(ks. Hiltunen 2004). Varsinaisten ympäristöverojen lisäksi myös muut verot, kuten
energiaverot ja ajoneuvoverot, vaikuttavat merkittävästi päästöihin. Ympäristöön
liittyvistä verojen tuotoista yli 50 % koostuu erilaisista energiaveroista.
Ympäristösektorin kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttaa mm. jätevero, joka tuli
voimaan vuonna 1996. Jäteveron tavoitteena on edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää. Jäteveron suuruus on tällä hetkellä
30 euroa tonnilta kaatopaikalle toimitettavaa jätettä. Vuonna 2007 jäteveron kertymä
oli arviolta 56 miljoonaa euroa.
Ympäristölupajärjestelmään liittyy myös ympäristölupamaksu.
Rahoitustuet ja avustukset
Rahoitustuet, esimerkiksi korkotuet ja avustukset ovat verojen ja maksujen tapaan
taloudellisia ohjauskeinoja. Niillä voidaan kannustaa toimimaan ympäristölle myönteisellä tavalla. Ympäristöhallinnon sektorilla erityisesti asumisen energia-avustuksilla on vaikutus sektorin kasvihuonekaasupäästöihin.
Energia-avustuksilla parannetaan asuinrakennusten energiataloutta ja vähennetään energian käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Pientaloille avustusta myönnetään lämmitysjärjestelmän uusimiseen, kun asunnon vanha lämmitysjärjestelmä korvataan päästöttömällä tai vähäpäästöisellä järjestelmällä. Avustusta
myönnetään laiteinvestointeja ja kaukolämmön liittymismaksua varten. Kerros- ja
rivitaloille avustuksia myönnetään erillisten energiakatselmusten kustannuksiin,
rakennusten ulkovaipan korjaamiseen, ilmanvaihtojärjestelmän parantamiseen sekä
eräisiin lämmitysjärjestelmiin liittyviin toimenpiteisiin.
Ympäristöministeriö rahoittaa myös ympäristöhallintoa palvelevia tutkimus- ja
kehittämishankkeita. Ilmastohankkeilla on oma osaohjelmansa ympäristöklusterin
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tutkimusohjelman neljännellä ohjelmakaudella 2006–2009. Neljännellä ohjelmakaudella ilmastohankkeita on kaikkiaan 11, joista kolme liittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja loput yhdeksän ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
Ympäristöjärjestelmät ja -johtaminen
Ympäristöjohtaminen on toiminnan hallintaa niin, että ympäristönsuojelulliset tavoitteet otetaan huomioon kaikessa yrityksen ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa.
Ympäristöjohtaminen edistää toiminnan ekotehokkuutta ja vähentää palveluiden ja
tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja. Ympäristöjohtamisen käytännön välineitä ovat ympäristöjärjestelmät, -standardit, -indikaattorit ja -laskenta.
Näistä tunnetuimpia ovat ISO 14001 -standardiin ja EMAS-asetukseen perustuvat
järjestelmät. Ympäristöjärjestelmän osaksi voidaan liittää myös energiansäästö, mikä
vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteisiin.
Julkisten hankintojen arvo on Suomessa 22 miljardia euroa vuodessa eli noin 15
% bruttokansantuotteesta. Muun muassa EU:n komission teettämissä selvityksissä
on arvioitu, että kestävillä hankinnoilla voidaan saada merkittäviä säästöjä kasvihuonekaasupäästöissä. Ennakolta viisaat ja kestävät ratkaisut lisäisivät kustannustehokkuutta ja vähentäisivät myös kestämättömistä ratkaisuista aiheutuneita ongelmia.
Helmikuussa 2008 laajapohjainen työryhmä luovutti ympäristöministerille ja työministerille ehdotuksen kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi, jossa tavoitteena
on, että julkishallinnon pitää näyttää esimerkkiä ja osallistua ilmastonmuutoksen
hillintään ottamalla ympäristönäkökulma hankintojen perusteeksi kaikissa hankinnoissa. Tavoitteena on, että julkisella sektorilla sähköstä uusiutuvilla tuotettua on
31,5 % vuonna 2010 ja vähintään 60 % vuonna 2015. Vuonna 2010 rakennetaan pääsääntöisesti matalaenergiataloja ja vuoden 2015 jälkeen passiivitaloja. Tavoitteena on
myös vähentää kuljetuksia ja liikkumistarvetta sekä suosia kestäviä kuljetusketjuja.
Työryhmä mm. ehdottaa, että virastoilta ja laitoksilta edellytetään suunnitelmaa
energiankäytön vähentämisestä ja uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamisesta hankinnoissa, rakentamisessa ja liikkumisessa. Hallitus ottaa ehdotuksiin
kantaa keväällä 2008.
Informaatio-ohjaus
Ympäristön tilan seuranta ja siitä tiedottaminen sekä monipuolinen tutkimus, koulutus ja ympäristötietoisuuden edistäminen ovat informatiivisia ohjauskeinoja. Tiedollisella ohjauksella, esimerkiksi ympäristömerkinnöillä, pyritään myös suuntaamaan
kulutusta ympäristön kannalta vähemmän haitallisiin tavaroihin ja palveluihin.
Informaatio-ohjauksen keinoin pyritään rakennussektorin ja asumisen osalta rakennusten energiatehokkaaseen käyttöön ja käyttäjien kulutustottumuksiin mm.
kiinteistöjen sisälämpötilan säätämiseen sekä lämpimän veden kulutuksen vähentämiseen. Motiva on yksi merkittävä tietopalveluiden tuottaja rakennusten ja asumisen
energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen tähtäävässä kampanjoinnissa. Motiva
esittelee internet-sivuillaan mm. asuinkiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksen
luokittelukäyrästöjä, joiden tarkoituksena tarjota materiaalia asunto-osakeyhtiöille
ja isännöitsijöille kiinteistön kulutustason vertaamiseksi muuhun kiinteistökantaan.
Tilastojen avulla asuinkiinteistöissä voidaan laatia tavoitteita kiinteistökohtaiselle
energianhallinnalle. Tilaston otoksen muodostavat Kiinteistöliiton lämmöntarkkailuun kuuluva kiinteistökanta sekä Helsingin kaupungin omistamat asuinkerrostalot.
Otoksen suuruus on noin 4-5 % Suomen asuinkerrostalokannasta. Motivan yhteyteen
on perusteilla myös materiaalitehokkuuden keskus MATIVA, joka antaa tietoa materiaalien käytön tehostamisesta.
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Ikkunoiden energialuokitus – pilottihankkeessa määriteltiin energialuokka kahdeksan ikkunavalmistajan yhteensä 160 ikkunalle. Ikkunoiden energialuokituksen
tarkoituksena on auttaa ostajia ikkunoiden hankinnassa ja ohjata valinnat energiapiheihin tuotteisiin.
Rakennus- ja kiinteistöalan yhdessä kehittämään rakennusten ympäristöluokituksen (PromisE) tarkoituksena on tarjota käyttäjälähtöinen väline rakennusten ympäristötavoitteiden asettamiseen ja ympäristöominaisuuksien arviointiin. Ympäristöluokitus on laadittu sekä olemassa oleville kiinteistöille että uudisrakennuksille.
PromisE-ympäristöluokitus antaa kiinteistön omistajalle tietoa kiinteistön ympäristöominaisuuksista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Rakennuksen ympäristövaikutuksia arvioidaan asteikolla A-E.
3.4

Aluetason ohjauskeinot
• Erilaisilla aluetason ympäristö- ja ilmastostrategioilla pyritään vaikuttamaan
mm. yhdyskuntarakenteen, energiantuotannon ja jätesektorin kasvihuonekaasupäästöihin
• Maakuntakaavan suunnittelulla maakuntien liitot voivat edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä
3.4.1

Alueellisten ympäristökeskusten ohjelmat
Alueellisilla ympäristökeskuksilla on vaikutusmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen muun muassa alueen yhdyskuntarakenteen, energiantuotannon sekä
jätehuollon kehittämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kautta. Useat
alueelliset ympäristökeskukset ovat nostaneet ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja
siihen sopeutumisen keskeiseksi toimintatavoitteekseen. Myös muilla alueellisilla
ympäristökeskuksilla on toimia ja tavoitteita, joilla on ilmastonmuutosta hillitseviä
vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen torjunta on päätavoitteena Uudenmaan ympäristöohjelmassa
(Uudenmaan ympäristökeskus 2007). Ohjelmassa esitellään vuoteen 2020 ulottuvat
tavoitteet ja toimenpiteet, joilla pyritään Uudenmaan alueen tasapainoiseen kehittämiseen luonnon ja ihmisen ehdoilla. Ohjelman tavoitteena on, että ilmastonmuutoksen torjunta ulotetaan kaikille osa-alueille. Lisäksi pyritään valmistautumaan
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Erityishuomiota kiinnitetään muun muassa:
• yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen
• ekotehokkaan aluerakenteen ja tasa-arvoisten liikkumisedellytysten sekä
autoriippuvuuden vähentämisen varmistamiseen liikenteen ja maankäytön
suunnittelun yhteensovittamisella
• luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
• energiantuotannon ja liikenteen päästöjen kasvun pysäyttämiseen
Lounais-Suomen ympäristöstrategian (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007a ja
2007b) yksi keskeinen tavoite ilmastonmuutosta hillitsevien ja sopeutumista edistävien toimenpiteiden toteuttaminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi pyritään
edistämään monipuolista ja mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä tuottavaa energiantuotantoa sekä vähentämään energiankulutusta kaikilla sektoreilla.
Myös liikenteestä aiheutuvia päästöjä ja liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista pyritään vähentämään mm. maankäytön suunnittelun kehittämisellä. Myös
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ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kiinnitetään huomiota. Elinkeinotoiminnassa
ilmastonmuutosta hillitään:
• laatimalla Lounais-Suomen alueelle energiasuunnitelma
• kannustamalla ja ohjaamalla energian kulutuksen vähentämiseen
• suosimalla kotimaisia ja paikallisia uusiutuvia energialähteitä
• edistämällä vähemmän kuormittavien polttoaineiden ja polttotekniikoiden
käyttöönottoa sekä kartoittamalla kasvihuonekaasupäästöt ja seuraamalla
niiden kehittymistä toimenpiteiden suuntaamiseksi.
Hämeen alueellisissa kestävän kehityksen periaatteissa ilmastonmuutoksen torjuntaan on kiinnitetty huomiota. Vuonna 2008 julkaistaan tarkistettu Hämeen ympäristöstrategia, jossa tullaan käsittelemään ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista sekä tavoitteiden toimeenpanoa Hämeen alueella.
Pirkanmaan ympäristöohjelmassa (Pirkanmaan ympäristökeskus 2005) vuosille
2006–2010 yhtenä tavoitteena on alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.
Tavoitteeseen pyritään seuraavin toimenpitein:
• tukemalla energiatehokkuutta edistäviä hankkeita sekä tiedottamalla uusiutuvista energiamuodoista
• edistämällä bioenergian hyödyntämistä kauko- ja aluelämpölaitoksissa
• järjestämällä biojätteen erilliskeräys ja hyödyntäminen sekä hyödyntämällä
kaatopaikkakaasua
• tiivistämällä taajamarakenteita sekä suosimalla kävelyä ja pyöräilyä sekä
joukkoliikennettä
• lisäämällä ilmastonmuutostutkimusta ja sopeutumisesta tiedottamista
Etelä-Savon ympäristöohjelmassa (Etelä-Savon ympäristökeskus 2005) vuosille 2005–
2010 pyritään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen lisäämällä uusiutuvan energian osuutta alueen energiantuotannossa.
3.4.2

Maakuntakaavoitus
Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueidenkäytöstä maakunnassa tai
sen osa-alueella. Siinä esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet
sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueidenkäytön kysymykset. Tämän perustehtävänsä ohella maakuntakaavan tulee edistää
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista ja sovittaa ne yhteen alueidenkäyttöä koskevien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa.
Maakuntakaavaan sisältyy ekologisen kestävyyden vaatimus, joka liittyy mm.
alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteisiin ja liikenteen energiahuollon
järjestelyihin. Lisäksi myös maakuntakaavassa toimintojen yleistä sijoittumista tulee
tarkastella luontoon kohdistuvan kuormituksen näkökulmasta. Maakuntakaavoituksessa on mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota:
• ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyvään toimintaan;
• ympäristöä vähän kuormittavien energialähteiden käyttöönottoon;
• energiantuotannon ja -käytön tehostamiseen;
• tuotanto- ja kulutustapojen muutokseen;
• uusiutumattomien luonnonvarojenkäytön vähentämiseen;
• biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä
• uusiutuvien luonnonvarojen tuottokyvyn ylläpitämiseen
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Myös liikenteen järjestelyissä tulee huomioida ympäristönäkökohdat.
Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Kaavan vahvistaa ympäristöministeriö, minkä jälkeen se
saa lainvoiman.
3.4.3

Muu maakuntien toiminta
Maakuntien liitot tekevät alueillaan myös sellaista ilmastopolitiikkaa, joka ei suoraan
liity maakuntakaavoitukseen. Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat osallistuvat METKA-yhteistyöhankkeeseen,
jonka tavoitteena on määritellä metropolialueelle kestävän kehityksen mukainen
tavoitteellinen aluerakenne. Uudenmaan liitto valmistelee myös parhaillaan koko
maakunnan kattavaa ilmastostrategiaa.
3.5

Kuntatason ohjauskeinot
• Kuntien ilmastopoliittinen rooli on merkittävä erityisesti niiden maankäytön
suunnittelun, maapolitiikan, oman energiatuotannon, kuntapalveluiden energiankäytön sekä jätehuollon vuoksi.
• Kuntaliitto koordinoi kuntien ilmastokampanjaa, johon osallistuvat kunnat
ovat velvoitettuja asettamaan päästövähennystavoitteita sekä seuraamaan
kunnan päästökehitystään.
• Kunnissa on laadittu myös omia ilmastostrategioita.
• Kunnilla on mahdollisuus liittyä vapaaehtoiseen kuntien energiantehokkuussopimukseen sekä energiaohjelmaan.
3.5.1

Kuntien rooli ilmastopolitiikassa
Kansallisessa ilmastostrategiassa sekä sen päivityksessä painotettiin myös kuntien
roolia ilmastonmuutokseen hillitsemisessä. Ilmastopolitiikan osalta kuntien rooli ja
vastuu muodostuu niiden energian tuotannon ja käytön sekä yhdyskuntien jätehuollon järjestämisen kautta.
Energiantuotanto:
• vuonna 2005 15 % Suomen sähköntarpeesta tuotettiin kuntien energialaitoksissa hajautetusti eri puolilla Suomea
Energiankulutus;
• Kunnissa voidaan myös vaikuttaa sen omaan sekä kuntalaisten energian kulutukseen:
o kunnallisissa palveluissa kuluu energiaa ja muodostuu päästöjä
o kunnilla suunnitteluvastuu mm. asumisen sijoittumisessa kunnan alueella,
liikennejärjestelyissä ja yrityspolitiikassa
Kunnat voivat vaikuttaa päästöjen vähenemiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen seuraavilla käytännöillä:
• kuntatasolla tehtävät poliittiset päätökset, sitoumukset ja strategiat
• päästöjen vähentäminen kunnan omissa toiminnoissa (energian kulutus, energiantuotanto, jätehuolto, julkiset hankinnat) ja näyttämällä näin esimerkkiä
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• kuntalaisten käyttäytymisen ohjaaminen suunnittelun keinoin (erit. kaavoitus
ja liikenteen ohjaus)
• informaatio-ohjaus
Ohessa on esitelty muutamia keskeisiä, parhaillaan käytössä olevia kuntien ohjauskeinoja, joilla kunnat voivat suoraan tai välillisesti vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin.
3.5.2

Yleiskaavoitus
Yleiskaavalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja alueidenkäyttöä kunnan
alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen on perustuttava kestävän kehityksen periaatteisiin. Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön
suunnitelma, jonka avulla sovitetaan myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
ja maakuntakaavan tavoitteet kunnan omiin tavoitteisiin. Lisäksi yleiskaavalla ohjataan asemakaavoja. Kunnilla voi olla myös yhteisiä yleiskaavoja. Kuntien yhteisillä
yleiskaavoilla voidaan edistää ylikunnallisia tavoitteita esim. liikennejärjestelyitä.
3.5.3

Asemakaavoitus
Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä määritellään alueen tuleva käyttö
ja ohjataan rakentamista. Asemakaavan laatii kunta. Maankäyttö- ja rakennuslain
mukaan asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle,
turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja
liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä on vaalittava, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen
lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia
alueita. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa,
on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös yleiskaavan
sisältövaatimukset.
3.5.4

Muu maankäyttöpolitiikka
Maapolitiikan alaan kuuluvat kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen
liittyvät toimet. Hankkimalla maata keskeisiltä kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen
kaavoitusta kunta voi ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta edulliseen suuntaan. Kunnat voivat tarvittaessa käyttää
etuosto-oikeutta ja lunastamista maan hankintaan. Yksityistä maata kaavoitettaessa
kunnat voivat periä kaavoitettavan alueen omistajilta yhdyskuntarakentamisesta
aiheutuvia kustannuksia maankäyttösopimuksella tai kehittämiskorvauksena. Maapolitiikan toimenpitein kunnat voivat varmistaa, että kaavoitetut tontit, rakennettu
kunnallistekniikka, katu-verkosto sekä koulut ja päiväkodit tulevat ajallaan ja kustannustehokkaasti käyttöön.
3.5.5

Rakennusjärjestys kunnissa
Kuntien tärkein ohjauskeino rakentamisessa on rakennusjärjestys. Maankäyttö- ja
rakennuslaki (132/1999) edellyttää, että jokaisessa kunnassa on voimassa oleva rakennusjärjestys. Sen sisältämät määräykset voivat vaihdella kunnan sisällä. Rakennusjär-
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jestys ei saa olla ristiriidassa muun rakentamisen ohjausta koskevan lainsäädännön
(maankäyttö- ja rakennuslaki sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma) kanssa.
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja
sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän
elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea mm. rakennuspaikkaa, rakennuksen
kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa,
suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia
rakentamista koskevia seikkoja.
3.5.6

Kuntien ilmastokampanja ja kuntien omat ilmastostrategiat
Suomen Kuntaliitto koordinoi Suomessa kuntien ilmastokampanjaa, joka on alun
perin kansainvälisen kuntien kestävän kehityksen järjestön vuonna 1993 käynnistämä kansainvälinen kampanja. Kampanjan tarkoitus on tukea kuntia niiden toimissa
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Kampanjaa täydennettiin vuonna 2006 varautumis- ja sopeutumisstrategioilla. Kampanjaan osallistuvilta
kunnilta edellytetään seuraavan viiden välitavoitteen toteuttamista:
1. kunnan alueen kasvihuonekaasupäästöjen ja nielujen inventointi
2. kasvihuonekaasupäästöjen kehitysennusteen laatiminen seuraaville kymmenelle ja 20 vuodelle
3. päästöjen vähentämistavoitteen asettaminen (vertailuvuotena joko vuosi 1990
tai inventaarion ajankohta)
4. päästövähennyssuunnitelman laatiminen ja sen hyväksyttäminen kunnanvaltuustossa (päästövähennysten suuruus, keinot ja toimien toteuttamisjärjestys)
5. suunnitelman toimeenpaneminen, sen seuraaminen ja siitä raportointi
Vuonna 2008 kampanjassa oli mukana 51 kuntaa (Kuntaliitto 2008). Lisäksi Jyväskylän, Kuopio, Mikkelin, Oulun, Rauman, Salon, Tampereen, Toijalan, Turun, Ylöjärven
kunnilla sekä pääkaupunkiseudulla on omat ilmasto-strategiansa.
3.5.7

Kuntien energiansäästösopimus ja energia- ja ilmastosopimus 1997–2007
sekä kuntien energiatehokkuussopimus ja energiaohjelma 2008–2016
Kunnilla oli vuosina 1997–2007 mahdollisuus tehdä kauppa- ja teollisuusministeriön
(nyk. TEM) kanssa vapaaehtoisia energiansäästösopimuksia (ESS) sekä kuntien energia- ja ilmastosopimuksia (KEIS). Energia- ja ilmastosopimuksilla jatkettiin kuntien
energiansäästösopimuksen käytäntöjä. Liittyneitä kuntia sopimuksissa oli yhteensä
59 (KEIS 16) ja kuntayhtymiä 15 (6 KEIS). Sopimukset koskivat:
• kuntien omien toimintojen energiankulutusta, joista pääosan muodostaa
kuntien rakennusten lämmön ja sähkön kulutus. Noin 54 % kuntasektorin
rakennuskannasta kuului sopimusten piiriin. Tavoitteena oli:
o energian ja lämmön ominaiskulutuksen pienentäminen kunnan rakennuksissa
o energiakatselmoinnin ja kulutustilastoinnin laajentaminen kunnan rakennusten osalta (80 % rakennuksista katselmoinnin ja kulutustilastoinnin
piiriin vuoteen 2010 mennessä)
• sopimus koski myös muuta kunnan energiankäyttöä sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä.
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Kuntien vapaaehtoista energiansäästösopimusjärjestelmää uudistettiin energiapalveludirektiivin voimaanastumisen myötä. Vuoden 2007 loppupuolelta alkaen kunnilla
on ollut mahdollisuus liittyä kuntien energiatehokkuussopimukseen ja energiaohjelmaan vuosiksi 2008–2016. Uudessa sopimusjärjestelmässä on erilliset sopimusmallinsa suurille ja pienille kunnille. Valtion suuntaamaa tukea kuntien energiansäästöinvestointeihin ja energiakatselmuksiin tullaan jatkossa kohdistamaan erityisesti
energiaohjelma- ja sopimuskunnille.
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4	 Ympäristöpoliittiset toimet
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseksi
4.1

Ympäristöhallinnon toimialan
vaikutukset ilmastonmuutokseen
sektoreittain ja päästöjen nykytila
4.1.1

Alueidenkäyttö ja yhdyskunnat
Yhteiskunnan toimivuus perustuu pitkälti sen eri toimintojen sijoittumiseen ja syntyneeseen kokonaisrakenteeseen. Yhdyskuntien fyysinen rakenne on keskeinen osa
rakennettua ympäristöä. Rakennettujen elementtien lisäksi yhdyskuntarakenteella
tarkoitetaan myös useita toiminnallisia kokonaisuuksia, kuten asumisen, työssäkäynnin ja palveluiden välisiä yhteyksiä ja tuotannollisten toimintojen sijaintia asiointi-,
kuljetus- ja jakeluliikenteineen. Lisäksi yhdyskuntarakenteeseen liitetään yhdyskuntien toiminnasta ja liikenteestä aiheutuvat päästöt, kustannukset ja luonnontilaisten
alueiden käyttö yhdyskuntien rakentamiseen.
Alueidenkäytöllä ja yhdyskuntarakenteella on merkittäviä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Alueidenkäytön suunnittelulla voidaan yhdyskuntarakenteen
kautta vaikuttaa seuraavien osa-alueiden energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin:
o liikenne: tavara- ja henkilöliikenteen määrä, joukkoliikenteen osuus
o infrastruktuuri: yhdyskuntatekniset verkostot (liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkot), jätehuolto
o rakennukset: asuin- ja palvelurakennusten lämmitystapavalinnat ja sähkönkulutus
Suomessa kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne on hajanainen verrattuna esimerkiksi muiden Pohjoismaiden kaupunkeihin ja taajamiin. Vuonna 2000 Ruotsin ja
Norjan taajamissa asui neliökilometrillä noin 1500 asukasta, kun vastaava luku Suomessa oli alle 600 asukasta.
Yhdyskuntien hajautumiskehitys on vastakkaisista tavoitteista huolimatta jatkunut myös 2000-luvulla. Vaikka Suomi on muuttoliikkeen myötä kaupungistunut,
kaupunkiseudut ovat edelleen laajentuneet alueellisesti. Mutta samalla ne ovat asukasmäärien suhteen väljentyneet.
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (Helminen & Ristimäki, 2007) mukaan
suurimpien 28 työssäkäyntialueen väestö kasvoi vuosina 1980–2005 20 prosentilla
eli yhteensä noin 700 000 asukkaalla . Tämä vastaa tällä hetkellä 81 prosenttia koko
väestöstä. Haja-asutusalueiden väestömäärä on vähentynyt voimakkaasti ja samalla
haja-asutusalueiden väestökehitys on eriytynyt kasvaviin ja taantuviin alueisiin.
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Kasvavia haja-asutusalueita on aiempaa selvemmin vain suurten kaupunkiseutujen
ympärillä, joissa kasvu ulottuu entistä laajemmalle. (Ks. Kuva 1.)

Rovaniemi

Asutun alueen pinta-alan
keskimääräinen vuosimuutos
2000-2005

Kemi-Tornio

+1,6% - +3,4%
+1,1% - +1,5%
+0,1% - +1%
-0,9% - 0%
-1,4% - -1%
-3,4% - -1,5%
0

50

Oulu

100
Kilometriä
Raahe

Kajaani

Iisalmi

Kokkola
Pietarsaari

Vaasa

Kuopio

Joensuu

Seinäjoki
Varkaus
Jyväskylä

Tampere

Pori

Savonlinna
Mikkeli

Rauma
Hämeenlinna

Imatra-Lappeenranta

Lahti
Kouvola

Forssa
Turku
Helsinki

Kotka

Salo

© YKR/SYKE © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/06

Kuva 1. Aluerakenne keskittyy, mutta yhdyskuntarakenne samanaikaisesti
hajautuu. (Helminen & Ristimäki 2007)

Suomalaiset kulkevat keskimäärin 42 kilometriä vuorokaudessa – matka on pidentynyt kuudessa vuodessa kahdella kilometrillä, ja kasvu on pelkästään henkilöautoilua.
Joukkoliikenteen osuus on vastaavasti pienentynyt sekä pitkämatkaisessa liikenteessä
että erityisesti kaupunkiliikenteessä. Vain pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne on
säilynyt kilpailukykyisenä vaihtoehtona kasvavalle yksityisautoilulle, mutta sielläkin
joukkoliikenteen osuus on pienentynyt. Autoilu on yleistynyt myös lyhyillä matkoilla: 30 % automatkoista on alle kolmen kilometrin pituisia. (Henkilöliikennetutkimus
2004–2005, 2006 ja LVM:n ja YTV:n tilastot)
Maan pisimpiä työmatkoja tehdään työssäkäyntialueiden reunoilta ja erityisesti
Helsingin seudun kehyskunnista. Helsingin työssäkäyntialue ulottuu nykyään noin
80 kilometrin päähän keskustasta, ja nopeimmin kasvava, vähitellen kauemmaksi siirtynyt vyöhyke on 40–50 kilometrin etäisyydellä. Vuosina 1980–2005 alhaisen tehokkuuden pientaloalueiden kasvu Helsingin seudulla on ollut 40 %. Pientaloalueiden
osuus kaikista asuinalueista on tällä hetkellä yli puolet, vaikka sen asukasmäärä on
vain 8 %. Näillä alhaisen tehokkuuden alueilla entuudestaankin alhainen asukastiheys on samana aikana laskenut huomattavasti.

Ympäristöministeriön raportteja 19 | 2008

55

Yhdyskuntarakennetta hajauttava rakentaminen perustuu usein ilman kaavoitusta
tapahtuvaan hajarakentamiseen. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ei ole ongelma
pelkästään kasvavilla kaupunkiseuduilla vaan myös monilla sellaisilla kaupunkiseuduilla, joilla väki vähenee.
4.1.2

Rakennukset ja asuminen
Suomen rakennuskanta on hyvin moninaista johtuen rakennusten iästä, rakennustyypistä, rakennustekniikasta ja lämmitystavasta (ks. kaaviot 2. ja 3.). Suomen rakennuskanta on lisäksi varsin nuori. Rakennuskantaa ja sen ominaisuuksia muuttavat uudistuotanto ja laajennukset, rakennusten korjaus, rakennusten poistuma sekä
käyttötarkoitusmuutokset.

Kaavio 2. Rakennuskanta rakennustyypeittäin

Kaavio 3. Olemassa olevan rakennuskannan keski-ikä.

Rakennukset muodostavat runsaan puolet ja rakennettu ympäristö kokonaisuudessaan lähes kolme neljäsosaa Suomen kansallisvarallisuudesta. Rakennuskannan
arvosta asuinrakennuskannan osuus on noin kaksi kolmannesta. Nykyinen vuosittainen uudisrakentamisen rakentamisen määrä vastaa noin 1-2 prosenttia rakennuskannasta. Korjausrakentamisen määrä on viime vuosina lisääntynyt jatkuvasti.
Suomen rakennuskannassa on noin 1,4 miljoonaa rakennusta. Tästä kokonaismäärästä 86 % on asuinrakennuksia. Palvelurakennusten (mm. toimitila-, hoito-, kokoontumis- ja opetusrakennukset) osuus on noin 6 % ja teollisuusrakennusten noin 3 %.
Rakennuksissa energiaa käytetään lämmittämiseen sekä rakennuksen teknisen
toiminnan ja käytön vaatimiin toimintoihin. Myös rakennusten käyttäjien ja asukkaiden kulutustottumukset vaikuttavat käytetyn energian määrään. Rakennusten
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lämmityksestä ja sähkön käytöstä rakennuksissa tai niitä varten tuotetun energian
käytöstä muodostuu noin kolmannes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten osuus kansallisesta loppuenergian kulutuksesta on noin kaksi viidesosaa.
Yhdyskuntarakenteeseen ja rakennuksiin liittyvät päätökset ja valinnat vaikuttavat
varsin hitaasti. Näissä tehtävät valintojen vaikutukset ovat kuitenkin hyvin kauaskantoisia heijastuen myös liikennetarpeeseen useiden vuosikymmenten ellei jopa satojen
vuosien ajan. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöosuus rakennusten lämmityksessä
tai siihen tarkoitetun energian tuotannossa lisääntyy jatkuvasti.
Lähes puolet eli noin 46 % rakennuskannan tilavuudesta käyttää kaukolämpöä.
Sähköä ja öljyä on kumpaakin noin 20 %:n osuudet. Rakennusten käytössä saatavan
energiansäästön lisäksi on saavutettavien päästövähennysten kannalta merkityksellistä, millä tavoin edellä mainitut energiamuodot tuotetaan.
Keskeisiä tunnuslukuja rakennussektorin nykytilasta:
• Rakennuskannan kuutiotilavuus on hieman alle 2000 miljoonaa kuutiometriä
ja pinta-ala noin 500 miljoonaa neliömetriä.
• Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 asunnoista 64 % oli omistusasuntoja,
32 % vuokra-asuntoja, ja 4 %:lla oli muu hallintaperuste.
• Energian loppukäyttö Suomessa on noin 300 TWh/a. Tästä rakennusten
osuus on noin 39 %.
4.1.3

Jätteet ja jätehuolto
Jätehuollon osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 3 %. Jätehuollon päästöistä 90 % aiheutuu kaatopaikoilta vapautuvasta metaanista. Kaatopaikkakäsittelyä
korvaavasta käsittelystä syntyy hiilidioksidia ja, lisäksi jätevesistä aiheutuu pieniä
määriä typpioksiduulia.
Pääosa jätesektorin päästöistä aiheutuu kiinteistä yhdyskuntajätteistä. Vuonna
2005 näiden osuus jätesektorin kokonaispäästöistä oli noin 60 %. Yhdyskuntalietteiden osuus oli vain alle 1 %. Vuoden 2005 päästöistä muut jätelajit (teollisuuden jätteet,
rakennusjätteet ja yhdyskuntalietteet) aiheuttivat yhteensä reilun kolmanneksen.
Vuonna 2003 Suomessa syntyi jätettä 119 miljoonaa tonnia. Yhdyskuntien jätteiden
osuus tästä on vain noin 2 %. (Ks. Kaavio 4.) Suomessa syntyy yhdyskuntajätettä, eli
asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa jätettä, vuodessa noin 450 kg asukasta
kohden, mikä on noin 100 kg vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Kaatopaikalle
päätyy Suomessa noin 20 kg jätettä/asukas enemmän kuin EU:ssa keskimäärin eli
noin 250 kg asukasta kohden vuodessa. Kotitalouksista on peräisin 40–60 % yhdyskuntajätteestä riippuen arviosta. (Huhtinen ym. 2007, Mäenpää ym. 2006.)

Ympäristöministeriön raportteja 19 | 2008

57

Kaavio 4. Jätteiden muodostuminen Suomessa sektoreittain vuonna 2003.
Yhdyskunnat sisältää sekä kiinteät jätteet että jätevesilietteet.
(Tilastokeskus 2005)

Yhdyskuntajätemäärät ovat pysyneet melko tasaisina viime vuosina ja jopa laskeneet
hieman. Jätemäärä on pienentynyt noin 5 % vuodesta 1994 (2,5 Mt) vuoteen 2004
(2,374 Mt). (Huhtinen ym. 2007.) Muiden jätelajien (teollisuuden jätteet, rakennusjätteet ja yhdyskuntalietteet) jätemäärien lasku on ollut selvästi voimakkaampaa kuin
yhdyskuntajätteen.
Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen materiaalina on lisääntynyt hieman viimeisen kymmenen vuoden aikana, 29 prosentista vuonna 1997 33 prosenttiin vuonna
2006. Jätteen hyödyntäminen energiana on ollut lähinnä jätteiden käyttämistä rinnakkaispolttoaineena teollisuuden voimalaitoksissa. Energiahyödyntämisen määrä
nousi tasaisesti ja oli 12 % vuonna 2004, mutta sen jälkeen energianhyödyntämisen
määrä väheni hieman jätteen poltolle asetettujen tiukempien vaatimusten tultua
voimaan vuoden 2006 alusta. (Valtakunnallisen jätesuunnitelman perustelumuistio
2008.) Vuonna 2005 yhdyskunta- ja rakennusjätteistä syntyvän biokaasun talteenotto
vastasi 35 % syntyvästä kaatopaikkakaasusta ja vuonna 2006 vastaavasti 30 %.
Yhdyskuntajätehuollon päästöjen laskenta perustuu jätesektorin suoriin kasvihuonekaasupäästöihin. Poltettavan jätteen vaikutus kasvihuonepäästöihin lasketaan
energiasektorin päästöiksi. Sen laskennan pohjaksi on tuotettu syntyväksi arvioidun
jätepolttoaineen määrät. Massapoltosta, joka ei kuulu päästökaupan piiriin, on tehty
erillinen päästötarkastelu.
Jätteenpolttolaitoksen kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kasvihuonekaasupäästöjen tilinpidossa päästöksi päästökauppasektorin ulkopuolelle. Kun jätteenpolttolaitoksessa tuotettu energia käytetään hyväksi, ja sillä korvataan päästökauppasektorin
energiatuotantoa ja polttoaineen valmistusta, päästökauppasektorin päästöt useassa
tapauksessa vähenevät, ja vastaavasti päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästöt
kasvavat. Päästökauppasektorin päästön vähenemisen perusedellytys on, että päästökauppasektorille kuuluva laitos pystyy siirtämään energiantuotantonsa jätteen
jätteenpolttolaitokseen, tai että päästökauppasektorille kuuluva laitos voi hyödyntää
suoraan fossiilisen polttoaineen sijaan jätepolttoainetta.
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4.1.4

Työkoneet
Polttomoottorikäyttöisten työkoneiden lukumäärä on Suomessa kasvanut yli 2,3
miljoonaan. Näistä noin 10 prosenttia on traktoreita ja muita dieselkäyttöisiä ajettavia työkoneita, jotka aiheuttavat yhteensä 82 % työkoneiden hiilidioksidipäästöistä.
Bensiinikäyttöisistä ajettavista työkoneista aiheutuu noin 9 % ja dieselkäyttöisistä
siirrettävistä työkoneista noin 6 % työkoneiden CO2-päästöstä. Vain alle 3 prosenttia
päästöistä aiheutuu bensiinikäyttöisistä siirrettävistä työkoneista, joita on kuitenkin
määrällisesti kaikkein eniten, noin 1,6 miljoonaa. Uusia dieselkäyttöisiä työkoneita
hankitaan vuosittain alle 10 000 kappaletta, mikä on noin 2 prosenttia kannasta. Uudet työkoneet korvaavat pienempiä ja energiatehokkuudeltaan huonompia koneita.
(TYKO 2006.)
4.1.5

F-kaasut
Fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöjen osuus Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä on verrattain vähäinen noin 1,3 % (0,9 Mt CO2ekv.),
mutta niiden päästöosuus on kasvanut. F-kaasuja ovat fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) ja rikkiheksafluoridi (SF6). F-kaasut ovat
teollisuusperäisiä yhdisteitä, ja niistä HFC- ja PFC-yhdisteet kehitettiin korvaamaan
otsonikerrosta heikentäviä aineita.
F-kaasujen käyttö ja päästöt kasvoivat nopeasti 1990-luvun puolivälissä, jolloin
ensimmäiset otsonikerrosta heikentävien aineiden rajoitukset astuivat voimaan. EY:n
tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annettu asetus (842/2006) ja EY:n moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä annettu direktiivi (2006/40) sekä
tekninen kehitys (laitetiiviys, täyttömäärän pieneneminen, vaihtoehtoiset yhdisteet)
ovat hillinneet F-kaasujen käyttöä ja päästöjen kasvua jonkin verran.
4.2

Päästöjen kehitys nykytilassa (Perusskenaario)
4.2.1

Alueidenkäyttö ja yhdyskunnat
Kansainvälisen kehityksen valossa suurimpien kaupunkien ja kaupunkiseutujen kasvu tulee jatkumaan Suomessa voimakkaana. Rakennustoiminta on vilkasta pitkälle
tulevaisuuteen varsinkin suurimmilla kaupunkiseuduilla. Rakentamisen ilmastovaikutusten kannalta keskeinen kysymys on, miten yhdyskuntarakenne kehittyy.
On ilmeistä, etteivät nykyiset ohjauskeinot ole olleet riittäviä hajautuvan kehityksen
kääntämiseksi eheytyvään suuntaan.
Viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin liikenteestä. Jos yhdyskuntarakenteen hajautuminen jatkuu, se lisää henkilöautoliikennettä joukkoliikenteen kustannuksella ja kasvattaa kasvihuonekaasupäästöjä. Suurten ja entisestään
kasvavien liikennemäärien vuoksi ongelma on vakavin suurilla kaupunkiseuduilla.
Mitä useampi auto kotitaloudella on käytettävissään, sitä epätodennäköisemmin
kotitalouden jäsenet tekevät joukkoliikennematkoja. Mikäli vuoden 2008 alusta lähtien voimassa ollut autoverouudistus lisää kotitalouksien autonomistusta, se saattaa
heikentää joukkoliikenteen edellytyksiä entisestään.
Alueidenkäytön toimien suorat vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin ovat
pieniä ja vaikeasti todennettavissa määrällisesti, mutta niillä on suuria välillisiä vai-
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kutuksia liikenteen ja rakentamisen päästöihin. Alueidenkäytön johdonmukainen
kehittäminen ja etenkin yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on välttämätöntä, jotta
nämä välilliset vaikutukset voivat toteutua.
Ilmastovaikutusten arviointia varten YKR-seurantajärjestelmää on tarkoitus kehittää niin, että sen avulla voitaisiin tehdä arvioita myös tulevasta kehityksestä.
4.2.2

Rakennukset ja asuminen
Uudis- ja korjausrakentaminen
Rakennus- ja kiinteistöalan toiminta asunto-, toimitila- ja korjausrakentamisen markkinoilla sekä teollisuuden investointihalukkuus määrittyvät vallitsevien kansantalouden suhdanteiden mukaan. Myös uudis- ja korjausrakentamisen välinen keskinäinen
suhde vaihtelee. Kansalliseen rakentamisen tuotantovolyymeihin ja kiinteistöliiketoiminnan aktiivisuuteen heijastuvat myös globaalit kehitystrendit. Rakentamistoiminnan intensiivisyys on Suomessa osin alueellisesti keskittynyttä kuten myös muualla
Euroopassa.
Muita rakentamisen alalla merkittäviä ohjaavia tekijöitä ovat väestön kasvu, väestörakenteen muutos sekä korjausrakentamisessa mm. rakennusten palvelukyvyn ja
käytettävyyden ylläpitäminen:
• Vuoteen 2050 mennessä arvioidaan tarvittavan hieman alle 250 000 asuntoa
lisää. Nykyiseen tuotantomäärään verrattuna tämä merkitsee vuosittain 5500
uutta asuntoa aikavälillä 2005–2050.
Kyseiset arviot perustuvat Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille 2005–2050,
jonka mukaan
• väestön määrä kasvaa noin 9 % eli lähes 500 000 henkilöllä.
• yli 65-vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Asuntokunnan keskikoko on vuonna 2050 edelleen noin 2 henkilöä/asunto ja
• uusia asuntokuntia syntyy lisää noin 470 000 kpl.
Rakentamisen piirteitä:
• päiväkotien ja opetusrakennusten uudistuotannon määrän lisääminen ei ole
väestöennusteen mukaan perusteltua, koska sen mukaan alle 14-vuotiaiden
osuus vähenee hieman vuoteen 2050.
• Väestön ikärakenteen muutoksessa vanhusväestön osuus kasvaa. Nykyisten
trendien mukaisesti rakentaminen kohdistuu enemmän palvelutaloihin tai
vastaaviin pieniin yksiköihin eikä suurten hoitolaitosyksiköiden rakentamiseen. Tällöin rakentaminen on ennemminkin asuinrakentamista kuin puhtaasti toimitilarakentamista. Huomattavaa on myös, että vanhusväestön asumista
pidempään kotona tuetaan laitoshoitotarpeen välttämiseksi.
• Toimitilarakentaminen on jatkunut usean vuoden ajan voimakkaana. Tällä
hetkellä ennustetaan kasvun tasaantuvan.
• Teollisuuden investointien suuntautuminen aiempaa enemmän Suomen ulkopuolelle on johtanut maltillisiin kasvuodotuksiin teollisuusrakentamisessa.
Korjausrakentamisen määrä on jatkuvasti lisääntynyt verrattuna uudisrakentamiseen. Korjausrakentamisen kasvu on ollut viime vuosina rajoittunutta uudistuotannon hyvän suhdannetilanteen takia. Korjausrakentamisen suhdanne normalisoituu.
Tällöin voidaan pitkällä aikavälillä tarkastella korjausrakentamista aiemmalla 2 prosentin kasvu-uralla.
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Rakennuskannan energiankulutus muodostuu asuin- ja palvelurakennusten sekä tuotantorakennusten lämmitykseen käytettävästä energiasta sekä huoneisto- ja
kiinteistösähköstä. Osa huoneisto- ja kiinteistösähkön kulutuksesta on rakennusten
toimintojen vaatimaa, mutta kulutukseen vaikuttavat merkittävästi myös rakennusten käytön tapa ja käyttäjien kulutustottumukset.
Laskelmissa tarkastellaan asuin- ja palvelurakennuksia (Energiatilastoissa: rakennukset). Tuotantorakennusten energiankulutuksia ei ole tarkasteltu, koska niiden
kulutus sisältyy muiden sektoreiden kulutuksiin (esim. teollisuuden energiankulutukseen). Energiankulutustarkasteluissa laskettiin rakennustasolla käytettyjä kokonaisenergian kulutuksia (brutto, ostettu energia). Nämä vastaavat kulutuksia,
joita Energiatilastoissa tilastoidaan. Päästöissä on mukana vain suorat rakennusten
energiankäytön aiheuttamat päästöt. Energiansäästötoimet voivat aiheuttaa myös
epäsuoria päästöjä, kuten liittyen mm. rakentamiseen ja rakennustarvikkeiden valmistamiseen.
Laskennassa on arvioitu lähtötietoihin (Tilastokeskuksen energiatilasto ja rakennustyyppikohtaiset tiedot) rakennustyyppikohtaisesti lämmitysenergian tarve ja
päästöt lämmitystavoittain rakennuskannassa. Lisäksi pyritään ottamaan huomioon
myös kiinteistö- ja huoneistosähkön osuuksien suhde.
Taulukko 4. Rakennussektorin energiankulutuksen kehittyminen perusskenaariossa
Energiankulutus
(perusskenaario)
(GWh/a)

2005

2020

2050

Rakennukset ja asuminen * (ml. huoneisto- ja kiinteistösähkö

88395

95928

104661

Rakennukset ja asuminen ** (ilman huoneisto- ja kiinteistösähköä)

65578

67725

68825

EI-PKS-kulutus

40662

40290

37678

Taulukko 5. Rakennussektorin päästöyhteenveto perusskenaariossa
Päästöyhteenveto
(perusskenaario)
(Mt CO2ekv.)

2005

2020

2050

Rakennukset ja asuminen * (ml. huoneisto- 19,40
ja kiinteistösähkö

21,4

23,7

Rakennukset ja asuminen ** (ilman huoneisto- ja kiinteistösähköä)

14,8

15,6

16,4

EI-PKS -päästöt

6,4

6,2

5,5
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4.2.3

Jätteet ja jätehuolto
Kaatopaikalle loppusijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrän arvioidaan
vähenevän jonkin verran tehokkaammin kuin kaatopaikkadirektiivi edellyttää.
Vuonna 1994 syntyneestä jätemäärästä laskettuna vuonna 2009 sijoitetaan arviolta
45 % (0,94 Mt/a) kaatopaikalle. Kaatopaikkadirektiivin mukaan sallittu määrä olisi
50 %. Vuonna 2016 kaatopaikalle sijoitetaan 32 % (0,66 Mt/a), kun sallittu jätemäärä
on kaatopaikkadirektiivin mukaan 35 %. Vuonna 2050 kaatopaikkasijoituksen arvioidaan olevan vastaavasti 34 % (0,70 Mt). (Ks. taulukko 6.)
Taulukko 6. Arvio biohajoavan yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoituksen kehittymisestä perusskenaariossa
Biohajoavan jätteen
kaatopaikkasijoitus (Mt)

2005

2020

2050

1,12

0,67

0,70

Perusskenaarion jätteenpolton määrä on vuonna 2016 lähes sama kuin valtakunnallisen jätesuunnitelman taustaraportin (Huhtinen ym. 2007) perusskenaariossa eli 0,65
Mt/a. Välivuosien 2008–2015 kehitys on SYKE:n asiantuntija-arvio. Yhdyskuntajätteen
rinnakkaispolton oletetaan säilyvän nykytasolla (0,18 Mt/a). Arvio massa- ja rinnakkaispolton suhteen kehittymisestä vuoteen 2016 asti on sama kuin valtakunnallisen
jätesuunnitelman taustaraportin (Huhtinen ym. 2007) perusskenaariossa. Vuodesta
2020 eteenpäin polttomäärien oletetaan pysyvän lähes ennallaan (Ks. taulukko 7.)
Taulukko 7. Arvio jätteenpolton määrän kehittymisestä perusskenaariossa
Jätepolttoaineen poltto (Mt)

2005

2020

2050

0,22

0,66

0,68

Vuonna 2016 yhdyskuntajätteestä hyödynnetään biologisesti arviolta 17 % ja kierrätetään 24 %. Mädätyksen osuuden arvioidaan olevan 10 % biologisesta hyödyntämisestä.
Teollisuus- ja rakennusjätteiden sekä yhdyskuntalietteiden määrän oletetaan pysyvän nykytasolla. Vastaavasti myös teollisuuden ja yhdyskuntien jätteiden ja lietteiden
kompostoinnin arvioidaan pysyvän nykytasolla. Näiden osuus päästöistä laskee
edelleen. Kaatopaikkakaasun talteenotto vuosien 2005–2006 tietojen perusteella on 33
% syntyneen kaasun määrästä. Osuuden oletetaan kasvavan 40 %:iin vuoteen 2025
mennessä ja 45 %:iin vuoteen 2050 mennessä, koska suurempi osuus syntyvästä kaatopaikkakaasusta tulee kaatopaikoilta, joilla kaasun talteenotto on järjestetty. Kaasun
talteenottomäärä kuitenkin vähenee, koska biohajoavan jätteen määrä kaatopaikoilla
pienenee (ks. taulukko 8).
	 Jätteen määrää ja päästöjä koskevat tilastotiedot ulottuvat vuoteen 2006 saakka. Sen jälkeistä kehitystä
on arvioitu vuoteen 2016 ulottuvan valtakunnallisen jätesuunnitelman taustaraportin (Huhtinen ym. 2007)
perusskenaarion mukaan . Jätteen määrän arvioidaan kuitenkin kehittyvän valtakunnallisen jätesuunnitelman taustaraportin perusskenaarion laskelmista poikkeavalla tavalla. Väestöennusteen perusteella
jätteen määrän arvioidaan olevan vuonna 2016 noin 450 000 t/a suurempi verrattuna valtakunnallisen
jätesuunnitelman taustaraportin perusskenaarion arvioon. Arvioitu määrä vuonna 2016 on kuitenkin
vain noin 50 000 t/a suurempi kuin valtioneuvoston huhtikuussa 2008 hyväksymässä valtakunnallisessa
jätesuunnitelmassa vuoteen 2016 oleva yhdyskuntajätteen arviohaarukan yläraja 2,5 miljoonaa tonnia.
Vuodesta 2017 vuoteen 2050 yhdyskuntajätteen määrän on oletettu kasvavan myös Tilastokeskuksen
väestönkasvuarvion mukaisesti.
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Taulukko 8. Arvio kaatopaikkakaasun talteenoton kehittymisestä perusskenaariossa
Kaatopaikkakaasun talteenotto
(Gg metaania)

2005

2020

2050

42,51

36,51

34,60

Taulukossa 9. on esitetty jätesektorin päästöjen kehittyminen perusskenaariossa. Kaatopaikkasijoituksesta, kompostoinnista ja jätevedenkäsittelystä aiheutuneet päästöt
on esitelty taulukossa eriteltyinä.
Taulukko 9. Jätesektorin perusskenaarion päästöyhteenveto ilman päästökauppasektorin ulkopuolelle jäävän massapolton päästöjä
Päästöyhteenveto
(perusskenaario)
(Mt CO2 ekv.)

2005

2020

2050

Jätteet ja jätehuolto (yhteensä)

2,44

1,84

1,46

Kaatopaikkasijoitus

2,08

1,45

1,07

Kompostointi

0,12

0,17

0,17

Jätevedenkäsittely

0,23

0,22

0,22

Laskettaessa jätesektorin päästöihin mukaan myös päästökauppasektorin ulkopuolinen massapoltto kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat taulukon 10. mukaisesti.
Taulukko 10. Jätesektorin perusskenaarion päästöyhteenveto ml. päästökauppasektorin ulkopuolelle jäävän massapolton päästöt
Päästöyhteenveto
(perusskenaario)
(Mt CO2 ekv.)

2005

2020

2050

Jätteet ja jätehuolto (sis. EI-PKS
massapolton päästöt) (yhteensä)

2,46

2,07

1,70

4.2.4

Työkoneet
TYKO-järjestelmään (TYKO 2006) sisältyy arvio työkonemoottoreita ja niiden polttoaineita koskevien EU-säädösten kehittymisestä. Näillä toimilla vaikutetaan ainakin
toistaiseksi ennen kaikkea perinteisiin ilmansaasteisiin eikä niinkään kasvihuonekaasuihin, mutta puhdistustekniikoiden vaikutuksia sekundääripäästöihin ja energiatehokkuuteen on jo tarkasteltu säädösvalmistelun vaikuttavuusarvioinneissa.
Kaikkien työkoneiden hiilidioksidipäästöjen arvioidaan kasvavan vuoden 1990
tasosta 25 vuoden aikana lähes 10 prosenttia. Vuoden 2015 jälkeen päästöjen arvioidaan vähenevän hieman hitaammin kuin ne ovat siihen saakka kasvaneet. Vuoteen
2050 mennessä niiden arvioidaan olevan 1990-luvun tasolla eli noin 2,5 miljoonaan
tonnia vuodessa.
Taulukko 11. Työkoneiden perusskenaarion päästöyhteenveto
Päästöyhteenveto
(perusskenaario)
(Mt CO2)

2005

2020

2050

Työkoneet

2,55

2,65

2,5
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4.2.5

F-kaasut
F-kaasujen käytön ja päästöjen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa erityisesti kylmä- ja ilmastointilaitteissa. Kasvu aiheutuu pääasiassa laitekannan kasvusta.
Kylmäaineet
Kylmäaineiden päästöjen arvioidaan kasvavan edelleen, mutta hitaammin kuin aiemmin on arvioitu. Kasvu aiheutuu vielä käytössä olevan R-22:n (käytöstä poistumassa
oleva otsonikerrosta heikentävä kylmäaine) korvautumisesta HFC- ja PFC-kylmäaineilla sekä laitemäärien lisääntymisestä. Päästöjen kasvua puolestaan hidastaa
tekniikan kehittyminen, mikä on johtanut laitteiden kaasutäytösten pienenemiseen
sekä laitosten tiiveyden parantumiseen. Lisäksi päästöjen kasvua hillitsee merkittävästi 4.7.2006 voimaantulleiden fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä koskevan
EY-asetuksen (842/2006) sekä moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden päästöjä
koskevan direktiivin (2006/40/EY) toimeenpano. Perusskenaarion mukaisessa tilanteessa päästötaso kylmä- ja ilmastointilaitesektorilla olisi vuonna 2050 noin 1,16 Mt
CO2ekv. eli noin 30 % nykyistä suurempi.
Aerosolit ja saumavaahto
Teollisuuden vapaaehtoisista toimista johtuen aerosolien ja saumavaahdon ponneainepäästöt ovat vähentyneet nopeammin kuin aiemmissa skenaarioissa on esitetty.
Päästöjen vähenemisen oletetaan kuitenkin hidastuvan, kun F-kaasut on korvattu
niissä tuotteissa, joissa niiden korvaaminen on helppoa. Perusskenaarion mukainen
päästötaso vuonna 2050 olisi noin 0,04 Mt CO2ekv. eli noin 65 % nykyisestä tasosta.
Sähkönjakelulaitteet
Sähkönjakelulaitteiden rikkiheksafluoridipäästöjen (SF6) arvioidaan tasaantuvan kutakuinkin nykyiselle, noin 0,01 Mt CO2ekv. tasolle.
Solumuovit
Aiemmin havaitun päästötason laskun arvioidaan tasaantuvan lähivuosina, kun
F-kaasut on korvattu niissä kohteissa, joissa se on teknisesti toteutettavissa. Vaikka
korvaaviin aineisiin siirtymistä tapahtuisi jatkossakin, tuotantomäärien kasvu aiheuttaa päästöjen kasvutrendiä.
Kaikki päästölähteet
Kaaviossa 5. on esitetty kaikkien lähteiden päästötasoa kuvaava päästöskenaario,
joka noudattelee kylmä- ja ilmastointilaitesektorin päästöarviota, koska em. sektorin päästöt vastaavat noin 80 % Suomen kaikista F-kaasupäästöistä. Näin ollen,
kylmä- ja ilmastointilaitesektorilla on F-kaasujen osalta myös merkittävin päästöjen
vähennyspotentiaali.
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F-kaasujen päästöskenaario kaikille päästölähteille
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Kaavio 5. F-kaasujen perusskenaario. Ympyrät ovat päästöarvioita YK:n ilmastosopimukselle. Yhtenäinen viiva on itse skenaario, joka on muodostettu laskemalla yhteen sektorikohtaiset skenaariot.
Katkoviivat kuvaavat lähtötietojen virheistä aiheutuvaa epävarmuutta.

Ilman lisätoimia F-kaasujen päästöjen arvioidaan olevan Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä noin 3,7 % (1,0 Mt CO2ekv.) vuonna 2020 ja noin 4,5 % (1,24
Mt CO2ekv.) vuonna 2050.
Taulukko 12. F-kaasujen perusskenaarion päästöyhteenveto
Päästöyhteenveto
(perusskenaario)
(Mt CO2ekv.)

2005

2020

2050

F-kaasut

0,89

1,0

1,24

4.2.6

Suomen ulkopuolella tehtävät päästövähennykset
Komission ilmasto- ja energiapakettiehdotuksen mukaan Suomi voisi vuosina 2013–
2020 käyttää joustomekanismeja (CDM, JI) noin 8 Mt (1 Mt/vuosi) päästökaupan
ulkopuolisilla sektoreilla tilanteessa, jossa uutta kansainvälistä ilmastosopimusta
(2012-) ei ole saatu aikaiseksi. Käyttämättömän osuuden Suomi voi periaatteessa
myydä. Vastaavasti kiintiötä on periaatteessa mahdollisuus kasvattaa ostamalla sitä
lisää joltain toiselta jäsenmaalta. Jos kansainvälinen ilmastosopimus syntyy, joustomekanismien käyttömahdollisuus kasvaa komission ehdotuksessa 50 % lisääntyvästä
päästövähennystarpeesta.
Joustomekanismien käyttö ei koske ainoastaan YM:n hallinnonalaa, vaan on eri
hallinnonaloja poikkileikkaava toimenpide. Sitä tarkastellaan tässä selvityksessä osana hallinnonalan toimia kokonaiskuvan hahmottamiseksi.
Joustomekanismien käyttö lisää suoraan tai epäsuorasti hintamekanismin kautta
päästöjen vähennystoimia Suomen ulkopuolella. Yksi päästöyksikkö vastaa yhtä
päästötonnia ilmastosopimusjärjestelmässä. Joustomekanismien tärkeä rooli uudessa kansainvälisessä ilmastosopimuksessa on laajalti tunnistettu (ks. Stern Review,
2006; UNFCCC Secretariat (2007), EY:n ministerineuvoston päätelmät 30.10.2007).
Se on Suomen kannalta varsin kustannustehokas tapa vähentää päästöjä Suomen
velvoitteen täyttämiseksi.
	
Päästökauppasektorin ulkopuolisilla aloilla valtiot voivat ostaa päästöoikeuksia joustomekanismien kautta. Päästökauppasektorilla kauppaa käyvät yritykset.
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Käytännössä valtio voisi joko itse, konsultin kautta tai hiilirahaston kautta ostaa
päästöyksiköitä eli:
• ostaa päästöoikeuksia mailta, joilla on päästökatto (joko Kioton pöytäkirjan
tyylinen sitova päästökatto tai ns. riskitön päästökatto, no-lose target, tai sektoritason katto)
TAI
• ostaa päästövähennyksiä yksittäisistä hankkeista tai ohjelmista Suomen ulkopuolella. Sekä hankkeille että isäntämaille on tällöin tiettyjä ehtoja. Tyypillisiä
hanke- tai ohjelmatyyppejä olisivat energiatehokkuuden parantaminen ja
uusiutuvien energialähteiden edistäminen kohdemaissa
TAI
• ostaa poistoyksiköitä yksittäisistä hiilinieluhankkeista tai -ohjelmista Suomen
ulkopuolella. Hankkeet voivat mahdollisesti liittyä vuoden 2012 jälkeen esim.
metsitykseen, uudelleenmetsitykseen, ja metsäkadon hillintään, metsänhoitoon, maatalousmaan hoitoon ja kasvillisuuden palauttamiseen.
Komission ehdotuksessa hyväksyttäviä päästöyksiköitä ovat kaudelta 2008–2012
käyttämättä jääneet päästövähennykset, kaudella 2008–2012 käynnistettyjen CDMhankkeiden sertifioidut päästövähennykset kaudella 2013–2020 sekä sertifioidut
päästövähennykset vähiten kehittyneissä maissa (LDC) kaudella 2013–2020. Uusi
kansainvälinen ilmastosopimus ja EU:n mahdolliset bilateraaliset sopimukset muiden osapuolten kanssa voivat tuoda lisää mahdollisuuksia joustomekanismien käyttöön.
Ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä teki 15.2.2008 päätöksen käynnistää päästöyksiköiden hankinta myös kaudelle 2013 – 2020. Hankintavaraus on 30
miljoonaa euroa, ja sillä arvioidaan saatavan n. 3 Mt päästöyksiköitä. Valtion ostoohjelma voidaan vapaasti keskittää haluttuihin päästöyksiköihin, kohdemaihin ja
hanketyyppeihin, ja sen strategia määritellään erikseen.
Taulukko 13. Joustomekanismien perusskenaarion päästöyhteenveto
Päästöyhteenveto
(perusskenaario)
(Mt CO2ekv.)

2008–12

2020

2050

Suomen ulkopuolella tehtävät
päästövähennykset

-1,4

-0,38

0

4.3

Politiikkatoimenpiteet ja ohjauskeinot
sektoreittain (Politiikkaskenaario)
4.3.1

Johdanto
Tässä luvussa esitellään kullekin ympäristöhallinnon sektorille erilaisia ilmasto- ja
energiapoliittisia politiikkatoimia ja niiden toteuttamisessa hyödynnettäviä ohjauskeinoja sekä näiden vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Ohjauskeinot voidaan
jakaa kolmeen pääryhmään: oikeudellis-hallinnollinen, taloudellinen (ml. fiskaalinen)
sekä tiedollinen ohjaus. Vapaaehtoiset sopimukset kuuluvat oikeudellis-hallinnollisen ohjauksen piiriin, mikäli ne ovat juridisesti sitovia ja tiedolliseen ohjaukseen,
mikäli ne eivät ole luonteeltaan sitovia. (Hildén et al. 1999) Lisäksi jotkin toimet ovat
luonteeltaan teknis-operationaalisia, vaikka varsinainen ohjauskeino voikin olla hallinnollis-oikeudellinen. (Ks. liite 4.)
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Tässä yhteydessä esiteltävillä politiikkatoimilla on erilaisia tavoitteita. Useimmilla
toimilla pyritään ensisijaisesti päästökauppasektorin ulkopuolelle jäävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen Suomessa ja siten Suomelle EU:n taakanjaossa
asetettavan päästövähennysvelvoitteen täyttämiseen.
Tietyillä politiikkatoimilla on myös erillisiä energiatehokkuuteen ja uusiutuvan
energian lisäämiseen liittyviä tavoitteita. Ilmasto- ja energiapolitiikka kytkeytyvät
monilta osin toisiinsa, ja näin ollen niitä on joissain tapauksissa perusteltua tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Myös Euroopan komission esittelemässä ilmasto- ja
energiapaketissa ilmasto- ja energiatavoitteita käsitellään yhdessä (ks. luku 2.2.4 EU:n
ilmasto- ja energiapaketti). Päästövähennystavoitteiden lisäksi EU on määritellyt
jäsenmaille tavoitteet uusiutuvan energian lisäämiseksi, liikenteen biopolttoaineiden
käytön lisäämiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi. Päästökauppasektorille ei ole kuitenkaan tarpeen kehittää lisäohjauskeinoja päästöjen vähentämiseksi,
sillä päästökauppa itsessään toimii markkinapohjaisena ohjauskeinona päästöjen
vähentämiseksi.
Liitteessä 4 on esitetty erikseen kunkin tässä raportissa esitetyn politiikkatoimen
tavoitteet ja ohjauskeinon tyyppi.
4.3.2

Alueidenkäyttö ja yhdyskunnat
Yhdyskuntarakenteen eheyttämistä painotetaan alueidenkäytön suunnittelua ja kaavoitusta koskevissa tavoitteissa ja normeissa. Muiden hallinnonalojen normiohjauksessa ja tavoitteistossa yhdyskuntarakenteen eheys ei ole vielä saavuttanut merkitystään vastaavaa asemaa.
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen edellyttää monipuolisen keinovalikoiman
käyttämistä. Tarvittavat toimet liittyvät mm. veropolitiikkaan, muihin taloudellisiin
ohjauskeinoihin, kuntien maapolitiikkaan, kaavoitukseen ja rakentamisen ohjaukseen
sekä liikennepolitiikkaan. Toimenpiteet koskevat ympäristöministeriön ja kuntien
lisäksi erityisesti valtiovarainministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työvoima- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloja.
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksessa tärkeitä ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavat, kuntien yhteiset yleiskaavat, yleiskaavat sekä hajarakentamisen lupapolitiikka. Kaavoituksen ohella yhdyskuntarakenteen kehitykselle ratkaisevia politiikanaloja ovat liikennepolitiikka sekä kuntien
harjoittama maapolitiikka.
Politiikkatoimet
1) Tehostetaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistaminen on meneillään. Tarkistuksen yhteydessä terävöitetään yhdyskuntarakenteen eheyttämistä koskevia tavoitteita.
Tarkistetun VAT-päätöksen vaikuttavuuden varmistamiseksi ympäristöhallinnon
tulee tehostaa kaavoituksen ohjausta.
2) Tiivistetään kuntien suunnitteluyhteistyötä
Edistetään erityisesti sellaisia kuntaliitoksia ja maakuntien liittojen yhdistymisiä,
joilla luodaan nykyistä paremmat edellytykset yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen
kasvavilla kaupunkiseuduilla.
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Edistetään yhdyskuntarakennetta tehokkaasti ohjaavien yhteisten maankäytön
suunnitelmien (yhteinen yleiskaava tai kaupunkiseudun maakuntakaava) laatimista
tärkeimmille kasvaville kaupunkiseuduille.
3) Parannetaan kuntien ja valtion välistä yhteistyötä
Edistetään kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä hyödyntämällä tehokkaasti PARAS-lain mukaista kaupunkiseutusuunnittelua ja suuntaamalla prosessia sen jatkovaiheissa yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja liikennejärjestelmien kehittämisen
kannalta mahdollisimman tehokkaaksi.
Sovitetaan yhteen liikenteen ja maankäytön suunnittelua kaupunkiseuduilla osallistumalla aktiivisesti liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja kuntien yhteisten maankäytön suunnitelmien laatimiseen.
Lisätyn tonttituotannon, tehostetun maapolitiikan ja toimivan liikennejärjestelmän
vaatimukset sisällytetään valtion ja kuntien välisiin aiesopimuksiin.
Valtion investointien kohdentamisessa priorisoidaan yhdyskuntarakennetta eheyttävät hankkeet.
4) Helsingin seutu suunnittelutarvealueeksi
Selvitetään Helsingin seudun määräämistä suunnittelutarvealueeksi kuntien omilla
päätöksillä. Nyt 10 % kaikista omakotitaloista rakennetaan Helsingin seudulla ilman
kunnan mahdollisuutta sijoittumisen harkintaan.
5) Uudistuotanto kaukolämpöverkkoon
Selvitetään, miten maankäyttö- ja rakennuslakia tarkistamalla voitaisiin velvoittaa
uudisrakennukset liittymään kaukolämpöverkkoon silloin, kun sille on kunnallistekniset edellytykset.
6) Edistetään rakennettujen asuinalueiden energiatehokkuutta
Pääosin 1960–1970-luvulla rakennettujen asuinalueiden rakennuskanta vaatii mittavia peruskorjaustoimenpiteitä lähitulevaisuudessa. Lähiöohjelman avulla voidaan
lisätä mm. rakennusten energiatehokkuutta sekä tehostaa asuntokannan hyödyntämistä parantamalla asuntojen kuntoa sekä ympäristön viihtyisyyttä.
Liikennetarpeen vähentäminen, asukasrakenteen monipuolistaminen ja jo tehtyjen
palvelu- ja infrainvestointien täysimääräinen hyödyntäminen edellyttävät asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuuksien lisäämistä uudistamalla asemakaavoja
mm. toisarvoisessa käytössä olevien alueiden osalta.
7) Paremmat edellytykset joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle
Joukkoliikenteen edellytykset ja autoriippuvuuden vähentäminen nostetaan kaupunkiseutujen suunnittelun keskeiseksi lähtökohdaksi. Kävely ja pyöräily ovat päivittäisten matkojen peruskulkumuotoja ja useimmiten myös osa joukkoliikenteellä tai
autolla tehtävää matkaa. Suomalaisten automatkoista noin 45 % on alle 5 km pituisia.
Näin ollen parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita monet niistä voisivat korvautua kestävillä kulkumuodoilla. Keinoja tavoitteen toteuttamiseksi:
• Kaupunkiseutujen suunnitteluun jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunkia kuvaavat vyöhykemallit SYKE/YKR-aineiston pohjalta
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• Investoinnit joukkoliikenteen infrastruktuuriin, erityisesti raideliikenteeseen
sekä pitkämatkaisessa että kaupunkiseutujen liikenteessä (pääkaupunkiseudun lisäksi Tampere, Turku, Oulu)
• Joukkoliikenteen laatukäytävien toteuttaminen kuntien, Tiehallinnon ja operaattoreiden yhteistyönä
• Maankäytön ja liikennejärjestelyjen toteutuksen ajoitus siten, että joukkoliikennepalvelut saadaan uusille alueille etupainotteisesti
• Valtion joukkoliikennetuen lisääminen ja suuntaaminen kaupunkiseuduille
• Joukkoliikenteen työsuhdeliput (aluksi kaikille valtionhallinnon työntekijöille)
• Kävely- ja pyöräilyreittien parantaminen
• Keskustojen elävöittäminen
• Liikkumistarpeeseen vaikuttaminen soveltamalla kansainvälisiä Liikkumisen
ohjaus (Mobility Management)- konseptin kokemuksia
8) Autoiluun ekotehokkuutta ja rajoituksia
Autoilun ekotehokkuutta voidaan parantaa informaatio-ohjauksella, jossa korostetaan esimerkiksi ekologisen ajotavan tuomia säästöjä. Mikäli vapaaehtoiset keinot
eivät riitä, kehitystä voidaan ohjata rajoituksilla, hinnoittelulla ja veropolitiikalla.
Käytännöistä, jotka ohjaavat kehitystä väärään suuntaan, on pyrittävä eroon. Työmatkakulujen verovähennyksellä valtio subventoi yhdyskuntarakenteen hajautumista. Työsuhdeautoja suosivat käytännöt lisäävät auton käyttöä, eivät kannusta
säästävään ajotapaan ja vähentävät joukkoliikenteen käyttöä.
• Edistetään autojen yhteiskäyttöä keskustoissa ja asuinalueilla. Esimerkiksi
yritysautojen sekä kotitalouksien kakkosautojen korvautuminen yhteiskäyttöautolla vähentää pysäköintitilan tarvetta ja ajokilometrejä.
• Verotuskäytäntöjä tulisi tarkistaa niin, että pitkien työmatkojen sijasta subventoitaisiin joukkoliikenteen käyttöä; esimerkiksi työmatkakulujen verovähennysoikeuden kytkentä joukkoliikennelipun hankintaan on syytä selvittää.
• Autoilun kustannusten muodostumista ja etenkin autoedun verotuskäytäntöjä pitäisi muuttaa niin, että painopiste siirtyy hankinnasta käyttöön. Autoverouudistuksen 2008 vaikutuksia autonomistukseen ja joukkoliikenteen edellytyksiin on syytä seurata.
• Joukkoliikenteen kausikorttiin perustuva ruuhkamaksujärjestelmää on ehdotettu kehitettäväksi pääkaupunkiseudulla. Kortti voisi oikeuttaa paitsi autoiluun erikseen määritettävillä kaupunkivyöhykkeillä myös joukkoliikenteen ja
kaupunkipyörien käyttöön sekä etuuksiin mm. autojen yhteiskäyttöpalveluissa.
9) Päättäjille ja asiantuntijoille uusinta tietoa
Yhdyskuntarakenteen hajautumisen vaikutuksista ilmastonmuutokseen samoin kuin
eheyttämisen vaikuttavuudesta tarvitaan ajankohtaista tutkimustietoa, jonka tuottamiseksi sektoritutkimuksen uuden toimintamallin myötä avattavan teeman ”Alue- ja
yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit” rahoitusmahdollisuuksia kohdennetaan
tähän tarkoitukseen. Ympäristöhallinnon omaa yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää kehitetään, sen käyttöä kaavaohjauksessa tehostetaan ja laaditaan siihen
perustuvia selvityksiä ja analyyseja päättäjien ja asiantuntijoiden tarpeisiin.

Ympäristöministeriön raportteja 19 | 2008

69

10) Edellytysten luominen uusiutuvan energian tuotannolle alueidenkäytön keinoin: tuulivoima
Tuulivoimarakentamisen edellytyksistä keskeisiä ovat sopivat sijaintipaikat ja taloudellinen kannattavuus. Parhaat paikat tuulivoimalle tulee selvittää (nk. tuuliatlas/
TEM). Sijaintipaikat osoitetaan ensi vaiheessa maakuntakaavoilla, joihin on viime
vuosina tehty aluevarauksia ja energiayhtiöt ovat varanneet niitä. Suurin potentiaali
on merialueilla, rannikolla ja saaristossa.
Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta on välttämätöntä, että Suomen verrattain hyvä tuulivoimapotentiaali otetaan käyttöön lisäämällä tuulivoimatuotantoa
merkittävästi tulevina vuosina.
4.3.3

Rakennukset ja asuminen
Rakennuksiin ja asumiseen kohdistuvilla toimenpiteillä pyritään sekä energiatehokkuuden parantamiseen että päästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian käytön
lisäämiseen. Nämä keinot vaikuttavat sekä päästökauppasektorille kuuluviin että
sen ulkopuolelle jääviin päästöihin. Vaikuttamiskeinoina ovat säädös-, taloudellinen
ja informaatio-ohjaus, jotka kohdistuvat uudisrakentamiseen ja rakennuskantaan.
Informaatio-ohjauksella pyritään vaikuttamaan rakennusten käyttäjien ja omistajien
lisäksi yksittäisten kuluttajien käyttäytymistottumuksiin. Tärkeää on ottaa huomioon
rakennusten suunnitelmallisen ja ennakoivan ylläpidon vaikutus. Pitkän aikavälin
energia- ja ilmastostrategian näkökulmasta keskeiset rakentamisen ja rakennuskannan kehittämistoimet tapahtuvat mainittujen toimenpidekokonaisuuksien sisällä.
Energiatehokkuuden parantaminen olemassa olevassa rakennuskannassa normien kautta annettavilla määräyksillä on haasteellista. Korjaustoimien ohjaamiseen
säädöksin liittyy merkittäviä määrittely- ja rajanvetovaikeuksia. Rakennuskannan
heterogeenisyyden ohella haasteena ovat lisäksi mm. taloyhtiöiden erilaisten hallintaja omistusmuotojen vaikutukset mm. korjauksiin liittyvässä päätöksenteossa.
Toimenpiteitä harkittaessa tulee ottaa huomioon se, että jokaisen kansalaisen perustarpeiden tyydyttämisestä ja suojattujen perusoikeuksien toteutumisesta on huolehdittava. Tämän tulee vaikuttaa paitsi toimenpiteiden toteutusjärjestykseen myös
ohjauskeinojen valintaan ja rahoittamiseen.
Politiikkatoimet
Politiikkatoimia kohdennetaan säädös- ja taloudelliseen ohjaukseen, joilla vaikutetaan energiankulutuksen pienentämiseen sekä energiankäytön aiheuttamien päästöjen vähenemiseen.
1) Säädösohjaus
1.1) Uudisrakentamista koskevien rakentamismääräysten tiukentaminen energiatehokkuuden
osalta
Uudisrakentamisen määräyksiä uudistetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa
rakennusten energiatehokkuutta uudisrakentamisessa koskevat uudet rakentamismääräykset tulevat voimaan vuoden 2010 alusta. Niissä vaaditaan lämmitysenergian
säästöä asuinrakennuksille 30–40 % nykyiseen määräystasoon verrattuna. Muiden
kuin asuinrakennusten osalta selvitetään, onko olemassa riittäviä perusteita kiristystason lieventämiseen. Edellisen kerran rakennusten energiatehokkuutta koskevia

70

Ympäristöministeriön raportteja 19 | 2008

rakentamismääräyksiä (osat C3 ja D2) tiukennettiin vuonna 2003, jolloin tiukennus
oli noin 30 % aikaisempiin määräyksiin verrattuna.
Toisen vaiheen määräysten valmistelua ryhdytään valmistelemaan siten, että kokonaisenergiankulutukseen sekä primäärienergiakertoimiin perustuva järjestelmämuutos korvaisi nykyisen järjestelmän vuoden 2012 alusta, ja että samassa yhteydessä
kiristettäisiin yleistä vaatimustasoa edelleen vähintään 20 prosentilla.
Ottamalla määräyksissä huomioon energiamuoto voidaan ympäristöä enemmän
rasittavaa energiamuotoa käyttävältä rakennukselta vaatia lämpöhäviöiden tiukempaa rajoittamista. Energiamuotoja koskevien määräysten valmistelu, laatiminen ja
toteuttaminen vaativat hyvin monia selvitettäviä asiakokonaisuuksia, vaikutus- ja
kustannusarviointeja sekä määräysten sisällön uutta muotoilua.
Energiamuodon huomioonottaminen edellyttää, että määräyksiä täydennettäisiin
kertoimilla, jotka mahdollistaisivat energian yhteismitallistamisen. Tämä tarkoittaa
energiapoliittisesti päätettyjä kertoimia, jotka heijastelevat esimerkiksi energialähteen hiilidioksidipäästöjä, energian tuotantotapaa, energialähteen omavaraisuutta
ja huoltovarmuutta.
1.2) Korjausrakentamista koskevat energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet
Korjausrakentamisessa normiohjausta voidaan käyttää vain rajoitetusti. Kunnilla
ja viranomaisilla on jo nykyisen lainsäädännön perusteella varsin laaja toimivalta
sitovasti edellyttää energiatehokkuutta ja erityisvaatimuksia eräiden talokohtaisten
korjaustoimenpiteiden yhteydessä ja mm. lisärakentamisen ja rakennusten käyttötarkoitusten muutosten yhteydessä. Normiohjauksella on siten omat luontevat
käyttökohteensa, vaikka se ei korjausrakentamisessa ole keskeisessä roolissa.
Mahdollisuuksiltaan kuitenkin rajallisen normiohjauksen ohella rakennuskannan
energiatehokkuuden parantamiseksi tarvitaan useita toisiaan tukevia toimenpiteitä. Olemassa olevan kannan energiatehokkuuden parantamisen kokonaisuudessa
vaikuttavat lisäksi informaatio- ja taloudellisen ohjauksen sekä koulutukseen ja tutkimukseen keinot. Näiden keinojen kanssa kiinteässä yhteydessä on myös pitkäjänteinen kiinteistönpito, jolloin rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen on
kiinteä osa laajamittaisten korjaustoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.
Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisessa korjausrakentamisen yhteydessä on teknisten tarkastelujen lisäksi otettava huomioon myös rakennuksen muut
ominaisuudet ja erityispiirteet (mm. rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen).
2) Taloudellinen ohjaus
Asuinrakennusten energia-avustuksia myönnetään sekä pientaloille että kerros- ja
rivitaloille. Lähivuosina varaudutaan sen merkittävään korottamiseen. Energia-avustusten käyttöä tehostetaan sekä energian säästämiseksi että uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ottamiseksi. Energia-avustuksilla aikaistetaan korjaustoimintaan
ryhtymistä sekä säästövaikutuksen alkamista. Asuinkerros- ja rivitalojen energiaavustuksiin voi saada korotusta, mikäli on sitoutunut energiasäästösopimukseen.
Avustusten vaikutukset ovat pitkäaikaisia. Energia-avustustoiminnalla on saavutettu hyviä tuloksia energiatehokkuuden parantamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa.
Saavutettavan monivuotisen energian säästön lisäksi niillä on todettu olevan myös
muita myönteisiä vaikutuksia: ne mm. parantavat asumisterveyttä ja viihtyisyyttä
sekä edistävät kiinteistöjen suunnitelmallista ylläpitoa.

Ympäristöministeriön raportteja 19 | 2008

71

2.1) Energia-avustukset
Jatketaan edelleen asuinkerros- ja rivitalojen energia-avustuksia vuosina 2009–2020.
Määrärahatason noustessa avustettavia toimenpiteitä voidaan lisätä ja nykyisin avustettavien toimien vaikuttavuutta tehostaa nykyisiin myöntöperusteisiin verrattuna.
Avustettavilta korjaustoimenpiteiltä vaaditaan nykyistä määräystasoa tiukempia
vaatimuksia.
Pientalojen lämmitystapamuutoksiin kohdistettavaa energia-avustustoimintaa
jatketaan edelleen vuosina 2009–2020. Avustusmuoto kohdentuu erityisesti rakennusten lämmityksessä käytettävän uusiutuvan energian lisäämiseen. Tämän lisäksi
määrärahatason noustessa avustusten myöntämistä myös muihin perusteltuihin
korjaustoimiin voidaan laajentaa sekä lisätä avustamisen piiriin uusia, tehokkaiksi
havaittuja lämmitystapamuutoksia.
2.2) Muu taloudellinen ohjaus
2.2.1) Muut asuinrakennuskannan korjaamiseen myönnettävät valtion tuet
Selvitetään, miten sisällytetään nykyistä tehokkaammin energiatehokkuusnäkökulma muihinkin asuinrakennuskannan korjaamiseksi myönnettäviin asuntopoliittisiin
taloudellisiin tukiin. Asuntopoliittisia tukia kohdennetaan yhdyskuntarakennetta
eheyttäville hankkeille siten, että priorisoidaan kohteissa energiataloutta ja energiansäästöä.
Kiinteistöyhtiöt
Korotetaan korjaustoimien rahoituksessa korkotuen piiriin hyväksyttävän enimmäislainan määrää
Asunto-osakeyhtiöt
Nostetaan korkotukilainan enimmäisosuutta rakennuskustannuksista.
2.2.2) Valtion tuet asuntojen uustuotantoon
Sidotaan omakotitalojen uustuotannon korkotukilainoitus matalaenergiarakentamiseen.
Selvitetään muiden asuntojen uustuotannon tukien osalta, miten niihin sisällytetään nykyistä tehokkaammin energiansäästönäkökulma. Lisäksi selvitetään lainoituksen tarveharkinnan lieventäminen tai poistaminen ja tukiasteen nostaminen portaittain energiankulutuksen mukaan tai muodostamalla edellä mainituista toimista
sopivia yhdistelmiä
2.2.3) Asuinyhdyskuntien tuet
Edistetään uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseksi myönnettävillä
avustuksilla (ns. infra-avustukset) asuinalueiden yhdyskuntarakenteen eheytymistä.
2.2.4) Asumistuet ja -lisät (STM/OPM)
Jos asumiskustannukset nousevat, niitä kompensoivien tukien tason riittävyyttä on
tarkasteltava, jotta minkään väestönosan elinolot eivät heikkene kohtuuttomasti.
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2.2.5) Asumisen verotuksen kehittäminen (VM)
Kehitetään asumiseen liittyvää verotusta siten, että se tukee tarvittavaa ilmastopolitiikkaa päästöjen vähentämiseksi.
• Alennettu arvonlisävero energiakorjauksille
• Korotetun kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuus energiakorjauksissa (ei
asunto-osakeyhtiöt)
• Kiinteistöveron alentaminen A-energialuokan rakennuksille
3) Energiansäästösopimukset asuinrakennuksille
Selvitetään, miten voitaisiin laajentaa säästösopimusten käyttöä asunto-osakeyhtiötaloissa. Asuinrakennuskannan energiansäästösopimuksia ovat tehneet lähinnä suuret
institutionaaliset vuokra-asunto-omistajat. Säästösopimukseen sitoutuneet voivat
saada korotusta energia-avustuksiin. Käytössä oleva asuinkiinteistöjen energiansäästösopimus (AESS) kohdentuu tällä hetkellä erityisesti kiinteistöosakeyhtiöihin.
4) Informaatio-ohjaus
Toteutetaan kansallinen kampanja käyttötottumuksiin vaikuttamisesta (Ministeriöt
yhdessä). Kehitetään laaja-alaisen energiatehokkuuteen kannustavan tietoisuuden
lisäämistä informaatio-ohjauksen keinoin. Ohjausta kulutustottumusten muuttamiseksi pyritään toteuttamaan erityisesti yleisen informaatiotoiminnan avulla, mutta
välillisesti myös energia-avustustoiminnan, katselmustoiminnan ja energiansäästösopimusmenettelyn avulla. Jo pienillä muutoksilla käyttö- ja kulutustottumuksissa voidaan saavuttaa hyviä tuloksia mm. veden ja sähkön kulutuksen osalta. Rakennusten
käyttäjien ja asukkaiden kulutustottumuksiin vaikuttaminen on ensiarvoisen tärkeää,
mutta se vaikuttaa hitaasti ja sitä on tehtävä jaksottaisesti. Helposti toteutettavana ja
myönteisiä vaikutuksia tuottava hyvä tavoite on esimerkiksi rakennusten sisälämpötilan säätäminen alemmaksi.
Lisätään asunto- ja rakennusalan järjestöjen valtionavun määrää ja kohdennetaan
lisäys energiataloudellisen neuvonnan tukemiseen.
5) Muut toimet
Rakennuskanta uusiutuu varsin hitaasti. Taloudellisen tai alueellisen kehityksen
taantumavaiheen seurauksena on rakennuksia myös purettu, joko niiden huonon
teknisen kunnon, laiminlyödyn ylläpidon seurauksena, tai jos niille ei ole löydetty
tarpeenmukaista käyttöä tai uutta käyttötarkoitusta. Vastaavasti kasvukeskuksissa
rakennuksen purkamisen syynä on voinut olla tarpeita vastaavan, ajan hetken vaatimukset täyttävän kiinteistön tuottaminen.
Rakennuksen ennenaikainen purkaminen käynnistetään harvoin energiataloudellisin perustein. Ennenaikaisen purkamisen vaihtoehtoja on kussakin tapauksessa
vertailtava riittävän pitkällä aikavälillä. Arvioon vaikuttaa muun muassa se, onko
rakennuksella käyttöä nykyhetkellä ja tulevaisuudessa, millä kustannuksilla se on
peruskorjattavissa energiatehokkaaksi, onko lisärakennusmahdollisuutta sekä mitkä
ovat rakennuksen omistus/hallintasuhteet. Rakennuskannan purkamisen teknistaloudellisia ja hallinnollisia edellytyksiä sekä vaikutuksia yhdyskuntarakenteen
kehittämisessä ja tiivistämisessä tulee jatkossa selvittää.
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6) Muiden ministeriöiden toimialaan liittyvät toimet (ehdotuksia vaikuttamismahdollisuuksiksi)
Edellä mainittujen toimien lisäksi tuodaan esille muita ilmasto- ja energiapolitiikkaan
vaikuttavia toimia. Näiden vaikutuksia ei ole arvioitu tässä vaiheessa.
6.1) Sähkön käyttöä koskevien säädösten tiukentaminen ja kulutuksen rajoittaminen (TEM)
• Sähkötehon asentamisen enimmäisrajoitus uudisrakentamisessa (Sähkömarkkinalaki)
• Tariffiohjaus energiankulutuksen huipputehon tasaamiseksi.
6.2) Kaukolämpö- ja sähkötariffien muuttaminen energiatehokkuutta edistäväksi (TEM)
• Perusmaksuosuuden pienentäminen
6.3) Kehittämisen ja tutkimuksen määrärahojen kohdentaminen (TEM)
• Viranomaisvalmistelutyötä palvelevan energiatehokkuutta edistävän tutkimustoiminnan resurssien turvaaminen
• Suurten tutkimusrahoittajien tulosohjaus ilmastonmuutoksen hillinnän ja
sopeutumisen sekä pitkän aikavälin tutkimuksen ja teknologian kehittämisen
näkökulmasta.
Ilmasto- ja energiapolitiikka rakennussektorilla sekä asumisessa vuoden 2020
jälkeen
Esitetyt toimenpiteet ovat pitkävaikutteisia. Voidaan olettaa, että vuoden 2050 päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisia lisätoimenpiteitä kaikilla sektoreilla. Lisätoimenpiteiden hahmottaminen ja yksityiskohtaisempi
suunnittelu edellyttää nyt toteutettavien toimenpiteiden vaikutusten seuraamista ja
arviointia. Merkittävät lisäsäästöt kasvihuonekaasupäästöjen määrässä edellyttävät
teknologian huomattavaa kehitystä.
Politiikkatoimien päästövähennysvaikutukset
Politiikkatoimilla saadaan rakennuskannan energiankulutuksesta johtuvat kasvihuonekaasupäästöt kääntymään laskuun vuoden 2010 jälkeen. Energiakulutustarkastelujen osalta voidaan kuitenkin sanoa, että politiikkatoimien ansiosta rakennuskannan energiankulutuksen kasvu saadaan lähes pysäytettyä. Koska huoneisto- ja
kiinteistösähkön kulutuksen oletetaan koko ajan kasvavan, tarkoittaa tämä sitä, että
lämmitysenergian kulutus kääntyy rakennuskannan tasolla laskuun.
Rakennusten käytön aiheuttamiin päästöihin voidaan vaikuttaa lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa, talokohtaisissa
lämmitysjärjestelmämuutoksissa sekä säästämällä energiaa. Merkittäviä laskennallisia kasvihuonekaasupäästövähennykset saadaan aikaan uudistuotannon toimenpiteillä pitkällä aikavälillä ja pientalojen lämmitystapamuutoksilla lyhyemmällä aikavälillä. Uusiutuvien energiamuotojen lisäämisellä energiantuotannossa voidaan
merkittävästi vaikuttaa rakennusten energiankulutuksesta aiheutuviin päästöihin.
Tällä saavutettava säästö on arviolta noin 1,8 Mt(CO2ekv) vuonna 2020, kun puolet
lähteen (Greenstream, 2007) selvityksen mukaisesta enimmäisoletuksesta toteutuu
(uusiutuvien osuus kaukolämmön ja sähkön tuotannossa nousee 40 prosenttiin mo-
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lemmissa). Tähän sisältyy öljylämmityksen osalta tehty tarkastelu biokomponentin
lisäämisen vaikutuksista päästöihin.
Informaatio-ohjauksella ja kulutustottumuksiin vaikuttamalla saavutetaan merkittäviä säästöjä. Säästöjen pysyvyyden turvaamiseksi on tiedotusta tehtävä jaksoittain.
Informaatio-ohjauksen vaikutusta on tarkasteltu yhden asteen suuruisen sisälämpötilan alentamisen kautta saavutettavan energiansäästön vaikutuksella päästöihin. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenisi noin 0,6 Mt(CO2ekv) vuonna 2020.
Energiankulutustarkasteluissa laskettiin rakennustasolla käytettyjä kokonaisenergian kulutuksia, jotka ovat Energiatilaston mukaisia. Kokonaisenergiatarkasteluun
liittyy erityispiirteitä. Esimerkiksi ilmastopoliittisessa mielessä toivottavient toimien, kuten siirtyminen öljy- ja sähkölämmityksestä puulämmitykseen, vaikutukset
näkyvät kuitenkin lisääntyneenä rakennustason energian kulutuksena. Erityisesti
ympäristöministeriön rakennuksia ja asumista koskevilla politiikkatoimilla saavutettavat päästöjen vähennysvaikutukset ovat vuonna 2020 noin 4 Mt CO2ekv verrattuna
perusskenaarioon (taulukko 30.).
Kyseiset vaikutuslaskelmat ovat tarkasta lukuarvosta huolimatta suuruusluokkaa
kuvaavia ja niissä ei ole voitu ottaa huomioon kaikkia eri toimenpiteiden välisiä
riippuvuussuhteita. Energian kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi tehtävillä toimenpiteillä saavutettavaan muutoksen tarkastelu on tässä yhteydessä oleellista.
Taulukko 14. Asuin- ja palvelurakennusten energiankulutuksen kehitys sekä politiikkatoimien vaikutus energiankulutukseen.
Energiankulutus
(politiikkaskenaario)
(GWh/a)

2005

2020

2050

Rakennukset ja asuminen * (ml.
huoneisto- ja kiinteistösähkö

88395

90155

92582

EI-PKS –kulutus (arvio)

40662

-

-

Uudistuotanto, säädökset

2062

7733

Korjaustoiminta ja avustukset

1020

1655

säätötoimet, informaatio

2691

2691

Taulukko 15. Asuin- ja palvelurakennusten kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sekä politiikkatoimien vaikutus päästöihin.
Päästöyhteenveto
(politiikka)
(Mt CO2ekv)

2005

2020

2050

Rakennukset ja asuminen * (ml.
huoneisto- ja kiinteistösähkö

19,40

17,38

17,63

Rakennukset ja asuminen ** (ilman
huoneisto- ja kiinteistösähköä)

14,8

EI-PKS -päästöt (arvio)

6,4

5

4,2

Uudistuotanto, säädökset

0,63

2,4

Korjaustoiminta ja avustukset

2,73

3,02

säätötoimet, informaatio

0,61

0,61
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4.3.4

Jätteet ja jätehuolto
Jätesektorille kohdistettavat toimenpide-ehdotukset liittyvät pääosin yhdyskuntien
jätteisiin ja soveltuviin tuotantojätteisiin kuten metsäsektorin sekä matkailu-, elintarvike- ja rakennusteollisuuden biohajoaviin jätteisiin. Lisäksi teollisuuden jätteisiin
voidaan vaikuttaa jätteen polttoon liittyvillä toimenpiteillä.
Politiikkatoimet
1) Edistetään kierrätykseen soveltumattoman jätteen polttoa ja mädätystä
Lisätään yhdyskuntajätteen polttoa ja korvataan yhdyskuntajäteperäisellä jätepolttoaineella uusiutumattoman polttoaineen käyttöä. Edistetään kierrätykseen soveltumattomien energiajätejakeiden hyödyntämistä ensisijaisesti rinnakkaispolttolaitoksissa, mikäli alueella on kapasiteettia tarjolla, sekä syntypaikkalajitellun jätteen
hyödyntämistä jätteenpolttolaitoksissa. Jätteen poltto toteutetaan käyttäen parasta
käyttökelpoista tekniikkaa polton päästöjen, energiahyötysuhteen sekä polttojäännöksen jätehuollon osalta.
Edistetään yhdyskuntien, teollisuuden ja alkutuotannon biohajoavien jätteiden
mädätystä ja biokaasun hyödyntämistä energiana.
Jätteen kierrätyksen ja biologisen käsittelyn ohella energiahyödyntäminen on
joustava tapa vähentää kaatopaikoille joutuvan biohajoavan jätteen määrää, silloin
kun se tapahtuu olemassa olevan energiantuotannon rakenteen pohjalta. Jätteen
massapoltossa pyritään ratkaisuihin, joissa yhteistuotannon rakennussuhde saadaan
mahdollisimman korkeaksi (vähintään 0,4). Jätteen massapoltolla pitäisi korvata ensisijaisesti kivihiilen ja turpeen polttamisella tuotettua lämpöä ja sähköä. Selvitetään
mahdollisuus ohjata jätteenpolttoa tähän suuntaan lähinnä ympäristöluvan avulla.
Tavanomaisilla massapolton ratkaisulla kombivoimatekniikalla poltetunmaakaasun
korvaus ei ole edullista kasvihuonekaasujen vähentämisen kannalta. Vastaava asia
pätee luonnollisesti biopolttoaineiden kuten puun korvaukseen tavallisissakin kattiloissa.
Jätteen hyödyntämistä bio- ja energialaitoksissa sekä kierrätyksessä monitoroidaan
jäteseurannalla ja -tilastoinnilla.
1.1) Alueellinen jätesuunnittelu
Alueellisissa jätesuunnitelmissa (ALSU) pyritään riittävään ja alueellisesti tasapainoiseen jätteen energiahyödyntämiskapasiteettiin (AYK).
1.2) Kehitetään ympäristölupajärjestelmää
Selvitetään mahdollisuus nopeuttaa ja yksinkertaistaa jätteenkäsittelyn lupa- ja valituskäsittelyä (YM, SYKE, AYK, YLV).
1.3) Kevennetään jätepuun polton ympäristövaatimuksia
Sovelletaan jätteenpoltosta annettua valtioneuvoston asetusta kyllästetyn ja muun
epäpuhtaan puujätteen polttoon. Muu jätepuu katsotaan sellaiseksi puhtaaksi puujätteeksi, jonka polttoon ei sovelleta jätteenpolttoasetusta. Näin voidaan keventää
päästöjen tarkkailuvelvoitteita laitoksissa, joissa käytetään polttoaineena puhdasta
puujätettä (YM).
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1.4) Jätehuollon ohjaus
Teollisuudessa ja rakentamisessa syntyviä biohajoavia kierrätykseen soveltumattomia
jätteitä ohjataan energiahyödyntämiseen ympäristölupaehdoilla, selvitysvelvoitteilla
ja jätehuoltomääräyksillä.
1.5) Edistetään jätteiden mädätystä
Käytännön toimenpide syöttötariffin kehittäminen ks. kohta 3.1.
2) Luovutaan vaiheittain biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisesta
2.1) Säädetään biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen rajoittamisesta vuodesta 2009
ja vuodesta 2016 lähtien
Säädetään, että kaatopaikalle sijoitettava biohajoavan yhdyskuntajätteen ja siihen
ominaisuuksiltaan rinnastettavan jätteen määrä rajoitetaan vuodesta 2009 lähtien 1
Mt:iin vuodessa ja vuodesta 2016 valtakunnallisen jätesuunnitelman perusselvityksen mukaiselle tasolle 0,34 Mt:iin vuodessa, ja siten puoleen perusskenaarion tasoon
verrattuna.
Kiristetään jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimuksia siten, että vuodesta 2020
lähtien kaatopaikoille ei hyväksyttäisi loppusijoitettavaksi biohajoavaa tai polttokelpoista jätettä (YM). (Tällainen voitaisiin ottaa käyttöön, jos jätteen kierrätykseen,
biologiseen käsittelyyn ja energian hyödyntämiseen saadaan riittävästi laitoskapasiteettia, eikä jätelaitosten käyttö kaiken biohajoavan ja polttokelpoisen jätteen osalta
merkitsisi kasvihuonekaasujen kokonaislisäystä.)
Biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelystä luopuminen vuodesta 2020 alkaen
vähentäisi kaatopaikkojen odotettavissa olevaa metaanipäästöä vielä varsinaiseen
politiikkaskenaarioon verrattuna 0,4 Mt CO2ekv./v vuonna 2050 (YM).
Biohajoavan ja muun jätteen kaatopaikkakäsittelyä seurataan osana säädettyä
kaatopaikkojen vuosiraportointia.
2.2) Ohjataan jäteverolla biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituksesta luopumista
Selvitetään VM:n jäteverotyöryhmässä mahdollisuutta kehittää jäteveroa siten, että
sen avulla voidaan tukea tavoitetta luopua biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelystä.
(VM,YM).
3) Lisätään biokaasun talteenottoa kaatopaikoilla
Lisätään kaatopaikkakaasun hyödyntämistä ja talteenottoa. Kaasun talteenotto-,
hyödyntämis- ja käsittelyvelvoite ei koske ennen vuotta 2002 käytössä olleita kaatopaikkoja. Myöhemmin käytössä olleilla kaatopaikoilla kaasua otetaan talteen, mutta
merkittävä osa poltetaan sitä hyödyntämättä soihtupolttona.
3.1) Säädetään syöttötariffi bio- ja kaatopaikkakaasulaitoksien tuottamalle sähkölle
Hyödyntämistä edistetään tukemalla kaatopaikkakaasulaitoksen ja biologisen jätteen
käsittelylaitoksen taloutta sähkön syöttötariffin käyttöönotolla (TEM). Syöttötariffin
käyttöönotolla edistetään myös yhdyskuntajätteen mädätystä.
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3.2) Säädetään kaatopaikkakaasun talteenoton lisäämisestä
Kaatopaikkojen biokaasun talteenottoa ja käsittelyä koskevat vaatimukset laajennetaan valtioneuvoston asetuksella koskemaan vuodesta 2009 lähtien myös ennen
vuotta 2002 käytössä olleita kaatopaikkoja (YM).
4) Edistetään keskitettyjen viemärijärjestelmien käyttöönottoa
Haja- ja loma-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn (sakokaivot) metaanipäästöjä vähennetään edistämällä näiden alueiden liittämistä keskitettyihin viemärijärjestelmiin. Tavoitteena on Suomen ympäristökeskuksen raportin 22/2006 (Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen, Taustaselvitys osa
1) haja- ja loma-asutusalueiden tarkasteluvaihtoehdon 2 mukainen kehitys.

Politiikkatoimien päästövähennysvaikutukset
Seuraavassa politiikkatoimien päästövähennysten vaikutuksia tarkastellaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheessa edellä mainituissa politiikkatoimissa ovat
mukana muut kohdat lukuunottamatta kohta 3.2 (kaatopaikkakaasun talteenotto
ennen vuotta 2002 suljetuilta kaatopaikoilta) ja kohdassa 2.1 mainittu biohajoavan
tai polttokelpoisen jätteen loppusijoituskielto kaatopaikoille vuodesta 2020 lähtien.
Toisessa vaiheessa esitetään lisätarkastelu siitä, millainen päästövähennyspotentiaali
olisi saatavissa biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituksen kiellolla (vuodesta 2020
alkaen). Tässä lisätarkastelussa on mukana ainoastaan vähenemä kaatopaikkasijoituksessa eikä lainkaan jätelisäystä (varsinaisen politiikkaskenaarion verrattuna)
jossakin muussa jätteenkäsittelyvaihtoehdossa.
Politiikkatoimilla jätesektorin päästöjen arvioidaan vähenevän oheisen taulukon
16. mukaisesti. Päästön vähenemä on perusskenaarioon verrattuna yhteensä vuonna
2013 0,025 Mt CO2ekv., vuonna 2020 0,133 Mt CO2ekv. ja vuonna 2050 0,280 Mt CO2ekv.
Taulukossa on energiasektorille kirjatun jätepolttoaineen määrä, jonka kasvihuonekaasupäästöä ei ole laskettu jätesektorin päästölaskelmaan, vaan se otetaan TEM:n
laskelmaan osana polttoainepalettia.
Taulukko 16. Jätesektorin päästöjen kehittyminen politiikkaskenaariossa
Päästöyhteenveto
(politiikkaskenaario)
(Mt CO2ekv.)

2005

2020

2050

Jätteet ja jätehuolto (yhteensä)

2,44

1,70

1,18

Kaatopaikkasijoitus

2,08

1,36

0,84

Kompostointi

0,12

0,15

0,15

Jätevedenkäsittely

0,23

0,20

0,18

Taulukko 17. Biohajoavan jätteen määrän, jätepolttoaineen polton ja kaatopaikkakaasun talteenoton kehittyminen politiikkaskenaariossa.
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Käsittelytavat

2005

2020

2050

Biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitus (Mt)

1,12

0,34

0,36

Jätepolttoaineen poltto (Mt)

0,22

1,09

1,13

Kaatopaikkakaasun talteenotto (Gg metaania)

42,51

30,75

20,13
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Laskettaessa jätesektorin päästöihin mukaan myös päästökaupan ulkopuolinen
massapoltto, jota on oletettu olevan vuonna 2020 0,92 Mt ja vuonna 2050 0,95 Mt,
kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat oheisen taulukon 18. mukaisesti. (HUOM!
Rinnakkaispoltto kuuluu päästökauppaan.)
Taulukko 18. Jätesektorin päästöjen kehittyminen politiikkaskenaariossa ml. päästökauppasektorin
ulkopuolelle jäävän massapolton päästöt
Päästöyhteenveto
(politiikkaskenaario)
(Mt CO2ekv.)

2005

2020

2050

Jätteet ja jätehuolto (sis. EIPKS massapolton päästöt)
(yhteensä)

2 ,46

2 ,14

1,63

Massapoltosta aiheutuu päästökaupan ulkopuoliselle sektorille vuosittain noin 0,45
Mt CO2ekv. suuruinen lisäpäästö vuosina 2020–2050. Vaikutus kokonaispäästöihin
(PKS- ja ei-PKS-päästöt) on kuitenkin hieman positiivinen eli päästöjä vähentävä10.
Verrattaessa perusskenaarioon politiikkaskenaarion mukainen massapoltto lisäisi
jätesektorin kokonaispäästöjä vuoteen 2020 mennessä huolimatta siitä, että kaatopaikkakaasun talteenotto tehostuu, ja jätevedenkäsittelyn ja kompostoinnin päästöt
vähenevät. Johtuen kaatopaikkahajoamisen hitaudesta massapolton päästöt tulevat
kuitenkin vuosikymmenien kuluessa olemaan hieman pienemmät kuin vastaavan
jätemäärän kaatopaikkasijoituksen päästöt. Otettaessa huomioon päästökauppasektorille kuuluva energiantuotanto, tämä positiivinen vaikutus kääntyy pysyvästi
negatiiviseksi kokonaisvaikutukseksi, mikäli massapolttolaitokset ovat korvanneet
maakaasukombivoimaa tai puupohjaisiin polttoaineisiin perustuvaa vastapainevoimaa.
Myös päästökauppasektorille aiheutuisi päästöjen kasvua korvattaessa massapoltolla maakaasukombivoimalaitosten energiantuotantoa. Tällaiset laitokset tuottavat
yhtä paljon sähköä kuin lämpöä, ja puuttuvan sähköntuotannon (massapolttolaitosten sähköntuotantoon verrattuna) tekeminen kivihiililauhdutusvoimalaitoksissa
(marginaalinen sähköntuotantomuoto) aiheuttaa suuremmat kasvihuonekaasupäästöt kuin korvattujen maakaasukombivoimalaitosten koko tuotannon (sähkö ja lämpö
yhteensä) päästöt. Lisäksi massapoltto vähentää biopohjaisen kaatopaikkakaasun
talteenottoa ja sen hyödyntämistä energiantuotannossa (tapauksesta riippuen joko
päästökaupan piirissä tai sen ulkopuolella).
Mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen lisävähentämiseen jätesektorilla
Alla olevassa taulukossa 19. on esitetty lisätarkastelu siitä, millainen päästövähennyspotentiaali olisi saavutettavissa, jos biohajoavaa jätettä ei sijoitettaisi kaatopaikalle
vuodesta 2020 lähtien. Politiikkaskenaarion mukaiset päästöt kaatopaikoilta pienenisivät vuonna 2050 0.4 miljoonaan tonniin taulukon 19. mukaisesti. Päästöerittelystä
on nähtävissä, että ”nolla-skenaariossa” teollisuuden jätteiden päästöihin saataisiin
yhtä suuret päästövähenemät kuin yhdyskuntajätteiden päästöihin. Teollisuuden
jätteet koostuvat lähinnä metsäteollisuuden jätteistä, ja niiden polttoa prosesseista
syntyvinä puuperäisinä jätteinä jätteenpolttodirektiivin vaatimukset eivät koskisi.
10
Polttovaikutukset kokonaisuudessaan (PKS- ja ei-PKS) lisäävät vuoteen 2020 mennessä politiikkatoimilla aikaansaatua päästövähennystä vielä 0,04 Mt CO2ekv. perusskenaarioon verrattuna ja 0,06 Mt
CO2ekv. vuoteen 2005 verrattuna. Vuoteen 2050 mennessä politiikkaskenaarion päästövähennys kasvaisi
perusskenaarioon verrattuna 0,01 Mt CO2ekv ja vuoteen 2005 verrattuna ja 0,03 Mt CO2ekv. Tällöin massapolton sähköntuotannon ja lämmöntuotannon suhteeksi politiikkaskenaariossa on arvioitu 0,4 ja sillä
korvatun yhteistuotannon lämpökuorman polttoainejakauma seuraavanlaiseksi: kivihiili 28 %, öljy 2 %,
maakaasu 39 %, turve 30 %, puu 1 %. Kivihiililauhdutusvoiman vuotuiseksi hyötysuhteeksi oletetaan 40
%.
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Taulukon 20. metaanin talteenotto on laskettu vastaavasti kuin varsinaisessa politiikkaskenaariossa. Siinä ei siis ole otettu huomioon kohdassa 3.2 esitettyä kaatopaikkakaasun talteenoton lisätehostamisen vaikutuksia.
Taulukko 19. Kaatopaikkasijoituksen päästöt tilanteessa, jossa biohajoavaa jätettä ei sijoitettaisi
kaatopaikoille vuodesta 2020 alkaen
Kaatopaikkasijoituksen päästöt
(Mt CO2ekv./v)
Politiikkaskenaario, ei biohajoavaa jätettä kaatopaikalle
vuodesta 2020 eteenpäin

2020

2040

2050

Yhdyskuntajätteet

0,85

0,36

0,27

Teollisuuden jätteet

0,33

0,11

0,07

Rakennusjätteet

0,14

0,07

0,05

Yhteensä

1,32

0,54

0,39

Taulukko 20. Kaatopaikkakaasun talteenoton kehittyminen, mikäli biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittaminen lakkautettaisiin vuodesta 2020 alkaen
Kaatopaikkakaasun talteenotto
Talteenotto (Gg metaania)

2020

2040

2050

29,32

9,33

4,95

4.3.5

Työkoneet
Politiikkatoimet
Biopolttoaineiden käytön lisääminen työkoneissa
Työkoneiden osalta tarkastelussa kaksi vaihtoehtoista politiikkatoimea:
Toimi a) Edellytetään, että kaikessa työkonepolttoaineessa biokomponentin osuus
on 10 % vuonna 2020 ja 20 % vuonna 2050. Tämän toimenpiteen myötä työkoneiden
päästöjen arvioidaan kehittyvän oheisen taulukon 21. mukaisesti.
Taulukko 21. Työkoneiden päästöjen kehittyminen politiikkaskenaarion toimen a) tapauksessa
Päästöyhteenveto
toimelle a)
(politiikkaskenaario)
(Mt CO2)

2005

2020

2050

Työkoneet

2,55

2,38

2,0

Toimi b) Edellytetään biokomponentin (bioetanoli) lisäämistä bensiinikäyttöisten
työkoneiden käyttämään bensiiniin 10 % vuonna 2020 ja 20 % vuonna 2050. Lisäksi
vuodesta 2020 lähtien luovuttaisiin kokonaan maaöljypohjaisen dieselin käytöstä
työkoneissa ja siirryttäisiin biodieseliin. Näiden toimenpiteiden myötä työkoneiden
hiilidioksidipäästöjen arvioidaan kehittyvän oheisen taulukon 22. mukaisesti. Tähän
toimenpiteeseen sisältyy runsaasti käytännön epävarmuustekijöitä, joita tarkastellaan
luvussa 4.4.4 Epävarmuustekijät.
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Taulukko 22. Työkoneiden päästöjen kehittyminen politiikkaskenaarion toimen b) tapauksessa
Päästöyhteenveto
toimelle b)
(politiikkaskenaario)
(Mt CO2)

2005

2020

2050

Työkoneet

2,55

0,25

0,21

Suomessa on jo alkanut työkoneiden käyttämän moottoripolttoaineen laadun lähentäminen maantieliikenteen dieselöljyn laatuun, vaikka EU-lainsäädännön minimivaatimus edellyttää vain kevyen polttoöljyn kaltaista polttoainetta. Komission esittämän
liikennepolttoaineiden laatudirektiiviin muutosehdotuksen mukaan koko yhteisössä
siirryttäisiin muutaman vuoden päästä rikittömän dieselöljyn kaltaisen polttoaineen
käyttöön. On kuitenkin mahdollista, että työkonepolttoaineiden yhteisölainsäädäntö
säilyy jatkossakin joustavana. Toisaalta esimerkiksi voimakkaat kansalliset biokomponenttivaatimukset saatetaan tulkita vapaan polttoainekaupan rajoittamiseksi.
Nykyinen yhteisölainsäädäntö ei vaadi työkoneiden polttoaineilta samanlaista
biokomponenttien osuutta kuin maantieliikenteen polttoaineilta. On mahdollista,
että tulevaisuudessa polttoainevaatimukset yhtenäistyvät tältä osin. Vaikka näin ei
kävisikään, tulee markkinoilla olemaan dieselöljyn kaltaisia moottoripolttoöljyjä,
joissa on siis yhtä paljon biokomponentteja kuin dieselöljyssä. Ensimmäisen sukupolven biokomponentteja voi lisätä turvallisesti kaikkeen nykykalustoon ainakin 5
%. Markkinoilla saattaa olla myös biokomponentteja sisältävää kevyttä polttoöljyä,
joka soveltuu ainakin osaan työkonekalustosta.
Työkoneissa käytetty moottoripolttoöljy on vain lievästi verotettua, mikä saattaa
heikentää mahdollisuuksia käyttää taloudellisia ohjauskeinoja politiikkatoimen täytäntöönpanossa.
Toisen sukupolven dieselpolttoaine täyttää moottorivaatimukset kaikissa sekoitussuhteissa, joten sitä ei välttämättä kannata suunnata tasaisesti kaikkeen polttoaineeseen. Jos tämä biokomponentti suunnataan aluksi kaupunkien busseihin,
saataneen merkittäviä terveyshyötyjä vähentyvän pienhiukkas-, typpidioksidi- ja
PAH-altistuksen kautta.
4.3.6

F-kaasut
Politiikkatoimet
1) Edistetään F-kaasuille vaihtoehtoisia ratkaisuja
F-kaasujen käytön rajoittaminen kansallisin säädöksin ei tällä hetkellä ole mahdollista
voimassa olevan harmonisoidun EY-lainsäädännön vuoksi. Jäsenmaat voivat kuitenkin edistää F-kaasuille vaihtoehtoisia ratkaisuja informaatio-ohjauksen avulla.
Edistetään informaatio-ohjauksen kautta (esim. tiedottaminen ja koulutus) sellaisten tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattamista, joissa käytetään vaihtoehtoisia
ratkaisuja kaasuille, joilla on korkea lämmitysvaikutus ja jotka ovat tehokkaita, innovatiivisia ja jotka vähentävät edelleen ilmastovaikutuksia.
2) F-kaasujen käyttökielto
Tuetaan EY:n F-kaasuasetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä vuonna 2011 F-kaasujen käytön kieltämistä kylmä- ja ilmastointilaitteissa sekä solumuovien paisuteaineena ja aerosolien ponnekaasuna niiltä osin kun se on teknisesti toteutettavissa.
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Politiikkatoimien päästövähennysvaikutukset
Politiikkatoimien (ml. ainoastaan F-kaasujen osittainen käyttökielto) vaikutuksesta
F-kaasujen päästöjen on arvioitu vähenevän perusskenaarioon verrattuna 0,26 Mt
CO2ekv. vuoteen 2020 mennessä ja 1,13 Mt CO2ekv. vuoteen 2050 mennessä. Politiikkatoimien avulla saatava päästösäästö olisi noin 91 % perusskenaarion mukaisesta
päästöennusteesta vuodella 2050. Vastaava päästövähennys vuoden 2006 päästötasoon verrattuna on 0,16 Mt CO2ekv. vuoteen 2020 mennessä ja 0, 79 Mt CO2ekv.
vuoteen 2050 mennessä.
Taulukko 23. F-kaasujen päästöjen kehittyminen politiikkaskenaariossa
Päästöyhteenveto
(politiikkaskenaario)
(Mt CO2ekv.)

2006

2020

2050

F-kaasut

0,89

0,74

0,11

4.3.7

Suomen ulkopuolella tehtävät päästövähennykset
Politiikkatoimet
1) vaikutetaan joustomekanismien muotoon kaudella 2013–2020
Joustomekanismeja koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin vaikuttamisen kustannustehokkuus ja vaikuttavuus on korkea, koska EU:n ulkopuolisten hiilimarkkinoiden suuruus on jo nyt n. 4-8 -kertainen Suomen omiin päästöihin nähden ja suunta
on kasvava. Vaikuttamiseen liittyvä työ on pääosin jo nyt integroitu osa ympäristöministeriön koordinoiman ilmastotyöryhmän toimintaa. Joustomekanismien muoto
on tärkeä myös siksi, että hiilimarkkinoiden kautta saatava rahoitus on yksi keskeisistä kannustimista saada kehitysmaat osallistumaan vuoden 2012 jälkeisiin toimiin
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
2) laajennetaan joustomekanismien käyttö tasolle 8 Mt
Ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmän 15.2.2008 käynnistämää kauden
2013–2020 päästöyksiköiden hankintaa on mahdollista laajentaa osana pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiaa erityisesti viitaten joustomekanismien kustannustehokkuuteen. Käyttöä voitaneen laajentaa jo päätetyltä n. 3 Mt tasolta vähintään n.
5 Mt ylöspäin ilman eri toimenpiteitä komission ehdotuksen perusteella. Suomi voisi
komission ehdotuksessa 5 Mt jälkeenkin ostaa käyttömahdollisuutta lisää toiselta
jäsenmaalta. Laajennetun käytön (5 Mt) budjettivaikutus olisi 10 €/tCO2 hankintahintaoletuksella n. 50 miljoonaa euroa kaikkiaan kaudella 2013–2020, vuositasolla n.
6,2 miljoonaa euroa.
Taulukko 24. Joustomekanismien käytön laajennetun skenaarion päästöyhteenveto
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Päästöyhteenveto
(politiikkaskenaario)
(Mt CO2ekv.)

2008–12

2020

2050

Joustomekanismien käytön laajentaminen tasolle
8 Mt

-1,4

-1,0

0
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3) varaudutaan joustomekanismien käytön laajentamiseen
Joustomekanismien käyttömahdollisuudet tulevat täsmentymään tulevina vuosina,
kun uusi kansainvälinen ilmastosopimus saadaan neuvoteltua ja EU:n lopullinen
päästövähennystavoite (20–30 %) vuodelle 2020 varmistuu. Uusi kansainvälinen
ilmastosopimus voi merkittävästi lisätä joustomekanismien käyttömahdollisuuksia
ja –tarvetta. Tähän tulee varautua kehittämällä valmiutta hankintaan ja ylläpitämällä
sitä.
EU:n tavoitteena on, että uusi kansainvälinen ilmastosopimus saadaan sovittua
joulukuussa 2009. Päätös EU:n ilmasto- ja energiapaketista tehtäneen puolestaan
viimeistään vuoden 2009 alkupuolella.
Politiikkatoimena Suomi voi varautua tässä vaiheessa vuosittaiseen 3-5 Mt lisähankintaan riippuen siitä, mihin EU:n lopullinen päästövähennysvelvoite asettuu.
Mekanismien hankintaan tarvittava valmius tulee kehittää ja ylläpitää erillisellä valtion osto-ohjelmalla.
Joustomekanismien käytöstä syntyvien päästövähennysten sivuhyödyt kohdistuvat niihin maihin ja alueisiin, joilla toimet toteutetaan. Siten vaikutukset Suomeen
ovat vähäisiä, ellei hankkeita toteuteta esimerkiksi Suomen lähialueilla. Joustomekanismien käyttö voi kuitenkin tukea esimerkiksi Suomen ulko- ja kehityspoliittisia
tavoitteita.
4.4

Ilmastopoliittisten toimien vaikutusten arviointi
4.4.1

Johdanto
Tässä luvussa on pohdittu suuntaa-antavasti edellä esitettyjen ilmastopoliittisten
toimenpidesuositusten mahdollisia vaikutuksia. Tarkemmat vaikutusten arvioinnit
tullaan toteuttamaan pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian yhteydessä.
Ilmastopoliittisilla toimenpiteiden ja ohjauskeinojen päätavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen suoraan tai välillisesti. Toimenpiteiden kohdentumista
ja niiden erilaisia tavoitteita on tarkasteltu luvussa 4.3 Politiikkatoimenpiteet ja
ohjauskeinot sektoreittain sekä havainnollistettu liitteen 4 taulukossa. Useimmiten
keinoilla, joilla pyritään päätavoitteeseen, on monia erilaisia sivuvaikutuksia. Nämä
vaikutukset voivat tukea päätavoitteen saavuttamista. Ne voivat myös olla päätavoitteen kannalta merkityksettömiä ja tukea mahdollisesti jotain muuta yhteiskunnallista tavoitetta. On myös mahdollista, että vaikutukset epäsuorasti vaikeuttavat
päätavoitteen saavuttamista. (Hildén et al. 2001, 17.)
Keskeinen toimien tehokkuuteen liittyvä mittari on kunkin toimen päästövähennysvaikutus. Arvioita toimien päästövähennyksistä on tarkasteltu jo toimien esittelyn
yhteydessä luvussa 4.3 Politiikkatoimenpiteet ja ohjauskeinot sektoreittain.
Toimien tehokkuutta arvioitaessa on syytä huomioida myös niiden erilaiset kustannusvaikutukset. Arviot toimien kustannusvaikutuksista mahdollistavat myös eri
toimien toteuttamiskelpoisuuden vertailemisen taloudellisesta näkökulmasta sekä
suhteessa ulkomailla toteutettavien toimien kustannuksiin. Myös toimenpiteiden
mahdollisia ympäristövaikutuksia on pyritty jo tässä vaiheessa hahmottamaan.
Useimpiin toimiin liittyy myös merkittäviä epävarmuustekijöitä ja riskejä. Niitä on
tarkasteltu erillisen toimien toteutettavuushierarkian kautta.
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4.4.2

Taloudelliset vaikutukset
Alueidenkäyttö ja yhdyskuntarakenne
Yhdyskuntarakenteen kehittämiseen liittyvien politiikkatoimien taloudelliset vaikutukset muodostuvat pääasiassa välillisesti. Kokonaistaloudellisesti tarkastellen
eheytynyt yhdyskuntarakenne tuottaa joka tapauksessa taloudellista hyötyä kustannusten sijaan.
Rakennukset ja asuminen
Rakennuksiin kohdennetut toimenpiteet ovat vaikutukseltaan pitkäaikaisia. Eri ohjauskeinojen (säädökset, taloudelliset, informaatio) kustannusvaikutus päästöjen
saavuttamiseksi vaihtelee merkittävästi. Myös tarkastelun aikajänne, tarkasteluketjun
pituus sekä se, minkä tahon näkökulmasta tarkastelua tehdään vaikuttavat oleellisesti
kustannuksiin. Näin ollen kustannuksiin vaikuttaa se, tehdäänkö tarkastelu vain välittömän investoinnin vai kokonaisvaltaisesti elinkaarikustannusten näkökulmasta.
Lisäksi toimenpiteen vaikutus yksittäisille kuluttajille (mm. tuotteen kuluttajahinta)
tulisi ottaa kustannusvaikutusten kokonaistarkastelussa huomioon.
Säädösohjauksen vaikutusten kustannustarkastelu on moniulotteinen. Tarkastelussa on tunnistettava kustannusten muodostumisen koko vaikutusketju. Rakennuksiin
kohdentuvien säästöjen kustannusvaikutusten kokonaisvaltainen tarkastelu voidaan
tarkastella mm. investointi- ja elinkaarikustannustarkasteluin. Laajasti tarkasteltuna
kustannusvaikutuksia tuottavia osatekijöitä ovat mm. säädöksen vaikutukset rakennustuotantoon (työ- ja materiaalimenekit) ja rakennusmateriaalien ja –osien tuotantoon (tuotantomäärät ja tuotantotekniikka) sekä laitetekniikkaan. Huomionarvoista
on myös markkinatilanteen aiheuttama loppukäyttäjälle tuleva kustannusvaikutus
niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.
Taloudellisten tukien tuottamien päästövaikutusten kustannukset voidaan yksinkertaisimmillaan laskea panoksen ja tuotoksen välisellä suhteella (esimerkiksi
myönnettyjen energia-avustusten määrän ja saavutetun säästön suhde). Lisäksi kustannustehokkuuden kokonaistarkastelussa on otettava huomioon myös avustusjärjestelmän hallinnollinen kustannus.
Energia-avustusten kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten kustannusvaikutusta on tässä yhteydessä tarkasteltu ainoastaan myönnetyn määrärahan osuudelle.
Pientalojen lämmitystapavalintoihin kohdentuva säästökustannus on suuruusluokaltaan hieman alle 20€/t CO2ekv. ja vastaava kustannus asuinkerros- ja rivitalojen
avustuksilla on noin luokkaa 30 €/tCO2ekv. laskettuna toimenpiteen noin 20 vuoden vaikutusajalle. Näiden kahden avustustoimen kustannustehokkuudet eivät ole
toimenpiteiden luonteen vuoksi keskenään vertailukelpoisia. Kyseinen säästö on
investoinnin vaikutusaikana (laitejärjestelmän toiminta-aika) syntyvä kustannus.
Investointikustannuksen vastapainoksi syntyy käyttäjälle säästöä lämmitysenergian
vähäisemmästä kulutuksesta. Kyseiset vaikutuslaskelmat ovat alustavia, karkeaa
suuruusluokkaa kuvaavia ja ne eivät sisällä kaikkia säästökustannuksiin liittyviä
osatekijöitä.
Informaatio-ohjaus on merkittävä keino vaikutettaessa energian ja päästöjen säästöön. Sen kustannusvaikutuksia voidaan arvioida välillisesti mm. eri toimenpiteiden
vaikutuksen kautta esimerkiksi sisälämpötilan laskemisen vaikutus rakennuskannassa.
Kustannusten laskemiseksi ja kustannustehokkuuden arvioimiseksi tarvitaan yhteismitalliset laskentaperusteet, jossa otetaan huomioon eri alojen erityispiirteet.
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Jätehuolto
Jätehuollon ilmastovaikutusten arviota varten jätehuollon kokonaiskustannuksien
suuruusluokkaa on arvioitu alustavasti Suomen ympäristökeskuksessa. Politiikkaskenaarion mukaan vuonna 2050 poltettaisiin, hyödynnettäisiin muutoin tai käsiteltäisiin 340 000 tonnia sellaista biohajoavaa jätettä, joka perusskenaariossa sijoitettiin
kaatopaikalle. Jätteestä valmistetun jätepolttoaineen kokonaismäärässä skenaarioiden ero on vastaavasti 450 000 tonnia vuonna 2050.
Jätteenpolton kustannuksen arvioidaan olevan 120 €/t ja biologisen käsittelyn
noin 100 €/t11. Kustannus käsittää käytön ja investoinnin kulut. Energian tuotannosta saatavaa tuloa ei ole otettu huomioon. Kaupallisessa laitoksessa toteutettavan
biohajoavan jätteen mekaanis-biologien esikäsittelyn kustannukset vastaavat polton
kustannuksia. Mekaanis-biologinen esikäsittely ei kuitenkaan tuota energiaa polton
tapaan, vaan ainoastaan biokaasua laitoksen omiin tarpeisiin. Kompostoinnin ja
mädätyksen investointi- ja käyttökustannukset ovat noin 100 €/t. Kaatopaikalle
sijoittamisen kustannus on arviolta noin 20 €/t (käsittää sekä investointi- että käyttökustannukset).
Työkoneet
Biodieselin tuotantokustannuksista ei ole vielä riittävästi tietoja. Laajamittaisen käytön kustannukset ja hyödyt tuleekin selvittää myöhemmin yhdessä liikennesektorin
kanssa, samoin kuin vaikutukset luonnonvarojen käyttöön. Lisäksi suunnittelussa
tulee ottaa huomioon EU:n toimivalta sisämarkkina-asioissa.
Lähivuosina biodiesel saattaa olla jopa 60–80 c/l kalliimpaa kuin maaöljystä valmistettu tuote. Ajateltu 0,1 Mt CO2 suuruinen päästövähennys merkitsisi noin 50
miljoonan €/vuosi suuruista lisäkustannusta vuonna 2020. Tämä olisi noin 500 euroa
vältettyä hiilidioksiditonnia kohti. Biodieselin tulevia markkinahintoja on kuitenkin
erittäin vaikeaa ja pitemmällä aikavälillä lähes mahdotonta arvioida luotettavasti.
F-kaasut
Politiikkatoimien kustannusvaikutuksista ei voida vielä esittää tarkkaa arviota.
Käyttökieltojen aiheuttamia kustannuksia ei voida arvioida ilman lisäselvityksiä
laitekannan rakenteesta ja vaihtoehtoisten tekniikoiden saatavuudesta sekä soveltuvuudesta kullekin sektorille. Arvioita voidaan kuitenkin esittää rajatuille käyttösovelluksille, kuten esimerkiksi F-kaasuihin pohjautuvien sammutusjärjestelmien
korvaamisesta inerttikaasujärjestelmillä. Inerttikaasuilla toimiviin järjestelmiin siirtymällä saavutettava päästöhyöty maksaisi noin 80 €/t CO2ekv.
Suomen ulkopuolella toteutettavat päästövähennykset
Suomen ulkopuolella toteutettavien toimien kilpailukyky perustuu päästöyksiköiden alhaiseen yksikköhintaan. Sihteeristön rahoitusselvityksen mukaan 68 % maailmassa vaadittavista päästövähennyksistä vuoteen 2030 mennessä voidaan toteuttaa
kehitysmaissa 46 prosentilla vaadittavista lisäkustannuksista. Euroopan komission
mallilaskelmissa EU:n ulkopuolella voidaan tehdä toimia v. 2020 n. 4–30 €/tCO2
hintatasolla12 kansainvälisen sopimuksen laajuudesta riippuen. Tällä hetkellä hintataso kehitysmaita koskevissa puhtaan kehityksen mekanismin hankkeissa on 7–15,8
11
Yksi tonni jätepolttoainetta tuottaa laskennallisesti noin 0,5 tonnia CO2e-päästöjä.
Jätehuollon siirtymisestä kaatopaikoilta laitokseen aiheutuu n. 600 milj. € investointikustannus. (Laskentaoletukset: Tilastokeskuksen polttoaineluokitus ja päästökerroin kierrätyspolttoaineelle.)
12
Komission ilmasto- ja energianvaikutusarvio 23.1.2008
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€/tCO2e toimitusvarmuudesta riippuen. Joustomekanismien käytölle voidaan haluttaessa määritellä kattohinta (esim. 10 €/tCO2e), jota hankinnassa ei ylitetä ilman
erillistä päätöstä. Kustannustaso ja budjettivaikutus voidaan siis rajata halutulle
tasolle. Kattohinnan soveltaminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että hankintaan liittyvä
riski siirtyy saatavien päästöyksiköiden määrään.
4.4.3

Ympäristövaikutukset
Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian yhteydessä tullaan teettämään erillinen
strategian ympäristövaikutusten arviointi eli SOVA-prosessi. Strategian SOVA-prosessissa tullaan arvioimaan myös ympäristöhallinnon sektorilla tehtävien toimenpiteiden ympäristövaikutukset.
Luonnon monimuotoisuus ja sen turvaaminen kuuluu ympäristöministeriön toimialaan. Luonnon monimuotoisuus liittyy keskeisesti erilaisiin ilmastonmuutoksen
hillinnän toimenpiteisiin. Joissakin tilanteissa se voi olla ristiriidassa esim. uusien
energiamuotojen kehittämisen ja sijoittamisen kanssa. Esimerkiksi rakentaminen ja
alueidenkäytön suunnittelu kaavoituksen keinoin voi aiheuttaa ristiriitaa luonnon
monimuotoisuuden säilyttämistavoitteiden kanssa. Toimintojen mahdollisimman
hyvällä yhteensovittamisella ja myös säädöspohjaisilla toimenpiteillä näitä ristiriitoja
voidaan kuitenkin ehkäistä.
Sovellettaessa lainsäädäntöä, toimeenpantaessa ohjelmia ja strategioita sekä suunniteltaessa ja ohjattaessa erilaista maankäyttöä on tarpeen yhä enemmän kehittää ja
soveltaa toimenpiteitä, jotka samalla kun ne ehkäisevät ilmastonmuutosta, turvaavat
myös luonnon monimuotoisuutta. Monissa alueidenkäyttöön, rakentamiseen sekä
energian tuotantoon ja käyttöön liittyvissä hillintäkysymyksissä on mahdollista riittävän säädöspohjan ja hyvän suunnittelun keinoin edistää tilanteita, joissa hillintätoimenpiteet samalla edistävät luonnon monimuotoisuuden säilyttämispyrkimyksiä
muun muassa vähentämällä luonnonalueiden haitallista pirstoutumista ja säilyttämällä hiilinieluina tärkeitä, arvokkaita luonnonalueita kuten luonnontilaisia soita ja
muita kosteikkoja. Hiilitaseen kannalta edullisten bioenergian tuotantomuotojen ja
biodiversiteettitavoitteiden yhteensovittaminen voi edistää myös luonnonarvojen
säilyttämistä esimerkiksi umpeenkasvusta kärsivillä, luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkailla alueilla.
Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus pitää ilmastonmuutosta suurena vaarana luonnon monimuotoisuudelle. Biologista monimuotoisuutta koskevan
YK:n yleissopimuksen (Convention on Biological Diversity, CBD, 1992) 8. osapuolikokouksessa (Curitiba, 2006) päätettiin biodiversiteetin ja ilmastonmuutoksen osalta
(päätösnro: VIII/30) edistää synenergiaa toimenpiteiden kesken, jotka koskevat luonnon monimuotoisuuden suojelua, ilmastonmuutoksen hillintää ja ilmastonmuutoksen sopeutumista sekä maaperän eroosion ehkäisemistä. (Ks. myös luku 5.2 Ilmastopolitiikan kytkeytyminen muihin prosesseihin)
Tässä yhteydessä hahmotellaan esitettyjen toimenpiteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia aiempien ympäristövaikutusten arviointien pohjalta (Hildén et al. 2005 ja
Hildén et al. 2001). Ympäristövaikutuksia tarkastellaan toimenpidekokonaisuuksien
osalta, ei yksittäisten toimenpiteiden tasolla (taulukot 25.–28.).

Alueidenkäyttö ja yhdyskunnat
Alueidenkäytön ja yhdyskuntien toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja liikkumisen tarpeen vähentämiseen. Toimenpiteillä
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pyritään ensisijaisesti energiansäästöön (Ks. Liite 4). Yhdyskuntien energiankäyttöä
vähentävät toimet vähentävät välillisesti myös energiantuotannon päästöjä. Vaikutuksia on arvioitu tarkemmin valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteiden uusimisen
sekä yhdyskuntarakenteen ohjaus- ja kehittämisohjelman yhteydessä.
Rakennukset ja asuminen
Taulukko 25. Rakennussektorille ja asumiseen kohdennettavien toimenpiteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia

Toimenpide

Oletetut vaikutusmekanismit

Mahdolliset ympäristövaikutukset khk-päästöjen vähenemisen lisäksi

Uudisrakentamista koskeVähentää rakennusten enervien rakentamismääräysten
giankulutusta.
tiukentaminen energiatehokkuuden osalta ja korjausrakentamista koskevat energiatehokkuusvaatimukset

+ Energiansäästön kautta myönteisiä ympäristövaikutuksia

Asuinkerros- ja rivitalojen
energia-avustukset

Vähentää rakennusten energiankulutusta ja vaikuttaa
päästöjen vähenemiseen
Kannustetaan siirtymistä
vähäpäästöisempiin lämmitystapoihin.

+ Energiansäästön kautta myönteisiä ympäristövaikutuksia
+ uusiutuvilla energiamuodoilla
voidaan korvata öljylämmitystä

Energia-avustukset pientalojen lämmitystapamuutoksiin

Kannustetaan siirtymistä
vähäpäästöisempiin lämmitystapoihin.
Vähentää rakennusten energiankulutusta ja vaikuttaa
päästöjen vähenemiseen.

+ uusiutuvilla energiamuodoilla
voidaan korvata öljylämmitystä,
mikä samalla vähentää pohjavesija maaperäpilaantumisen riskiä
- puun poltosta pienhiukkaspäästöjä, ellei samanaikaisesti hyödynnetä parempaa teknologiaa ja
oikeaa polttotapaa

Energiansäästösopimukset
asuinrakennuksille

Vähentää rakennusten energiankulutusta.

+ Energiansäästön kautta myönteisiä ympäristövaikutuksia

Muut valtion tuet

Vähentää rakennusten energiankulutusta.

+ Energiansäästön kautta myönteisiä ympäristövaikutuksia

Informaatio-ohjaus

Vähentää rakennusten energiankulutusta.

+ Energiansäästön kautta myönteisiä ympäristövaikutuksia

Lämmitykseen käytettävän
energiamuodon huomioonottaminen uudisrakentamisessa

Kannustetaan siirtymistä
vähäpäästöisempiin lämmitystapoihin.

+ uusiutuvilla energiamuodoilla
voidaan korvata öljylämmitystä,
mikä samalla vähentää pohjavesija maaperäpilaantumisen riskiä
- puun poltosta pienhiukkaspäästöjä, ellei samanaikaisesti hyödynnetä parempaa teknologiaa ja
oikeaa polttotapaa

Jätteet ja jätehuolto
Jätesektorin toimenpiteet ja niiden vaikutukset ovat pääosin sopusoinnussa muiden
ympäristönsuojelutavoitteiden kanssa.
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Taulukko 26. Jätehuoltoon kohdennettavien toimenpiteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia
Toimenpide

Oletetut vaikutusmekanismit

Mahdolliset ympäristövaikutukset
khk-päästöjen vähenemisen lisäksi

Jätteenpolton ja mädätyksen
edistäminen

Kaatopaikkojen metaanipäästöjen vähentäminen

+ Jätteenpoltto säästää uusiutuvia
ja uusiutumattomia energiantuotannonpolttoaineita
- Jätteenpolton aiheuttamat päästöt (raja-arvot säädetään jätteenpolttoasetuksessa)

Biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelyn lopettaminen

Ks. edellä

+ Vähentää kaatopaikkojen kielteisiä ympäristövaikutuksia.
+ Säästää luonnonvaroja.

Biokaasun talteenoton lisääminen

Ks. edellä

+ Säästää uusiutuvia ja uusiutumattomia energiantuotannon raakaaineita, jos kaasua hyödynnetään
energiantuotantoon.

Keskitettyjen viemärijärjestelmien käyttöönoton
edistäminen

Haja- ja loma-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn
(sakokaivot) metaanipäästöjen vähentäminen

Työkoneet
Taulukko 27. Työkoneisiin kohdennettavien toimenpiteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia
Toimenpide

Oletetut vaikutusmekanismit

Mahdolliset ympäristövaikutukset
khk-päästöjen vähenemisen lisäksi

Biopolttoaineiden käytön
lisääminen työkoneissa

Fossiilisten polttoaineiden
käytöstä aiheutuvien CO2päästöjen vähentäminen

+ vähentää työkoneiden päästöjen
ympäristökuormitusta
- biopolttoaineiden tuotannosta voi
aiheutua merkittäviä khk-päästöjä,
jotka määräytyvät tuotantotapojen
ja tuotteiden mukaan

F-kaasut
Taulukko 28. F-kaasuihin kohdennettavien toimenpiteiden mahdollisia ympäristövaikutuksia
Toimenpide

Oletetut vaikutusmekanismit

Mahdolliset ympäristövaikutukset khkpäästöjen vähenemisen lisäksi

F-kaasujen osittainen käyttökielto

F-kaasupäästöjen vähentäminen

+ Joillakin vaihtoehtoisilla kylmäaineilla
laitteiston energian kulutus vähenee,
jolloin energian tuotannosta aiheutuvat
päästöt vähenevät.
- Joillakin vaihtoehtoisilla kylmäaineilla
laitteiston energian kulutus voi puolestaan kasvaa, jolloin energian tuotannosta
aiheutuvat päästöt voivat lisääntyä.

4.4.4

Epävarmuustekijät
Ilmastopoliittisiin toimenpiteisiin ja niiden toteuttamiseen liittyy myös monia epävarmuustekijöitä ja riskejä, jotka on tarpeen ottaa huomioon jo ennalta toimenpiteitä
suunniteltaessa. Epävarmuustekijät voivat liittyä toimenpiteen vaikutusten arvioinnin epätarkkuuteen, toimeenpanoon liittyviin riskeihin tai toteutumiseen liittyviin
uhkiin. Ilmastopoliittiset toimenpiteet saattavat myös olla päällekkäisiä keskenään
(esim. liikenteen, rakentamisen ja alueidenkäytön toimet), ja saattavat edellyttää
toistensa toimeenpanoa vaikutusten toteutumiseksi.
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Seuraavassa on lähestytty ympäristöhallinnon politiikkaskenaariossa esittämiä
toimenpiteitä niiden toteuttamisvarmuuden näkökulmasta (taulukko 29.). Tätä varten on hahmoteltu hierarkia helpoimmin toteutettavista vaikeimmin toteutettaviin
toimiin. Tätä hierarkiaa ei pidä tulkita toimien tärkeysjärjestyksenä. Sillä huolimatta
siitä, että joihinkin toimiin kohdistuu runsaasti epävarmuustekijöitä, ne voivat silti
olla pitkän aikavälin ilmastopolitiikan kannalta välttämättömiä (päästövähennysvaikutukset pitkäaikaisia) tai kustannustehokkaita toimenpiteitä.
A kategoria
o ”helpoimmat”
o varmin päästövähennys
o päästövähennykset ja kustannukset hyvinkin tarkkaan arvioitavissa
o usein oikeudellis-hallinnollista (säädösohjausta) tai taloudellista ohjausta
B kategoria
o epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät esim. kustannuksiin, päästövähennysvaikutuksiin tai ympäristövaikutuksiin
o toteutettavuus riippuu esim. EU-päätöksistä
C kategoria
o ”vaikeimmat”
o usein päästövähennysvaikutuksiltaan pitkävaikutteisimmat
o usein sektorirajat ylittäviä toimia, joiden vaikutuksia on vaikea arvioida
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Taulukko 29. Toimenpiteisiin liittyvät epävarmuustekijät ja riskit
A kategoria
B kategoria
C kategoria
Jätesektorin toimet
• khk-päästövähennyksiä
erityisesti kaatopaikkojen
metaanin vähenemisestä ja
myös fossiilisten energialähteiden korvaamisesta
jätepolttoaineella
• pääosin regulatiivista ohjausta (ympäristölupaehdot,
rajoitus biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamiselle), myös taloudellista
ohjausta (jätevero, syöttötariffi kaatopaikkakaasulle)
• tarkat laskelmat päästövähennyksistä kullekin toimelle
• myös kustannuksia arvioitu
• muut sivuvaikutukset selkeitä (useimmiten tukee
ympäristönsuojelullisia
tavoitteita)
• epävarmuustekijöitä liittyen riittävän lajittelutehokkuuden saavuttamiseen,
joka edellyttää myös muutoksia asenteissa
• jätteenpolttoa kohtaan
esiintyy negatiivisia asenteita
• biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisesta luopuminen edellyttää, ettei
jätteenpoltolla samanaikaisesti ryhdytä korvaamaan
päästötaseen mukaisesti
epäedullista polttoainetta
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Rakennusten energiatehokkuusmääräykset
• päästövähennykset suhteellisen varmoja
• päästövähennysvaikutukset
pitkäaikaisia,
eivät synny heti
• säästää kotitalouksien energiakustannuksia
• energiansäästökorjausten
virheellinen
suunnittelu ja
toteuttaminen
voivat aiheuttaa
kosteus- ja sisäilmaongelmia

Rakennussektorin omaehtoiseen säästämiseen ja informaatio-ohjaukseen liittyvät
toimet
• päästövähennysvaikutuksia
vaikea arvioida
• vaikutukset hyvin kauaskantoisia (esim. siirtyminen
kohti matalaenergiarakentamista)

A kategoria

B kategoria

C kategoria

Joustomekanismit
• poikkeavat luonteeltaan
muista toimista, sillä nämä
otetaan käyttöön vasta,
kun muut toimet eivät riitä
saavuttamaan tavoitteita
• Joustomekanismit perustuvat pääsääntöisesti13
periaatteeseen, jossa raha
siirtyy päästöyksiköitä vastaan. Mikäli valtion rahaa
käytetään päästöjen vähentämiseen, toimitusvarmuus
on aina korkea. Joustomekanismeihin liittyvät haaste
on kuitenkin, että ne
perustuvat markkinahintoihin, jotka vaihtelevat. Tämä
tarkoittaa sitä, että joko
päästöyksiköistä maksettavaan hinnassa tai budjetoidulla summalla saatavassa
päästöyksiköiden määrässä
on oltava joustovaraa.
• Potentiaali joustomekanismien käyttöön globaalisti on suuri. Pelkästään
projektiperusteisten
CDM-hankkeiden (ml.
metsäkadon vähentäminen)
taloudellinen potentiaali
alle 20 €/tCO2 hintatasolla
arvioidaan olevan 9300 Mt
vuosina 2013 - 202014. Tulevaisuudessa tähän voinee
lisätä ohjelma- tai sektoriperusteisten hankkeiden
potentiaalin. Ohjelma- tai
sektoriperusteisilla hankkeilla halutaan lisätä investointivirtojen volyymiä,
ja niiden merkitys tullee
kasvamaan jatkossa.

Biopolttoaineiden
hyödyntäminen työkoneissa
• riippuu yhteisötason päätöksistä
• toteutuminen
edellyttää, että
biopolttoainetta
on markkinoilla
saatavilla
• biodieselin maailmanmarkkinahintoja vaikea
arvioida
• epävarmuustekijöitä liittyen
biopolttoaineiden tuotannon
haitallisiin
ympäristövaikutuksiin ja kestävyyskriteereihin
• 100 % biodieseliä vuonna 2020
sisältää enemmän epävarmuustekijöitä
mm. logistiikkaan liittyen
• toimet teknisesti täysin toteutettavissa

Alueidenkäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät politiikkatoimet
• vaikutukset päästöihin
merkittävät, mutta päästöt
muodostuvat eri sektoreilla
(pääosin liikenteessä ja rakennusten lämmityksessä)
-> edellyttää usean eri sektorin toimia
• khk-päästöjen vähenemää
vaikeaa arvioida etukäteen
• moninainen vaikutusketju,
eheytynyt YKR tuottaa pääasiassa taloudellista hyötyä
ja myös sen ympäristövaikutukset positiiviset
• yhdyskuntarakenteen
eheytyminen ja liikkumisen
vähentyminen vaatii myös
elämäntapojen ja arvomaailman muutoksia
• joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimet eivät yksinään välttämättä tavoita yksityisautoilijoita → tarvitaan myös
suoraan yksityisautoiluun
kohdistuvia toimia
• joukkoliikenteen kehittäminen saattaa joissain tapauksissa johtaa yhdyskuntarakenteen hajautumiseen
edelleen
• kuntien suunnittelu perustuu usein lyhytnäköiseen ja
kapea-alaiseen päätöksentekoon

13 Hankkeissa maksetaan joskus myös etumaksuja, pääsääntöisesti vakuuksia vastaan.
14	 ECN/Ecofys/Point Carbon (2007). Referoitu esityksessä ”Enhanced CDM – what could it deliver?”,
8.11.2007
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A kategoria

B kategoria

C kategoria

Rakennussektorin energia-avustukset
• todettu tehokkaiksi
• positiivisia vaikutuksia
asumisterveyteen ja -viihtyvyyteen
• uusiutuvien käytön edistämiseen liittyy osittain
haitallisia ympäristövaikutuksia (pienhiukkaspäästöt
puunpoltosta)

F-kaasujen politiikkatoimet
• sektori on melko pieni
• informaatioohjauksen vaikutuksia vaikea
arvioida
• F-kaasujen
osittainen kieltäminen riippuu
yhteisötason
päätöksistä
• F-kaasujen
korvaaminen
vaihtoehtoisilla
aineilla saattaa aiheuttaa
turvallisuusongelmia, kuten
räjähdysvaaroja

Rakennuskannan purkaminen
• Käytettävissä erikseen arvioitavissa yksittäistapauksissa
• Päästövähennysvaikutukset,
taloudelliset ja sosiaaliset
vaikutukset selvitettävä joka
kohteen osalta huolellisesti
erikseen varsinkin asuinrakennusten osalta
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5 Ilmastopolitiikka kansainvälisen 		
		ympäristöpolitiikan osana

5.1

Rahoitus ja tuet
Ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan toimeenpanon ja seurannan sekä sopimusjärjestelmän kehittämisen edellytyksenä on, että sopimussihteeristöllä on käytettävissään riittävä budjetti. Kaikki osapuolet osallistuvat vuotuisilla jäsenmaksuilla
sihteeristön toiminnan rahoittamiseen. Jäsenmaksujen suuruus perustuu ensinnäkin
sopimusosapuolten yhteisesti osapuolikokouksessa hyväksymään kaksivuotiseen talousarvioon. Kunkin maan maksuosuus puolestaan perustuu YK:n maksukykyluokitukseen, jonka mukaan jäsenmaksut jaetaan maiden kesken. Suomessa jäsenmaksut
maksetaan ympäristöministeriön kansainvälisen yhteistyön momentilta. Vuonna
2008 Suomi on maksanut jäsenmaksuja ilmastosopimuksesta ja Kioton pöytäkirjasta
yhteensä 159 753 USD.
Jäsenmaksujen lisäksi Suomi osallistuu sopimuksen suoraan tukemiseen myös
vapaaehtoisten rahastojen kautta. Sihteeristö hallinnoi rahastoa, jonka avulla tuetaan
kehitysmaiden osallistumista ilmastoneuvotteluihin. Vuosina 2008–2009 tarvittavat
ylimääräiset neuvottelukokoukset aiheuttavat myös lisäkustannuksia, joiden kattamiseen Suomi osallistuu. Nämä vapaaehtoiset maksuosuudet on maksettu ulkoasiainministeriön momentilta.
Ilmastosopimuksen alaisuuteen on myös perustettu kolme vapaaehtoista rahastoa,
joiden hallinnoinnista vastaa Maailman ympäristörahasto GEF (Global Environment
Facility). Näiden avulla tuetaan ilmastosopimuksen toimeenpanoa kehitysmaissa.
Vähiten kehittyneiden maiden rahaston (LDCF, Least Developed Countries Fund)
tarkoituksena on tukea vähiten kehittyneiden maiden työohjelmaa, jonka pääpaino on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Erityisilmastorahasto (SCCF, Special
Climate Change Fund) tukee ilmastonmuutokseen - sekä päästöjen vähentämiseen
että sopeutumiseen - liittyvien hankkeiden toteuttamista kaikissa maissa. Kioton
pöytäkirjan alaisen sopeutumisrahaston (AF, Adaptation Fund) toiminta käynnistyi
Balin 2007 osapuolikokouksessa tehdyllä päätöksellä. Sen rahoitus tulee muodostumaan pääsääntöisesti puhtaan kehityksen mekanismin (CDM, Clean Development
Mechanism) hankkeista saatavista sertifioiduista päästövähennyksistä (2 % päästövähennysmäärästä). GEF:in lisäksi Suomi tukee ilmastosopimuksen toimeenpanoa
myös muun monenkeskisen rahoituksen (Maailmanpankki, alueelliset kehityspankit) ja kahdenvälisen kehitysyhteistyön avulla. Ilmastosopimuksen toimeenpanon
rahoituksesta valtaosa tuleekin muualta kuin sopimuksen budjetista tai suoraan
sopimuksen alaisuudessa toimivista rahastoista.
Kioton pöytäkirjan osapuolet voivat täydentää kansallisia päästövähennystoimiaan ns. Kioton mekanismien eli päästökaupan, yhteistoteutuksen (Joint Implementation, JI) ja puhtaan kehityksen mekanismin kautta. (ks. lisää mekanismeista luvussa
2.2 Euroopan unionin ilmastopolitiikka sekä 2.3 Kansallinen ilmastopolitiikka).
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YK:n ilmastosopimus sisältää merkittäviä rahoitusvelvoitteita kehitysmaiden tukemiseksi. Lisäksi ilmastosopimuksen puitteissa on vuonna 2001 annettu ns. Bonnin
julistus, jossa EU ja viisi muuta teollisuusmaata lupasivat kehitysmaille vuosittain
410 miljoonaa USD ilmastosopimuksen toteuttamiseen vuodesta 2005 alkaen. Tämä
takasi kehitysmaiden tuen Kioton pöytäkirjalle. EU on jakanut omalta osaltaan rahoituslupauksen jäsenmaiden kesken hiilidioksidipäästöjen mukaan. Suomen osuus
lupauksesta on vuosittain 6,4 miljoonaa US dollaria (vajaat 5,4 milj. €). EU-tasolla
lupauksen täytäntöönpanoa seurataan vuosittain jäsenmaiden vapaaehtoisesti toimittamien tietojen pohjalta.
Neuvotteluissa vuoden 2012 jälkeisestä ilmastosopimusjärjestelmästä rahoituskysymykset ovat nousemassa entistä tärkeämpään rooliin. Ilmastosopimussihteeristön
syksyllä 2007 laatiman rahoitusvirtoja ja investointeja koskevassa raportissa päästöjen
vähentämistä varten arvioidaan tarvittavan n. 200–210 miljardia USD vuoteen 2030
mennessä. Sopeutumista varten tarvittavia summia on vaikeampi arvioida, mutta
ne liikkuvat vähintään useissa kymmenissä miljardeissa USD. Tarpeet ovat sihteeristön raportin mukaan n. 0,3–0,5 % maailmanlaajuisesta BKT:sta ja 1,1–1,7 % kaikista
globaaleista investoinneista kyseisenä aikana. Tulevissa neuvotteluissa tarkastelun
kohteena ovatkin sekä julkisen rahoituksen optimointi että keinot ohjata yksityisiä
investointeja ilmastomyötäiseen teknologiaan ja sopeutumistoimiin. Globaalit hiilimarkkinat ja innovatiiviset rahoitusmekanismit ovat keskeisiä kysymyksiä tulevasta
kansainvälisestä ilmastorahoitusarkkitehtuurista neuvoteltaessa.

5.2

Ilmastopolitiikan kytkeytyminen muihin prosesseihin
YM osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön alueellisten ja maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. YK:n ilmastosopimuksen puitteissa
käytävien virallisten neuvottelujen lisäksi ilmastoasiat ovat näkyvästi esillä myös
muilla ympäristöalan foorumeilla sekä laajemminkin Suomen ja EU:n kansainvälisessä yhteistyössä.
Ilmastoasioiden käsittely eri foorumeilla on edellytys kansainvälisen ilmastoyhteistyön lujittamiseksi. Siihen sisältyy haasteita, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä
ja löydetään eri toimijoille luonteva rooli. On myös mahdollista, että neuvottelut
kansainvälisen ympäristöhallinnon kehittämiseksi ja sen rakenteiden uudistamiseksi
vauhdittuvat etsittäessä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hallintaan. Rahoituskysymykset ovat jatkossa keskeinen osa kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja. Vastaaminen
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin rahoitustarpeisiin edellyttää erityisesti kansainvälisten rahoituslaitosten toiminnan kehittämistä, uusien ympäristömyönteisten rahoitusinstrumenttien luomista sekä kansainvälisen kaupan pelisääntöjen hiomista.
Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä ja siihen sopeutumisella on yhtymäkohtia useisiin muihin ympäristöongelmiin kuten metsäkatoon, biodiversiteetin köyhtymiseen
ja aavikoitumisen etenemiseen. Edellä mainittujen laaja-alaisten ympäristöongelmien
torjuntaan ja hallintaan tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä. Tulevaisuudessa on
tärkeää, että esimerkiksi keskeiset YK:n ympäristösopimukset kuten ilmastosopimus
(UNFCCC), aavikoitumissopimus (UNCCD) ja biodiversiteettisopimus (UNCBD) (ks.
myös luku 4.4.3 Ympäristövaikutukset) pystyvät toimimaan yhteistyössä kansainvälisten ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.
Ilmasto- ja ympäristökysymykset nähdään yhä enemmän osana kehitysongelmia
ja YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista. Tämä suuntaus ilmenee muun muassa
YK:n kestävän kehityksen toimikunnan (CSD) työssä. Sen lisäksi, että ilmastonmuutosta käsitellään erillisenä aihekokonaisuutena, siitä on tullut pysyvä horisontaalinen
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teema lähes kaikkien keskeisten YK-toimijoiden työssä. YK:n pääsihteerin raportti
vuodelta 2007 tarjoaa yleiskatsauksen YK:n toimiin ilmastonmuutokseen vastaamisessa ja hahmottelee alustavasti jatkotoimia. Tavoitteena on, että eri YK-toimijat
laativat ilmasto-ohjelmansa laajempaa kokonaisuutta ja ilmastosopimusta tukevalla
tavalla. Ilmastonmuutos on myös yksi YK:n ympäristöohjelman UNEP:n keskipitkän
aikavälin strategian temaattisista alueista ja UNEP on laatinut oman ilmastostrategiansa. Suomi on pitänyt tärkeänä UNEP:n asiantuntemuksen hyödyntämistä kehitysmaiden ympäristöhallintojen vahvistamisessa ja niiden tukemista ilmastosopimuksen
velvoitteiden toteuttamisessa.
YK-järjestelmän ulkopuolella on lukuisia muita maailmanlaajuisia ja alueellisia
yhteistyöelimiä, jotka käsittelevät ilmastonmuutokseen liittyviä asioita toimintansa
osana. Esimerkiksi OECD:n piirissä tehdään ilmastopolitiikkaa hyödyttävää asiantuntijatyötä. Ilmastonmuutoksen kasvavat vaikutukset arktiseen luontoon ja alueella
asuviin ihmisiin ovat puolestaan vaikuttaneet ilmastokysymysten käsittelyn lisääntymiseen Arktisen neuvoston puitteissa.
Ilmastoasiat ovat olleet viime vuosina voimakkaasti esillä EU:n ulkosuhdetoiminnassa. Niitä käsitellään säännöllisesti EU:n ja keskeisten kumppanimaiden kuten
Yhdysvaltojen, Japanin, Kiinan ja Intian kanssa pidettävissä huippukokouksissa.
Ilmastonmuutokseen liittyvistä aiheista keskustellaan myös EU:n ja eri maaryhmien
välisissä korkean tason tapaamisissa. Vuonna 2007 hyväksytyssä EU-Afrikka-kumppanuusohjelmassa on oma ilmastonmuutosta koskeva suunnitelma. Käytännön kehitysyhteistyössä EU:n tavoitteena on valtavirtaistaa ilmastonäkökulma kaikkeen
toimintaan.
Vuonna 2007 hyväksytty Suomen hallituksen kehityspoliittinen ohjelma painottaa
vahvasti ilmasto- ja ympäristökysymyksiä. Erillisten ilmastohankkeiden ohella on
tärkeää, että ilmastonäkökulma otetaan huomioon kaikessa kehitysyhteistyössä. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta tulisi huolehtia, että tulokset
ovat kestäviä myös muuttuvan ilmaston oloissa. Ympäristöministeriön yhteistyössä
Kiinan, Intian ja Sambian ympäristöhallintojen kanssa ilmastoasiat tulevat jatkossakin
olemaan keskeisesti esillä.
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6 Ilmastopoliittisten toimien seuranta,
arviointi ja raportointi

Suomen ilmastopoliittisia toimia ja niiden toteutumista seurataan kansainvälisten
raportointivelvoitteiden mukaisesti vuosittaisessa kasvihuonekaasuinventaariossa.
Suomi raportoi vuosittain kasvihuonekaasupäästöistä määrättyjen inventaario-ohjeiden mukaisesti YK:n ilmastosopimukselle sekä EU-komissiolle. Suomen kasvihuonekaasuinventaarion kansallinen vastuuyksikkö on Tilastokeskus, joka yhteistyössä
asiantuntijalaitosten tuottaa vuosittaisen päästölaskennan sekä toteuttaa raportoinnin.
Strategiassa esitettäviin toimenpiteisiin liittyy myös erityisiä seurantatarpeita.
Nämä seurantatarpeet liittyvät toteutettavaksi päätettyjen toimenpidekokonaisuuksien vaikuttavuuden arviointiin. Suomelle määrättyjen päästövähennysvelvoitteiden
kannalta on tärkeää pystyä ajoissa todentamaan, miten kukin toimenpide toteutuu
suhteessa ennakoituun arvioon. Euroopan komissio edellyttää, että jäsenmaat raportoivat vuosittain päästöistään ja nieluistaan. Lisäksi jäsenvaltioiden on ennen 1.7.2016
toimitettava ajantasainen selvitys ennakoidusta edistymisestään pitkän aikavälin
tavoitteiden saavuttamisessa.
Seurannan tulisi tuottaa tietoa toteuttavien toimenpiteiden vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöjen muutoksiin toimenpiteen toimeenpanon ja arvioinnin toteuttamisen väliseltä ajalta (ns. ex-post -arviointi). Kasvihuonekaasupäästöjen muutosten
arviointi edellyttää käytettävän rinnalla myös vertailuskenaariota ja sen päästöjä,
joihin toteutuneita päästöjä verrataan. Erilaisten seurantatarpeiden täyttämiseksi,
vaikutustenarviointimenetelmiä on tarpeen kehittää myös Suomessa. Tarve on erityisesti menetelmille, jotka ovat sovellettavissa yhtäaikaisesti eri sektoreilla ja joissa
otetaan huomioon myös toimien keskinäinen päällekkäisyys (ks. taulu 1.).
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Olennaista ilmastopoliittisten toimenpiteiden monitoroinnissa ja vaikutusten arvioinnissa:
1. ns. ex-post-vaikutusten selvittäminen: miten valittu politiikka on toteutunut
suhteessa vertailuskenaarioon (odotukset/baseline/muu politiikka)
2. kvantitatiivinen arviointi toimenpiteiden vaikutuksista päästöihin (ensisijaisesti CO2, mutta myös muut) kustannuksiin ja energiakulutukseen/tuotantoon
3. epävarmuustekijöiden ja sivuvaikutusten arviointi kvalitatiivisesti
4. arviointimenetelmien soveltamiskelpoisuus eri sektoreille (tulokset yhteismitallisia, vertailu mahdollista)
5. menetelmät perusperiaatteiltaan yksinkertaisia ja läpinäkyviä (tuloksia voidaan täydentää monimutkaisemmilla arviointimenetelmillä)
6. eri toimien keskinäisen päällekkäisyyden huomioiminen (päällekkäislaskennan välttämiseksi)
7. ensisijaisesti säännöllisesti päivitettävän, olemassa olevan tietopohjan hyödyntäminen
Taulu 1. Keskeisiä huomioitavia seikkoja ilmastopolitiikan vaikutusten arvioinnin kehittämisessä

Euroopan komission vuonna 2007 käynnistämässä projektissa on valmisteltu EU-tason politiikkatoimien ex-post -vaikutusten arvioinnille metodologiaa, jota voitaisiin
soveltaa kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tätä kirjoitettaessa projekti on vielä käynnissä.
Helmikuussa 2008 komission ja projektin edustajat esittelivät ehdotustaan. Kyseessä
on integroitu lähestymistapa, jossa hyödynnetään sekä top down- että bottom up
-tietopohjaa. Metodia kehitettäessä on pyritty ottamaan huomioon mm. sen sovellettavuus eri sektoreille ja eri toimille, olemassa olevan tietopohjan hyödynnettävyys,
läpinäkyvyys sekä menetelmän perusperiaatteiden yksinkertaisuus. Olennaista on,
että toimien kohdentuminen ja mahdollinen päällekkäisyys huomioidaan. Myös
epävarmuustekijät tulee raportoida.
Integroidun lähestymistavan lähtökohtana on teknis-taloudellinen jakomalli15,
jonka avulla voidaan selittää kasvihuonekaasupäästöjen muutoksia (P) verrattuna
perusvuoteen. Malli perustuu seuraaviin toimintaperiaatteisiin:
1. listataan olemassa olevat politiikkatoimet
• mikä on politiikkatoimen päätavoite?
2. Politiikkaskenaarion kuvaus
• listataan ne tekijät, joihin olemassa olevat politiikkatoimet kullakin sektorilla
kohdentuvat:
i. toiminnan muutokset (T)
ii. rakenteelliset muutokset (R)
iii. polttoainevalikoiman muutokset (V)
iv. energiaintensiteetin muutokset (E)
v. muut muutokset (M)
• ovatko politiikkatoimet päällekkäisiä tavoitteiltaan?
• pitäisikö politiikkatoimia tarkastella toimikokonaisuutena vai yksittäisinä
toimina?
3. lasketaan määrällinen arvio kunkin politiikkatoimen vaikutuksesta
• lasketaan päästöt toimelle vertailuskenaariossa (perusskenaario)
• arvioidaan päästöjen sen hetkinen tilanne
• lasketaan näiden erotus
4. tehdään arvio epävarmuustekijöistä
5. listataan tarvittava tietopohja ja sen saatavuus
6. täydentävien tai lisätiedon tarpeiden arvioiminen
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Edellä esitetyn yksinkertaisen jakomallin soveltaminen edellyttää, että käytettävissä
on sellaista säännöllisesti päivitettävää, kvantitatiivista dataa, jonka avulla kasvihuonekaasupäästöjen muutoksia voidaan arvioida. Jakomallissa on tarkoitus hyödyntää
pääasiassa top down –tyyppistä tilastotietoa, mutta myös helposti saatavissa olevaa
bottom up-dataa voidaan käyttää hyväksi. Jakomallin avulla saatavia tuloksia voidaan tarvittaessa täydentää bottom up –dataan perustuvilla arvioilla toimien päästövaikutuksista. Liitteessä 4 on esitetty seurantasuunnitelma ja käytettävissä oleva
datapohja kunkin ympäristöhallinnon politiikkatoimen arvioimiseksi.

15
Mirjam Harmelinkin (Ecofys) esitys ”Proposal for Basic Integrated Methodologies to assess the
impact of EU Policies and Measures (PAM) on the Member State (MS) level”, 26.2.2008.
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7 Työryhmän suositukset ja 				
johtopäätökset

7.1

Politiikkatoimet
Ympäristöministeriön sisäinen ilmastostrategiatyöryhmä esittää suosituksina seuraavia osa-alueittaisia toimenpiteitä toimeenpantavaksi ja pitkän aikavälin strategiassa
huomioon otettavaksi:
Alueidenkäyttö ja yhdyskunnat
1) Valtakunnallisten alueidenkäyttösuunnitelmien tehostaminen
2) Kuntien suunnitteluyhteistyön tiivistäminen
3) Kuntien ja valtion yhteistyön parantaminen
4) Helsingin seutu suunnittelutarvealueeksi
5) Uudistuotanto kaukolämpöverkkoon
6) Rakennettujen asuinalueiden energiatehokkuuden parantaminen
7) Paremmat edellytykset joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle
8) Autoiluun ekotehokkuutta ja rajoituksia
9) Päättäjille ja asiantuntijoille uusinta tietoa
10) Edellytysten luominen uusiutuvan energian tuotannolle alueidenkäytön keinoin: tuulivoima
Rakennukset ja asuminen
1) Uudisrakentamista koskevien rakentamismääräysten tiukentaminen energiatehokkuuden
osalta
• Ensimmäisessä vaiheessa rakennusten energiatehokkuutta uudisrakentamisessa koskevat uudet rakentamismääräykset tulevat voimaan vuoden
2010 alusta ja niissä vaaditaan lämmitysenergian säästöä asuinrakennuksille
30–40 % nykyiseen määräystasoon verrattuna.
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• Toisen vaiheen määräysten valmistelua ryhdytään valmistelemaan siten, että
kokonaisenergiankulutukseen sekä primäärienergiakertoimiin perustuva
järjestelmämuutos korvaisi nykyisen järjestelmän vuoden 2012 alusta, ja että
samassa yhteydessä kiristettäisiin yleistä vaatimustasoa edelleen vähintään 20
prosentilla.
2) Korjausrakentamista koskevat energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet
• Mahdollisuuksiltaan kuitenkin rajallisen normiohjauksen ohella rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi tarvitaan useita toisiaan tukevia
toimenpiteitä. Olemassa olevan kannan energiatehokkuuden parantamisen
kokonaisuudessa vaikuttavat lisäksi informaatio- ja taloudellisen ohjauksen
sekä koulutukseen ja tutkimukseen keinot. Näiden keinojen kanssa kiinteässä
yhteydessä on myös pitkäjänteinen kiinteistönpito, jolloin rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen on kiinteä osa laajamittaisten korjaustoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.
3) Energia-avustukset
• Jatketaan edelleen energia-avustusten myöntämistä asuinkerros- ja rivitaloille
sekä pientaloille vuosina 2009–2020.
• Energia-avustusten määrä jatkuu aluksi nykyisen tasoisena. Lähivuosina
varaudutaan sen merkittävään korottamiseen. Energia-avustusten käyttöä
tehostetaan sekä energian säästämiseksi että uusiutuvien energiamuotojen
käyttöön ottamiseksi.
4) Muut asuinrakennuskannan korjaamiseen myönnettävät valtion tuet
• Selvitetään, miten sisällytetään nykyistä tehokkaammin energiatehokkuusnäkökulma muihinkin asuinrakennuskannan korjaamiseksi myönnettäviin
asuntopoliittisiin taloudellisiin tukiin.
o Kiinteistöyhtiöt:
Korotetaan korjaustoimien rahoituksessa korkotuen piiriin hyväksyttävän
enimmäislainan määrää
o Asunto-osakeyhtiöt:
			 Nostetaan korkotukilainan enimmäisosuutta rakennuskustannuksista.

• Valtion tuet asuntojen uustuotantoon
o Sidotaan omakotitalojen uustuotannon korkotukilainoitus matalaenergiarakentamiseen.
• Asuinyhdyskuntien tuet
o Edistetään uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseksi
myönnettävillä avustuksilla (ns. infra-avustukset) asuinalueiden yhdyskuntarakenteen eheytymistä.
• Asumistuet ja -lisät (STM/OPM)
o Jos asumiskustannukset nousevat, niitä kompensoivien tukien tason riittävyyttä on tarkasteltava, jotta minkään väestönosan elinolot eivät heikkene kohtuuttomasti.
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• Asumisen verotuksen kehittäminen (VM)
o Kehitetään asumiseen liittyvää verotusta siten, että se tukee tarvittavaa
ilmastopolitiikkaa päästöjen vähentämiseksi.
• Alennettu arvonlisävero energiakorjauksille
• Korotetun kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuus energiakorjauksissa (ei
asunto-osakeyhtiöt)
• Kiinteistöveron alentaminen A-energialuokan rakennuksille
5) Energiansäästösopimukset asuinrakennuksille
Selvitetään, miten voitaisiin laajentaa säästösopimusten käyttöä asunto-osakeyhtiötaloissa.
6) Informaatio-ohjaus
• Toteutetaan kansallinen kampanja käyttötottumuksiin vaikuttamisesta (Ministeriöt yhdessä)
• Lisätään asunto- ja rakennusalan järjestöjen valtionavun määrää ja kohdennetaan lisäys energiataloudellisen neuvonnan tukemiseen.
7) Muut toimet
• Rakennuskannan ennenaikaisen purkamisen teknistaloudellisia ja hallinnollisia edellytyksiä sekä vaikutuksia yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja
tiivistämisessä tulee jatkossa selvittää.
• Edellä kuvattuja toimenpiteitä harkittaessa tulee ottaa huomioon se, että
jokaisen kansalaisen perustarpeiden tyydyttämisestä ja suojattujen perusoikeuksien toteutumisesta on huolehdittava. Tämän tulee vaikuttaa paitsi
toimenpiteiden toteutusjärjestykseen myös ohjauskeinojen valintaan ja rahoittamiseen.
8) Muiden ministeriöiden toimialaan liittyvät toimet (ehdotuksia vaikuttamismahdollisuuksista)
Edellä mainittujen toimien lisäksi tuodaan esille muita ilmasto- ja energiapolitiikkaan
vaikuttavia toimia. Näiden vaikutuksia ei ole arvioitu tässä vaiheessa.
• Sähkön käyttöä koskevien säädösten tiukentaminen ja kulutuksen rajoittaminen (TEM)
o Sähkötehon asentamisen enimmäisrajoitus uudisrakentamisessa (Sähkömarkkinalaki)
o Tariffiohjaus energiankulutuksen huipputehon tasaamiseksi.
• Kaukolämpö- ja sähkötariffien muuttaminen energiatehokkuutta edistäväksi
(TEM)
o Perusmaksuosuuden pienentäminen
• Kehittämisen ja tutkimuksen määrärahojen kohdentaminen (TEM)
o Viranomaisvalmistelutyötä palvelevan energiatehokkuutta edistävän
tutkimustoiminnan resurssien turvaaminen
o Suurten tutkimusrahoittajien tulosohjaus ilmastonmuutoksen hillinnän ja
sopeutumisen sekä pitkän aikavälin tutkimuksen ja teknologian kehittämisen näkökulmasta.
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Jätteet ja jätehuolto
1) Kierrätykseen soveltumattoman jätteen polton ja mädätyksen edistäminen
• Alueellisissa jätesuunnitelmissa pyritään riittävään ja alueellisesti tasapainoiseen jätteen energiahyödyntämiskapasiteettiin
• Kehitetään ympäristölupajärjestelmää jätteenkäsittelyn lupa- ja valituskäsittelyn nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi
• Kevennetään jätepuun polton ympäristövaatimuksia
• Jätehuollon ohjauksen kehittäminen
• Edistetään jätteiden mädätystä (syöttötariffi)
2) Luovutaan vaiheittain biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisesta
• Säädetään biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen rajoittamisesta vuodesta 2009 ja vuodesta 2016 lähtien
• Ohjataan jäteverolla biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituksen lopettamista
3) Lisätään biokaasun talteenottoa kaatopaikoilla
• Säädetään syöttötariffi bio- ja kaatopaikkakaasulaitoksien tuottamalle sähkölle
• Säädetään kaatopaikkakaasun talteenoton lisäämisestä
4) Edistetään keskitettyjen viemärijärjestelmien käyttöönottoa
Työkoneet
Biopolttoaineiden käytön lisääminen työkoneissa
Toimi a) työkonepolttoaineesta biokomponenttia 10 % vuonna 2020 ja 20 %
vuonna 2050
TAI
Toimi b) Työkoneissa käytettävästä dieselistä biokomponenttia 100 % vuonna
2020 ja bensiinistä 10 % vuonna 2020 ja 20 % vuonna 2050.
F-kaasut
1) Edistetään F-kaasuille vaihtoehtoisia ratkaisuja informaatio-ohjauksen keinoin
2) F-kaasujen osittainen käyttökielto
Suomen ulkopuolella tehtävät päästövähennykset
1) vaikutetaan joustomekanismien muotoon kaudella 2013–2020
2) laajennetaan joustomekanismien käyttö tasolle 8 Mt
3) varaudutaan joustomekanismien käytön laajentamiseen
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7.2

Toimien vaikutukset päästöihin
Ehdotettujen politiikkatoimien vaikutusta päästökehitykseen on arvioitu rakennusten ja asumisen, jätehuollon, työkoneiden sekä F-kaasujen osalta. Työkoneiden osalta
tarkastelussa on kaksi vaihtoehtoista politiikkatoimea. F-kaasuihin kohdistettavista
toimenpiteistä on sen sijaan tarkasteltu ainoastaan osittaisen käyttökiellon vaikutuksia päästöihin. Alueidenkäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistettavien toimien
päästövähennysvaikutuksia ei ole tässä yhteydessä arvioitu kvantitatiivisesti.
Päästövähennyspotentiaali on eritelty kokonaispäästövaikutuksiin ja päästökauppasektorin ulkopuolelle kohdistuvien toimien päästövaikutuksiin. Päästökauppasektorille kohdistuvat vaikutukset ovat ainoastaan laskennallisia päästökauppasektorin
luonteen vuoksi. (ks. taulukko 30.)
Taulukko 30. Ympäristösektorin toimien vaikutukset päästöihin
Päästöt (Mt CO2ekv.)

Arvioitu päästövähennys (Mt CO2ekv.)

2005 (to- Perusskenaario
dellinen
(laskennallinen
toteutu- arvio)
ma)

Politiikka-skenaario
(laskennallinen arvio)

Vähennys vuoteen
2005 verrattuna

Vähennys perusskenaarioon verrattuna

2020

2050

2020

2050

2020

2050

2020

2050

Rakennukset ja asu- 19,40
minen 3 (ml. huoneisto- ja kiinteistösähkö

21,4

23,7

17,38

17,63

2,03

1,77

4,02

6,07

Rakennukset ja
asuminen 4 (ilman
huoneisto- ja kiinteistösähköä)

14,8

15,6

16,4

EI-PKS -päästöt

6,4

6,2

5,5

1,4

2,2

1,2

1,6

5

4,2

Uudistuotanto, säädökset

0,63

2,4

Korjaustoiminta ja avustukset

2,73

3,02

säätötoimet, informaatio

0,61

0,61

Jätesektori 5

2,44

1,84

1,46

1,7

1,186

0,73

1,26

0,13

0,28

Kaatopaikkasijoitus Toimi 1:Edistetään kierrätykseen soveltumattoman polttokelpoisen
jätteen polttoa ja mädätystä Toimi 2:Luovutaan
vaiheittain biohajoavan
jätteen kaatopaikkasijoittamisesta

2,08

1,45

1,07

1,36

0,84

0,72

1,24

0,09

0,23
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Päästöt (Mt CO2ekv.)

Arvioitu päästövähennys (Mt CO2ekv.)

2005 (to- Perusskenaario
dellinen
(laskennallinen
toteutu- arvio)
ma)

Politiikka-skenaario
(laskennallinen arvio)

Vähennys vuoteen
2005 verrattuna

Vähennys perusskenaarioon verrattuna

2020

2050

2020

2050

2020

2050

Kompostointi - Toimi:
Säädetään syöttötariffi
(mädätys)

0,12

0,17

0,17

0,15

0,15

-0,03

-0,03

0,02

2020

0,02

2050

Jätevedet - Toimi: Edistetään keskitettyjen
viemärijärjestelmien
käyttöönottoa ja parannetaan niiden typen
poistoa

0,23

0,22

0,22

0,20

0,18

0,04

0,05

0,02

0,03

a) työkonepolttoaineesta 2,55
biokomponenttia 10 %
vuonna 2020 ja 20 %
vuonna 2050

2,65

2,50

2,38

2,00

0,17

0,55

0,26

0,50

b) työkoneissa käytettävästä dieselistä biokomponenttia 100 % ja
bensiinistä 10 % vuonna
2020, vuonna 2050 dieselistä edelleen 100 %
biodieseliä ja bensiinissä
20 % biokomponenttia 8

2,55

2,65

2,50

0,25

0,21

2,30

2,34

2,40

2,29

F-kaasut 9

0,89

1,02

1,24

0,74

0,11

0,15

0,78

0,26

1,13

Yhteensä (ml.
rakennusten PKSsekä ei-PKS-päästöt) (työkonetoimi
a)

25,3

26,9

28,9

22,2

21,0

3,1

4,4

4,7

8,0

Yhteensä (ml.
rakennusten PKSsekä ei-PKS-päästöt) (työkonetoimi
b)

25,3

26,9

28,9

20,1

19,2

5,2

6,2

6,9

9,8

Yhteensä EI-PKS
(työkonetoimi a)

12,3

11,7

10,7

9,8

7,4

2,5

4,8

1,9

3,2

Yhteensä EI-PKS
(työkonetoimi b)

12,3

11,7

10,7

7,7

5,7

4,6

6,6

4,0

5,0

Työkoneet 7

16 Sekä PKS- ja EI-PKS-päästöt. Luvut sisältävät huoneisto- ja kiinteistösähkön.
17 PKS- ja EI-PKS-päästöt. Ilman huoneisto- ja kiinteistösähköä.
18 Jätesektorin päästövähennysluvuissa ei ole mukana jätteenpolton vaikutuksia päästöihin. Ks. erillistarkastelu luku 4.3.4.
19 Biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelystä luopuminen vuodesta 2020 alkaen (toimi 2.1) vähentäisi kaatopaikkojen odotettavissa olevaa
metaanipäästöä vielä varsinaiseen politiikkaskenaarioon verrattuna 0,4 Mt(CO2ekv.)/v vuonna 2050. Tätä ei siis ole otettu huomioon tässä
yhteydessä esitetyissä päästövähennysarvioissa.
20 Työkone-osiossa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista politiikkatoimea (vaihtoehdot a ja b), jotka ovat taulukossa allekkain. Mukana
laskennassa on kaikki työkoneet.
21 Tässä yhteydessä tarkastellaan ainoastaan biopolttoaineiden käytön päästöjä. Oletus on, ettei niiden käyttö aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Biopolttoaineiden tuotannon päästöt tarkastellaan niiden tuotannon yhteydessä.
22 F-kaasujen politiikkaskenaariossa on tarkasteltu ainoastaan F-kaasujen osittaisen käyttökiellon vaikutuksia päästöihin. Informaatioohjauksen vaikutuksia päästöihin ei näin ollen kvantifioitu.
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Oheisen taulukon 30. mukaisesti ympäristöhallinnon sektorin päästövähennyspotentiaali päästökauppasektorin ulkopuolella on 2,5 Mt CO2ekv. eli noin 20 % vuoteen
2020 mennessä vuoteen 2005 verrattuna. Mikäli myös päästökauppasektorin ulkopuolelle jäävä massapoltto otetaan huomioon, vastaava vähennys on 2,0 Mt CO2 ekv.,
ks. tarkemmin luku 4.3.4 Jätteet ja jätehuolto)
Lisäksi erillistarkasteluna on esitetty taulukossa 31. päästövähennyspotentiaali, joka voidaan saavuttaa, mikäli joustomekanismien käyttöä laajennetaan tasolle 8 Mt.
Taulukko 31. Joustomekanismien käytön laajentamisen päästövähennysvähennyspotentiaali
Toimi
Joustomekanismien käytön laajentaminen tasolle 8 Mt

Arvioitu päästövähennys (Mt CO2ekv.)
2008–12

2020

2050

-1,4

≈ -1,0

0

7.3

Toimien kustannustehokkuus
Ympäristöministeriön työryhmä on tarkastellut myös toimenpiteiden kustannustehokkuutta (ks. luku 4.4 Ilmastopoliittisten toimien vaikutusten arviointi). Vertailukelpoista kustannustehokkuusarviointia ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä yhtenäisten
laskentamenetelmien puuttuessa. Työryhmän näkemyksen mukaan politiikkatoimien
kustannustehokkuuden arvioimiseksi olisi tarpeellista kehittää yhtenäiset ja vertailukelpoiset menetelmät.
7.4

Johtopäätökset ja suositukset
Työryhmä esittää johtopäätöksinä seuraavia yleisiä suosituksia huomioitavaksi pitkän aikavälin ilmastoja energiastrategian valmistelussa sekä strategiatyön jatkokehittämiseksi:
• Ympäristöhallinnon vaikutuspiiriin kuuluvia päästökauppasektorin ulkopuolelle jääviä päästöjä on mahdollista vähentää noin 20 % päästövähennyspotentiaali vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 päästöihin verrattuna työryhmän
esittämien toimenpiteiden avulla.
• Työryhmän näkemyksen mukaan lähtökohtana on pidettävä, että kaikilla
sektoreilla ja hallinnonaloilla osallistutaan päästöjen vähentämiseen yhteisen
päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi.
• Päästöjä on ensisijaisesti vähennettävä kotimaisin toimin. Joustomekanismit
voidaan ottaa käyttöön, mikäli päästövähennysten toteuttaminen Suomessa
osoittautuu liian kalliiksi tai vaikeaksi.
• Euroopan unionin ottaessa käyttöön 30 % päästövähennystavoitteen vuoteen 2020 mennessä tässä yhteydessä esitetyt toimenpiteet eivät ole riittäviä
päästövähennyksen aikaansaamiseksi. EU:n 30 % päästövähennystavoitteen
saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä edellyttäisi erityisesti alueidenkäyttöön ja yhdyskuntiin sekä rakennuksiin ja asumiseen kohdennettavien toimenpiteiden kiristämistä.
• Kunnat voivat merkittävästi vaikuttaa alueensa päästöjen vähentämiseen.
Kuntia tulisi kannustaa toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja
päästöjen vähentämiseksi. Kunnilla on käytettävissään monia keinoja ja mahdollisuuksia ilmastotyöhön osallistumiseksi. Näitä voidaan edelleen kehittää.
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• Täydentämällä nykyistä luonnonsuojelualueverkostoa ja parantamalla ekologisia yhteyksiä suojelualueiden välillä edistetään omalta osaltaan hiilen pitkäaikaista sitoutumista luonnon prosesseihin erityisesti hiilen varastoja säilyttävillä, metsiä ja soita käsittävillä suojelualueilla. Koska etenkin Etelä-Suomessa
metsät ja suot ovat voimakkaasti hyödynnettyjä, niitä on suojelualueverkoston kehittämisen yhteydessä liitetty, ja tullaan jatkossakin liittämään suojelualueisiin. Luonnontilaltaan muuttuneita soita ennallistamalla ja vanhojen
talousmetsien rakennetta monipuolistamalla todennäköisesti edelleen lisätään
hiilen sitoutumista suojelualueilla.
• Politiikkatoimien toteutumista tulee seurata. Vaikutustenarviointimenetelmiä
on tarpeen kehittää yhdenmukaiseksi ja toimien päällekkäisyydet huomioonottavaksi.
• Politiikkatoimien kustannustehokkuuden arvioimiseksi olisi välttämätöntä
kehittää yhtenäiset ja vertailukelpoiset menetelmät
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Liite1

Ympäristöministeriön sisäinen seminaari kansallisesta
energia- ja ilmastostrategiasta
Ajankohta: 13.2.2008, klo 13–16
Paikka: Kuukkeli, ympäristöministeriö
Ohjelma
13:00
			

Seminaarin avaus
Kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi

			
			
			

Johdanto: Päästöjen vähentämisen haaste – miten vastata siihen?
(10–15 min)
VILU-ryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Jalkanen

			
			

Yhdyskuntarakenne eheämmäksi (10–15 min)
Yli-insinööri Leena Silfverberg

			
			

Työkoneisiin biopolttoainetta (10–15 min)
Neuvotteleva virkamies Seppo Sarkkinen

			
			

Kohti matalaenergiarakentamista (10–15 min)
Rakennusneuvos Erkki Laitinen

			
			

Energiatehokkaampaa asumista (10–15 min)
Asuntoneuvos Riitta Kimari

			
			

Jätteistä energiaa (10–15 min)
Ylitarkastaja Ari Seppänen

			
			

F-kaasujen käyttöön rajoituksia (10–15 min)
Ylitarkastaja Else Peuranen

			
			

Pienvesivoimaa Hondurasiin – mahdollisuuksista ulkomailla (10–15 min)
Neuvotteleva virkamies Harri Laurikka

15:00
			

Yhteenveto: Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa (10 min)
VILU-ryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Jalkanen

Keskustelu ympäristöhallinnon keinoista vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin yleisesti ja eri osa-alueilla
16:00

Seminaarin päätös
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Keskustelussa nousi esiin muun muassa seuraavia seikkoja:
• joukkoliikenteen kehittäminen voi myös osittain vaikuttaa siihen, että muutetaan kauemmas ja yhdykuntarakenne hajautuu edelleen
• Julkinen liikenne on Suomessa varsin kallista esim. muuhun Eurooppaan
verrattuna
• YM:n pitäisi yrittää vaikuttaa siihen, että työsuhdematkalippu edistyisi
• energia-avustusjärjestelmään olisi syytä kehittää pitkäjänteisyyttä, jotta järjestelmä toimisi
• asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekojärjestelmä on hidas, eivätkä ne välttämättä ehdi reagoida ajoissa, mikäli avustusjärjestelmä muuttuu nopeasti tai
hakuajat ovat lyhyet
• tietopalvelua asuntojen ominaisenergiankulutuksesta tarjotaan MOTIVA:n
toimesta. Energiatodistus puolestaan toimii eräänlaisena ”benchmarking”-järjestelmänä.
• asumisväljyyden kasvuun voidaan vaikuttaa informaatio-ohjauksella, mutta
myös kasvavat lämmityskustannukset saattavat toimia yhtenä ohjauskeinona
• metaani on huomattavasti hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu, ja
siksi jätteenpolton päästötase jää plussan puolelle
• jätteen kuljetuksen päästöjä arvioidaan alueellisissa jätesuunnitelmissa
• F-kaasujen korvaamiseen liittyy turvallisuusriskejä
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Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ympäristösektorilla Sidosryhmäseminaari pitkän aikavälin ilmastostrategiasta ympäristöhallinnon näkökulmasta
			

Aika 		

			 Paikka 		
					

7.4.2008, 13:30–16:30
ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, Helsinki, 			
Kuukkeli/K01 ja Kastelli/K03

			

OHJELMA

13:15

Ilmoittautuminen ja kahvi

13:30
			
			
			

Seminaarin avaus ja johdantopuheenvuoro: päästöjen vähentämisen haaste ympäristöhallinnon alalla
YM:n ilmastostrategiatyöryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Jalkanen,
ympäristöministeriö

			
			

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian valmistelutilanne
Ylitarkastaja Juha Turkki, Työ- ja elinkeinoministeriö

			
			

Pienvesivoimaa Hondurasiin – mahdollisuudet ulkomailla
Neuvotteleva virkamies Kristiina Isokallio, ympäristöministeriö

			
			

Ympäristöjärjestön yleiskommenttipuheenvuoro
Ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen, WWF

			
			
			
			

Seminaari jakautuu kahteen osioon, joista toisessa syvennytään päästövähennystoimiin alueidenkäytön ja rakentamisen sektoreilla (A) ja toisessa
ympäristönsuojelusektorin päästövähennystoimiin (B). Keskustelua voidaan käydä kunkin alustuksen ja kommenttipuheenvuoron jälkeen.

RYHMÄ A: Päästöjen vähentäminen alueidenkäytön ja rakentamisen
sektoreilla (Kuukkeli)
14:30
			
			
			

Yhdyskuntarakenne hajautuu – miten kehityssuuntaa voidaan muuttaa?
Yli-insinööri Leena Silfverberg, ympäristöministeriö
Kommenttipuheenvuoro
Johtaja Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

			
			
			
			
			

Matalaenergiarakentamisesta ratkaisu rakennussektorin päästöihin?
Rakennusneuvos Erkki Laitinen, ympäristöministeriö
Kommenttipuheenvuorot
Kehitysjohtaja Erkki Aalto, RAKLI
Toimialapäällikkö Juha Luhanka, Rakennusteollisuus
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Energiatehokkaampaa asumista
Asuntoneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö
Kommenttipuheenvuoro
Tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Kiinteistöliitto

RYHMÄ B: Päästöjen vähentäminen ympäristönsuojelusektorilla
(K03/Kastelli)
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14:30
			
			
			

Työkoneisiin biopolttoainetta
YM:n ilmastostrategiatyöryhmän sihteeri, tutkija Aino Rekola
Kommenttipuheenvuoro
Asiamies Ilpo Mattila, MTK

			
			
			
			

Jätesektorin päästöt kuriin – jätteet hyötykäyttöön
Erikoistutkija Jouko Petäjä, SYKE
Kommenttipuheenvuoro
Toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys

			
			

F-kaasujen käyttöön rajoituksia – tilalle vaihtoehtoisia aineita
Ylitarkastaja Else Peuranen, ympäristöministeriö

16:00
			
			
			

KOKO SEMINAARIN YHTEENVETO (Kuukkeli)
Suuntana vähähiilinen yhteiskunta
YM:n ilmastotrategiatyöryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Pekka Jalkanen,
ympäristöministeriö

			

Keskustelua

16:30

Seminaarin päätös
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Osallistujat
1. Helena Vänskä		
2. Petteri Huuska		
3. Jari Viinanen			
4. Mirja Lumiaho-Suomi
5. Jaana Nuutinen		
6. Mikko Alestalo		
7. Markku Salo			
8. Jaakko Vesivalo		
9. Ilkka Salo			
10. Sanna Luhtala		
11. Ilpo Mattila			
12. Tapio Jalo			
13. Kimmo Rautiainen		
14. Seppo Mikkonen		
15. Pirjo Saikkonen		
16. Susanna Kankaanpää
17. Lauri Jääskeläinen		
18. Erkki Aalto			
19. Juha Luhanka		
20. Tarmo Pipatti		
21. Aija Koivuranta		
22. Sami Sahimäki		
23. Mauri Marttila		
24. Kalevi Luoma		
25. Seija Paajanen		
26. Kari Pakarinen		
27. Leo Stranius		
28. Kaarina Toivonen		
29. Hannu Sipilä		
30. Petri Koivula		
31. Reine Piippo		
32. Alec Estlander		
33. Jouko Petäjä		
34. Jyri Seppälä		
35. Risto Suominen		
36. Juhani Heljo		
37. Raija Pikku-Pyhältö		
						
38. Riitta Pipatti		
39. Juha Turkki			
40. Elina Ruoho		
41. Riitta Murto-Laitinen
42. Heli Antson		
43. Matts Finnlund		
44. Tarja Laine			
45. Kaisa Mäkelä		
46. Pirkko Heikinheimo
47. Oras Tynkkynen		
48. Esa Mäkelä			
49. Päivi Valkama		
50. Karoliina Auvinen		

Elinkeinoelämän keskusliitto, EK
Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus
Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus
Hämeen ympäristökeskus, HAM
Hämeen ympäristökeskus, HAM
Ilmatieteen laitos, IL
Jätelaitosyhdistys ry
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, KAS
LVI-Talotekniikkateollisuus ry
Maa- ja metsätalousministeriö, MMM
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Motiva Oy
Motiva Oy
Neste Oil Oyj
Neste Oil Oyj
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
RAKLI ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennusteollisuus RT ry
Sisu Diesel Oy
Sisu Diesel Oy
Suomen Kiinteistöliitto ry
Suomen Kuntaliitto
Suomen Kuntaliitto
Suomen Kuntaliitto
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry
Suomen Lämpöpumppuyhdistys, SULPU ry
Suomen Pellettienergiayhdistys ry
Suomen ympäristökeskus, SYKE
Suomen ympäristökeskus, SYKE
Suomen ympäristökeskus, SYKE
Suomen Yrittäjät
Tampereen teknillinen yliopisto
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 		
TEKES
Tilastokeskus, TK
Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM
Ulkoasiainministeriö, UM
Uudenmaan liitto
Uudenmaan ympäristökeskus, UUS
Uudenmaan ympäristökeskus, UUS
Uudenmaan ympäristökeskus, UUS
Uudenmaan ympäristökeskus, UUS
Valtioneuvoston kanslia, VNK
Valtioneuvoston kanslia, VNK
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT
Valtiovarainministeriö, VVM
World Wide Fund For Nature, WWF
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
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Kristiina Isokallio		
Pekka Jalkanen		
Riitta Kimari		
Erkki Laitinen		
Juha-Pekka Maijala		
Else Peuranen		
Aino Rekola		
Leena Silfverberg		
Anna Simola		
Katri Penttinen		
Jarmo Nupponen		
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Ympäristöministeriö, YM
Ympäristöministeriö, YM
Ympäristöministeriö, YM
Ympäristöministeriö, YM
Ympäristöministeriö, YM
Ympäristöministeriö, YM
Ympäristöministeriö, YM
Ympäristöministeriö, YM
Ympäristöministeriö, YM
Ympäristöyritysten Liitto
Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry, ÖKLI

Tiivistelmä seminaarin kulusta:
Seminaarin yhteisessä johdanto-osiossa esiteltiin ilmasto- ja energiastrategiatyön
taustoja sekä ajankohtaista valmistelutilannetta.
Ympäristöministeriön sisäisen ilmastostrategian työryhmän puheenjohtaja Pekka
Jalkanen esitteli johdantopuheenvuorossaan pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiatyön yleisiä lähtökohtia sekä ympäristöministeriön vastuualuetta päästövähennystoimissa. Jalkanen toi esille, että YM:n vaikutuspiirissä on noin kolmannes maan
kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Nämä päästöt muodostuvat alueidenkäytössä
ja yhdyskunnissa, rakennuksissa, rakentamisessa ja asumisessa, jätehuollossa, työkoneissa sekä F-kaasuissa. YM:n vaikutuspiirin päästöt kuuluvat pääosin päästökauppasektorin ulkopuolelle.
Juha Turkki työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi koko strategian valmistelutilanteesta. Mitoittava baseline-skenaario on laadittu ja parhaillaan valmistellaan politiikkaskenaariota, jonka avulla päästövähennystavoitteet pyritään saavuttamaan.
Strategia annetaan alkusyksystä 2008 selontekona eduskunnalle.
Kristiina Isokallio ympäristöministeriöstä toi puheenvuorossaan esille Suomen
mahdollisuudet toteuttaa päästövähennyksiä myös ulkomailla erilaisten joustomekanismien avulla. Mahdollisuuksia toteuttaa päästövähennyksiä ulkomailla esitetään
sisällytettäväksi myös osaksi strategiaa. Ensimmäisen vaiheen (2013–2020) hankintojen käynnistämisestä on jo tehty päätös helmikuussa 2008. Toisessa vaiheessa hankintaa voitaisiin laajentaa, jos se koetaan tarpeelliseksi. Hankinnan laajuus voidaan
määrittää suhteessa kotimaan toimien potentiaaliin ja kustannustasoon.
Ympäristöjärjestöjen (Greenpeace, Maan ystävät, Suomen luonnonsuojeluliitto,
Luontoliitto, Natur och Miljö ja WWF) puolesta puheenvuoron esitti Karoliina Auvinen WWF:stä. Ympäristöjärjestöjen puheenvuorossa peräänkuulutettiin mm. tiiviimpää yhdyskuntarakennetta, tehostettua tilojen ja alueiden käyttöä, minimienergiarakentamista uudistuotannossa vuoteen 2020 mennessä, korjausrakentamiseen
normeja ja vero-ohjausta, rakennusten energiankulutus selvemmin esille, asumisen
hintaohjauksen asettamista kohdalleen sekä huolehtimista siitä, ettei jätteenpolttoa
koskevissa päätökset johda jätteiden määrän kasvuun.
Keskustelussa nousivat esille mm. seuraavat seikat:
• Myös uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen myötä EU:ssa käyttöön otettava 30 prosentin päästövähennystavoite tullaan ottamaan huomioon strategiaa laadittaessa.
• Tulevaisuuden mekanismijärjestelmää pohditaan parhaillaan.
• Mekanismien kautta rahoitettavissa hankkeissa lisäisyys on absoluuttinen
kriteeri hankkeita valittaessa.
Ryhmässä A käsiteltiin päästövähennystoimia alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen sekä asumisen ja rakentamisen sektoreilla.
Leena Silfverberg ympäristöministeriöstä toi puheenvuorossaan esille yhdyskuntien päästöjen kasvun taustalla vaikuttavia syitä. Silfverbergin mukaan yhdyskuntarakenne hajautuu edelleen monista eri syistä. Käytännössä yhdyskuntarakenteen
päästöt muodostuvat pääosin välillisesti mm. liikenteen ja rakennusten lämmitysten
kautta. Liikenteen päästöjä voitaisiin vähentää pienentää liikkumisen tarvetta. Keinovalikoimassa on tarkasteltava erityisesti hinnoittelua ja verotusta, joilla ekotehokkaat
valinnat voidaan tehdä houkuttelevimmiksi.
Kommenttipuheenvuorossaan Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan liitosta kertoi
METKA-hankkeesta, jonka puitteissa viisi maakuntaliittoa, ympäristöhallinto, ratahallintokeskus, tiehallinto sekä Hyvinkää-Riihimäen talousalueen aluekeskusohjelma
tekevät yhteistyötä Uudenmaan ja lähialueiden yhdyskuntarakenteen eheytymiseksi. Asemien ympäristöjä tulisi myös Murto-Laitisen mukaan kehittää tiiviimmiksi.
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Lisäksi tehokas ilmastopolitiikka edellyttäisi maankäytön ja liikennejärjestelmien
yhteissuunnittelua ja uudenlaisen omakotiasumisen kehittämistä.
Erkki Laitinen ympäristöministeriöstä esitteli YM:ssä suunniteltuja toimenpiteitä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja rakennussektorin päästöjen
vähentämiseksi. Laitisen mukaan rakennusten lämmitykseen käytettävän energian
ominaiskulutus on laskenut, mutta rakennuksissa käytettävän sähkön kulutus on
nousussa. Asuntoministeri Jan Vapaavuori marraskuisessa puheenvuorossaan linjaamilla toimenpiteillä pyritään energiansäästöön sekä uudis- että korjausrakentamisessa.
Riitta Kimari ympäristöministeriöstä kertoi energia-avustuksista ja muista asumisen sektorin ohjauskeinoista. Ympäristöministeriössä on suunniteltu avustusten
hallinnollista kehittämistä ja avustusjärjestelmässä havaittujen ongelmien poistamista
ilmastostrategian toimeenpanon yhteydessä. Myös määrärahan mitoitusta valmistellaan osana ilmasto- ja energiastrategian sekä valtion talousarvion laadintaa.
Kommenttipuheenvuorossa Erkki Aalto RAKLI:sta korosti, että Suomessa on siirryttävä energiaintensiivisyydesta energiatehokkuuteen ja energiaomavaraisuuteen.
Hänen mukaan matalaenergiarakentaminen on välttämätöntä tulevaisuudessa, mutta se ei ole järkevää millä keinoin hyvänsä. Energiatehokkuuden parantamiseksi
kannattaa käyttää myös muita keinoja. Tällaisista hän nosti esiin mm. valaistuksen
energiatehokkuuden parantamisen, tilojen käytön tehostamisen, uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen, lämmöneristyksen parantamisen sekä yhdyskuntien
eheyttämisen. Ohjauskeinoista Aalto esitti harkittavaksi energiatehokkuustavoitteita,
rakennusoikeuden hyödyntämistä ja verotuksellista ohjausta.
Juha Luhanka Rakennusteollisuudesta kommentoi rakennussektorille suunniteltuja matalaenergiarakentamistoimia ja toi esille, että matalaenergiarakentamista tulisi
harkita niin uudis- ja korjausrakentamisessa kuin yhdyskuntarakenteen tasollakin.
Uudisrakentamisen tasolla matalaenergiarakentamisen edistäminen edellyttäisi Luhangan mukaan normi- ja markkinaohjausta. Energiatodistuskäytäntö tukee uudisrakentamisen siirtymistä matalaenergiarakentamiseen. Korjausrakentamisen puolella
käytettävissä oleva keinovalikoima on epäselvempi ja kokonaistaloudellisuus suuri
haaste. Yhdyskuntarakenteen tasolla kokonaisuuksien hallinta on jo selvästi haasteellisempaa.
Mauri Marttila Kiinteistöliitosta kommentoi vielä erikseen asumisen sektorille
esitettyjä toimenpiteitä. Hänen mukaan kaikki ohjauskeinot on otettava käyttöön.
Hän piti erityisesti taloudellisia ohjauskeinoja, kuten avustuksia ja vero-ohjausta,
sekä informaatio-ohjausta hyvin toteuttamiskelpoisina toimenpiteinä. Sen sijaan osa
esitetyistä säädöksistä kaipaa Marttilan mukaan lisäperusteluja.
Ryhmässä B käsiteltiin päästövähennystoimia ympäristönsuojelusektorin vastuualueella eli jätehuollossa, työkoneissa ja F-kaasuissa.
Aino Rekola esitteli ympäristöministeriössä suunniteltuja biopolttoainetoimia työkoneille. Keskustelussa on ollut esillä kaksi toimivaihtoehtoa: a) biokomponentin
osuus kaikesta työkonepolttoaineesta 5-10 % vuoteen 2020 mennessä ja 100 % vuoteen 2050 mennessä ja b) biokomponentin osuus dieselissä 100 % jo vuonna 2020 ja
bensiinissä 10 %. Biopolttoaineiden käyttöönottoon liittyy kuitenkin runsaasti epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi niiden todellinen vaikutus päästöihin on huonompi
kuin esim. energiansäästö.
Ilpo Mattila MTK:sta toi kommenttipuheenvuorossaan esille bioenergiatuotannon
näkökulman. Bioenergian kotimaisuutta on haluttu korostaa, mutta käytännön toimenpiteitä bioenergian tuotannolle kotimaassa ei ole Mattilan mukaan juuri tehty.
Toisen sukupolven biopolttoaineiden tuotannon aloittamisesta kaivataan pikaisia
päätöksiä.
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Keskustelussa nousi esille seuraavaa:
• Logistiikan näkökulmasta sadan prosentin biodieselosuus epärealistinen.
Toisaalta 5-10 prosentin biokomponenttiosuus turhan vaatimaton tavoite.
Realistinen biokomponentin osuus voisi olla 10–20 %.
• biopolttoaineiden tuotanto tällä hetkellä maaseudun näkökulmasta lähinnä
harrastuksenomaista toimintaa: ei taloudellista, ellei oteta käyttöön merkittävää normiohjausta
• maatilakohtaiset ratkaisut eivät kannattavia peltoenergian osalta
Jouko Petäjä Suomen ympäristökeskuksesta esitteli jätesektorille suunniteltuja politiikkatoimia ja niiden taustoja. Jätteistä aiheutuvia päästöjä on mahdollista vähentää
kustannustehokkaasti hyödyntämällä jätteen energiaa sekä kierrättämällä tuotteita
ja materiaaleja. Biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen kieltäminen sisältää
välttämättömiä reunaehtoja, jotta päästötase ei kasvaisi.
Markku Salo Jätelaitosyhdistyksestä toi kommenttipuheenvuorossaan esille, että
verrattuna Ruotsiin Suomi on huomattavasti jäljessä jätteen energiahyödyntämisessä.
Salo toivoi selkeää ja ennakoitavaa lainsäädäntöä jätehuoltoon sekä biohajoavan ja
palavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen kieltämistä vuoteen 2016 mennessä. Kierrätysvelvoitteita tulisi lisätä niiden aidon kysynnän mukaisesti.
Keskustelussa nousi esiin seuraavaa:
• jätteen biopolttoainepotentiaali riippuu teollisuuden jätteistä, yhdyskuntajätteiden varaan ei tule tässä tapauksessa laskea
• korvattaessa jätteenpoltolla sähköntuotantoa, tulee huolehtia, että kasvihuonekaasupäästötase kasva
• jätepuun polton vaatimusten keventäminen tarpeellista
• Valtakunnallisen jätesuunnitelman ja ilmastostrategian luvut tulisi linjata
yhdenmukaisiksi, jotta niitä olisi helpompi hahmottaa
• sellaisia jätteenpolttolaitoksia, joille ei tule olemaan käyttöä, ei tulisi rakentaa
Lopuksi Else Peuranen ympäristöministeriöstä esitteli F-kaasuille suunniteltuja politiikkatoimia. F-kaasujen osalta ollaan pitkälti riippuvaisia EU-lainsäädännöstä.
EY:n F-kaasuasetuksen uudistusprosessin yhteydessä voidaan vaikuttaa F-kaasujen
osittaisen kieltämisen edistämiseksi. F-kaasuja korvaaviin aineisiin liittyy kuitenkin
turvallisuusnäkökohtia, jotka pitää myös ottaa huomioon.
Seminaarin yhteisessä yhteenveto-osiossa Pekka Jalkanen esitteli päästölaskelmia
ympäristöhallinnon toimialalle suunnitelluille toimenpiteille. Päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä olisi seminaarissa esiteltyjen toimien avulla mahdollista
vähentää 2,4–4,5 Mt (CO2e) riippuen työkoneissa käyttöön otettavan toimenpiteen
mitoituksesta.
Seminaarin loppukeskusteluosiossa otettiin esille vielä seuraavia seikkoja:
• energiatehokkuutta pitäisi mitata CO2/asukas –tyyppisellä mittarilla, sillä
nykyiset mittarit eivät kerro todellisista päästövähenemistä
• biopolttoaineiden päästöt lasketaan tässä yhteydessä nollaksi (huomioidaan
ainoastaan käytön päästöt). EU:ssa on valmisteilla biopolttoaineiden kestävyyskriteerit.
• neutraalille tiedolle tarvetta mm. asumiseen ja rakentamiseen liittyen
• biopolttoaineilla voidaan saavuttaa myös oheishyötyjä pienhiukkaspäästöjen
vähentyessä
• liikenteen uusiutuvan energian lisäystavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan
myös sähkö- ja hybridiautojen latausverkosto
• kunnat otettava mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen (esim. Ruotsissa
on otettu käyttöön ilmastorahasto)
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Liite 2
Baseline-skenaarion laadinnassa käytetyt taustaoletukset
2008-2012

2013-2025

2025-2050

- Kasvuvauhti

Kasvaa

Kasvaa (3,2 %/v)

Kasvaa hidastuen
(2,6 %/v)

- Rakenne

Painopiste kehittyvis- Painopiste kehittyvissä maissa
sä maissa

Painopiste kehittyvissä maissa

Laajenee ja syvenee,
kehittyvät maat
osaksi maailmantaloutta

Laajenee ja syvenee,
kehittyvät maat osaksi maailmantaloutta

(Hitaampi integraatio
kuin aiemmin) Laajenee ja syvenee, kehittyvät maat osaksi
maailmantaloutta

- Kasvuvauhti

noin 2,5 % / vuosi

yli 2 % / vuosi

noin 2 %/v

- Rakenne

Palveluvaltaistuu

Palveluvaltaistuu

Palveluvaltaistuu

- Teollisuuden rakenne

Kevenee

Kevenee

Kevenee

2008-2012

2013-2025

2025-2050

- Väestön määrä

Kasvaa hitaasti

Kasvaa hitaasti

Laskee (2028-)

- Väestön rakenne

Ikääntyvä

Ikääntyvä

Ikääntyvä

- Yhdyskuntarakenne

Väestö kasvukeskuksiin, hajautuminen

Väestö kasvukeskuksiin, hajautuminen

Väestö kasvukeskuksiin, hajautuminen

- Asuntokuntien lukumäärä

Kasvaa hitaasti

Kasvaa hitaasti

Kasvaa hitaasti

- Kaatopaikat

Biojätteet kaatopaikkadirektiivin mukaisesti

Biojätteet kaatopaikkadirektiivin mukaisesti (< 25%)

Biojätteet kaatopaikkadirektiivin mukaisesti (< 25%)

- Jätteiden energiakäyttö

Valtakunnallisen
jätesuunnitelman
mukaisesti

Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti

Valtakunnallisen
jätesuunnitelman
mukaisesti

- päästökaupan laajuus

EU ja CDM

EU ja CDM

EU ja CDM

- EU:n päästökauppa

Nouseva, vakaa hintakehitys

Päästökauppa jatkuu

Päästökauppa jatkuu

- päästöoikeuden hinta

15 €/t

25 €/t

25 €/t

- Kioton mekanismit

Päätösten mukainen
käyttö

Käytettävissä, ei kansallisia päätöksiä

Käytettävissä, ei kansallisia päätöksiä

- Polttoaineiden mm-hinnat

Vakaat, nouseva
kehitys

Vakaat, nouseva kehitys

Vakaat, nouseva
kehitys

- Energiaverot

Nykyiset

Nykyiset

Nykyiset

- Energia kuluttajahinnat

Nouseva, vakaa kehitys

Nouseva, vakaa hintakehitys

Nouseva, vakaa hintakehitys

- Normit

Nykyiset

Nykyiset

Nykyiset

MAAILMANTALOUS

- Talouden integraatio

SUOMEN KANSANTALOUS

VÄESTÖ JA YHDYSKUNNAT

JÄTEHUOLTO

KANSAINVÄLINEN ILMASTOPOLITIIKKA

ENERGIAN HINTA JA NORMIOHJAUS
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TEKNOLOGIA
- Julkinen teknologiapanostus

Nykyinen

Nykyinen

Nykyinen

Trendinomainen

Trendinomainen

Trendinomainen

2008-2012

2013-2025

2025-2050

- Koskien suojelulait voimassa

- Koskien suojelulait
voimassa

- Koskien suojelulait
voimassa

- Ei Vuotosta

- Ei Vuotosta

- Ei Vuotosta

- Vesivoiman tehonkorotukset

- Vesivoiman tehonkorotukset

- Vesivoiman tehonkorotukset

- Pienvesivoiman
lisäys

- Pienvesivoiman
lisäys

- Pienvesivoiman
lisäys

Metsäteollisuuden
kasvun
mukaisesti

Metsäteollisuuden
kasvun
mukaisesti

Käyttö kasvaa

Hidastuva kasvu

Hidastuva kasvu

Tuotanto kasvaa

Tuotanto kasvaa
hintakilpailukyvyn
mukaan

Tuotanto kasvaa
hintakilpailukyvyn
mukaan

Nykyinen

Nykyinen

Nykyinen

Nykyinen

Laajenee Turun seudulle

Ei muutosta

1600 MW 2011/2012

Ei muutosta

Ei muutosta

Ei muutosta

Ei muutosta

Ei muutosta

Hiili/Kaasu (1/1), ei
CCS

Hiili/Kaasu (1/1), ei
CCS

Hiili/Kaasu (1/1), ei
CCS

- Energian tuotannon ja kulutuksen tekninen kehitys

VESIVOIMA

PUUN JA MUUN BIOENERGIAN KÄYTTÖ
- Mustalipeä, kuori sekä sahoilta tuleva hake Metsäteollisuuden
ja puru
kasvun
mukaisesti
- Metsähake
- Peltobiomassat
TUULIVOIMA

JULKINEN EDISTÄMISPANOSTUS
MAAKAASUVERKKO

YDINVOIMA

KAPASITEETTI
- Tuontisähkö
- Lauhdesähkökapasiteetin polttoaine
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Liite 3

Komission ehdotus jäsenmaille asetettavista sitovista tavoitteista vuodelle 2020
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EI-PKS päästövähennystavoite vuoteen 2005
verrattuna vuoteen 2020
mennessä

Uusiutuvan energian
osuus energian kulutuksesta vuonna 2020

Alankomaat

-16 %

14 %

Belgia

-15 %

13 %

Bulgaria

20 %

16 %

Espanja

-10 %

20 %

Irlanti

-20 %

16 %

Iso-Britannia

-16 %

15 %

Italia

-13 %

17 %

Itävalta

-16 %

34 %

Kreikka

-4 %

18 %

Kypros

-5%

13 %

Latvia

17 %

42 %

Liettua

15 %

23 %

Luxemburg

- 20 %

11 %

Malta

5%

10 %

Portugali

1%

31 %

Puola

14 %

15 %

Ranska

-14 %

23 %

Romania

19 %

24 %

Ruotsi

-17 %

49 %

Saksa

-14 %

18 %

Slovakia

13 %

14 %

Slovenia

4%

25 %

Suomi

-16 %

38 %

Tanska

-20 %

30 %

Tsekki

9%

13 %

Unkari

10 %

13 %

Viro

11 %

25 %
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Liite 4

Ympäristöhallinnon toimialan politiikkatoimien tavoitteet ja käytettävien
ohjauskeinojen kuvaus
Yhdyskunnat ja alueidenkäyttö
Toimi

Tavoitteet

Ohjauskeinon
tyyppi

Vastuutaho

Toimen
monitorointi

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

Ympäristöhallinto, maakunnat,
kunnat

YKR-seurantajärjestelmä

EI-PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

PKS-khkpäästöjen
vähentäminen

energiatehokkuuden
parantaminen

uusiutuvan
energian
lisääminen

Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden tehostaminen

+

+

+

+

Kuntien suunnitteluyhteistyön
tiivistäminen

+

+

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

Kuntien ja
valtion välisen
yhteistyön parantaminen

+

+

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

Helsingin seutu
suunnittelutarvealueeksi

Hyödynnettävissä oleva
data toimen monitoroimiseksi

• asuinrakennusten
kerrosala kunnittain ja sen muutos
• työmatkan keskipituus asunnolta
työpaikalle (km)
• karttapohjainen
tilastotieto (Tilastokeskus)

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

Uudistuotanto
+
kaukolämpöverkkoon

+

Edistetään rakennettujen
asuinalueiden
energiatehokkuutta

+

+

Kaupunkiseutu+
jen yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

• lämmönlähdejakauma

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

• energiankulutus
asuin- ja palvelurakennuksissa
polttoaineittain,
talotyypeittäin,
lämmönlähteittäin
(GWh/v)

+

Tutkimukset ja
informaatio-ohjaus
Oikeudellishallinnollinen
ohjaus

Ympäristöministeriön
hallinnonala,
Muut
hallinnonalat
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Toimi

Tavoitteet
EI-PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

PKS-khkpäästöjen
vähentäminen

energiatehokkuuden
parantaminen

uusiutuvan
energian
lisääminen

Ohjauskeinon
tyyppi

Paremmat edellytykset joukkoliikenteelle,
kävelylle ja pyöräilylle

+

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

Autoiluun ekotehokkuutta ja
rajoituksia

+

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus,
tiedollinen ohjaus, taloudellinen
ohjaus

Päättäjille ja
asiantuntijoille
uusinta tietoa

+

+

tiedollinen ohjaus

Edellytysten
luominen uusiutuvan energian
tuotannolle
alueidenkäytön
keinoin: tuulivoima

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

Vastuutaho

Toimen
monitorointi

Henkilöliikennetutkimus

Ympäristöhallinto, maakuntien
liitot

Maakuntakaavoituksen
seuranta

Hyödynnettävissä oleva
data toimen monitoroimiseksi

• matkasuoritteet
(km/hlö/vrk)
(Henkilöliikennetutkimus)

Maakuntakaavojen aluevaraukset

Rakennukset ja asuminen
Toimi

Tavoitteet
EI-PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

PKS-khkpäästöjen
vähentäminen

energiatehokkuuden
parantaminen

uusiutuvan
energian
lisääminen

Uudisrakentamista koskevien
rakentamismääräysten tiukentaminen energiatehokkuuden osalta

+

+

+

+

Korjausrakentamista koskevat
energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet

+

+

+

Asuinkerros- ja
rivitalojen sekä
pientalojen energia-avustukset

+

+

+
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+

Ohjauskeinon tyyppi

Vastuutaho

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

YM

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

YM

taloudellinen
ohjaus

YM/ARA

Toimen Hyödynnettävissä
monito- oleva data toimen
rointi
monitoroimiseksi

• Tilastokeskuksen ja energiatilastojen tiedot,
rakennus- ja
kiinteistö- sekä
energiatoimialan
tarkentavat selvitykset. Lisäksi
tutkimukselliset
yksityiskohtaisemmat tarkas• avustettujen
kohteiden määrä (ARA)

Toimi

Tavoitteet

Ohjauskeinon tyyppi

Vastuutaho

Toimen Hyödynnettävissä
monito- oleva data toimen
rointi
monitoroimiseksi

vapaaehtoiset
toimet

YM/TEM

Sopimuksen
piiriin
kuuluvilla
raportointivelvoite

taloudellinen
ohjaus

YM/ARA

+

taloudellinen
ohjaus

YM/ARA

+

taloudellinen
ohjaus

YM/ARA

+

taloudellinen
ohjaus (fiskaalinen)

VM/YM

+

tiedollinen
ohjaus

Ministeriöt
yhdessä

EI-PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

PKS-khkpäästöjen
vähentäminen

energiatehokkuuden
parantaminen

Energiansäästösopimukset
asuinrakennuksille

+

+

+

Muut asuinrakennuskannan
korjaamiseen
myönnettävät
valtion tuet

+

+

Valtion tuet
asuntojen uustuotantoon

+

+

Asuinyhdyskuntien tuet

+

Asumisen verotuksen kehittäminen

+

+

+

Informaatioohjaus

+

+

+

Sähkön käyttöä koskevien
säädösten
tiukentaminen
ja kulutuksen
rajoittaminen

+

+

Kaukolämpö- ja
sähkötariffien
muuttaminen
energiatehokkuutta edistäväksi

+

+

uusiutuvan
energian
lisääminen

• Sopimuksen
seurannan raportointiprosessi

TEM

taloudellinen
ohjaus

TEM
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Toimi

Tavoitteet

Kehittämisen
ja tutkimuksen
määrärahojen
kohdentaminen

124

EI-PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

PKS-khkpäästöjen
vähentäminen

energiatehokkuuden
parantaminen

+

+

+
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uusiutuvan
energian
lisääminen

Ohjauskeinon tyyppi

Vastuutaho

Toimen Hyödynnettävissä
monito- oleva data toimen
rointi
monitoroimiseksi

tiedollinen
ohjaus

TEM/YM

Rahoittajien
raportointi
tutkimusohjelmien
aihepiirien
kohdentumisesta
ja niihin
myönnetyistä
määrärahoista.
Tutkimuksen
tuloksista tiedottaminen ja
tulosten
hyödyntäminen.

Jätteet ja jätehuolto
Toimi

Tavoitteet
EI-PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

energiatehokkuuden
parantaminen

uusiutuvan
energian
lisääminen

Ohjauskeinon
tyyppi

Vastuutaho

1. Edistetään
kierrätykseen
soveltumattoman polttokelpoisen jätteen polttoa
ja mädätystä

+

1.1 Alueellinen
jätesuunnittelu

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus,
informaatio-ohjaus

YM
(AYK)

1.2 Kehitetään
ympäristölupajärjestelmää

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

YM
(SYKE,
AYK,
YLV)

1.3 Kevennetään jätepuun
polton ympäristövaatimuksia

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

YM

1.4 Jätehuollon
ohjaus

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus,
tiedollinen
ohjaus

YM
(SYKE,
AYK,
YLV)

1.5 Edistetään
jätteiden mädätystä (sisältyy
kohtaan 3.1)

+

Toimen monitorointi

Hyödynnettävissä oleva
data toimen monitoroimiseksi

Jätteen energiahyödyntämistä
monitoroidaan
jäteseurannalla ja
-tilastoinnilla.

Biohajoavan yhdyskuntajätteen hyödyntäminen
energiana (R01-poltto)
(t/v) ja poltto ilman energiatalteenottoa (D10poltto) (t/v)

+
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Toimi

Tavoitteet
EI-PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

2. Luovutaan
vaiheittain
biohajoavan jätteen
kaatopaikkasijoit-tamisesta

PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

energiatehokkuuden
parantaminen

uusiutuvan
energian
lisääminen

Ohjauskeinon
tyyppi

Vastuutaho

+

2.1 Säädetään
+
biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoittamisen
rajoittamisesta
vuodesta 2009
ja vuodesta
2016 lähtien
(kohdat 2.1 ja
2.2 vaikuttavat
samoin, yhd.
jätteen luvut
kohdassa 2.2)
2.2 Ohjataan
jäteverolla biohajoavan jätteen
kaatopaikkasijoituksen lopettamista

+

3. Lisätään
biokaasun
talteenottoa
ja hyödyntämistä

+

+

3.1 Säädetään
+
syöttötariffi
bio- ja kaatopaikka-kaasulaitoksien tuottamalle sähkölle

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

YM

taloudellinen (fiskaalinen)
ohjaus

VM, YM

taloudellinen
ohjaus

TEM

3.2 Säädetään
kaatopaikkakaasun talteenoton lisäämisestä

+

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

YM

4. Edistetään
keskitettyjen
viemärijärjestelmien käyttöönottoa

+

teknisoperationaalinen
ohjaus

YM
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Toimen monitorointi

Hyödynnettävissä oleva
data toimen monitoroimiseksi

Biohajoavan
jätteen kaatopaikkakäsittelyä
seurataan osana
säädettyä kaatopaikkojen vuosiraportointia.

Kaatopaikkojen metaanipäästöt (CO2ekv)
Biohajoavat yhdyskuntajätteet
• määrä (t/v)
• jakautuminen
hyödyntämiseen
ja käsittelyyn:
hyödyntäminen
materiana (t/v),
hyödyntäminen
energiana (R01poltto) (t/v),
poltto ilman energiatalteenottoa
(D10-poltto) (t/v),
kaatopaikkasijoitus (t/v)

Työkoneet
Toimi

Tavoitteet
EI-PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

PKS-khkpäästöjen
vähentäminen

energiatehokkuuden
parantaminen

Biopolttoai+
neiden käytön
lisääminen työkoneissa

uusiutuvan
energian
lisääminen

+

Ohjauskeinon tyyppi

Vastuutaho

oikeudellisYM
hallinnollinen
ohjaus

Toimen monitorointi

Seuranta rakentuu liikennepolttoaineiden
biokomponenttiosuuden
seurantaan sitä
tarpeen mukaan
laajentaen

Hyödynnettävissä
oleva data toimen
monitoroimiseksi

• biopolttoaineiden myyntimäärät

F-kaasut
Toimi

Tavoitteet
EI-PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

Edistetään
F-kaasuille
vaihtoehtoisia
ratkaisuja

+

F-kaasujen
+
osittainen käyttökielto

PKSkhkpäästöjen
vähentäminen

energiatehokkuuden
parantaminen

uusiutuvan
energian
lisääminen

Ohjauskeinon tyyppi

Vastuutaho

tiedollinen
ohjaus

YM

oikeudellishallinnollinen
ohjaus

YM

Toimen monitorointi

Hyödynnettävissä oleva data
toimen monitoroimiseksi

• F-kaasupäästöjä monitoroidaan
kasvihuonekaasuinventaarion
yhteydessä
(SYKE/Tilastokeskus)
• EY:n F-kaasuasetuksen
mukainen
raportointivelvoite yli
yhden tonnin
tuottaneille,
tuoneille tai
vieneille yrityksille
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• Yhteenlasketut
F-kaasupäästöt
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Arbetsgruppets utreding visar att genom de politiska åtgärderna som miljöministeriet har till användning är det
enligt nuvarande utsikter möjligt att minska växthusgasutsläpp inom sektorn som inte hör till EU:s utsläppshandel med 2-2,5 Mt CO2ekv/år till året 2020 jämfört med årets 2005 utsläpp. De mest betydande utsläppsminskningsåtgärderna inom miljöförvaltningens sektor kan genomföras på området av byggnader och boendet och
inom avfallshanteringen. Även åtgärder inom områdesanvändning och samhällsstrukturen är viktiga. Deras effekter på utsläpp är svåra att beräkna, eftersom utsläppsminskningarna ofta förorsakas indirekt och först blir synliga
efter en längre tid. Användningen av biobränslen i arbetsmaskiner har ett betydande utsläppsminsknings-potential, men åtgärderna är förknyppande med många osäkerhetsfaktorer. För F-gasernas del är det möjligt att främja
införandet av ersättande alternativ samt främjandet av ett delvist användningsförbud av F-gaser.

Nyckelord
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valmistelua ympäristöministeriön työryhmä on yhteistyössä asiantuntijoiden
kanssa selvittänyt ympäristöhallinnon vaikutuspiiriin kuuluvien päästöjen
kehittymistä. Työryhmä esittää selvityksessä suosituksia sellaisista ilmastopoliittisista toimenpiteistä, joiden avulla ympäristöhallinnon vaikutuspiiriin
kuuluvia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää Euroopan unionin
pitkän aikavälin päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpideehdotuksissa on otettu huomioon myös EU:n tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi sekä uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi.
Ympäristöhallinnon vaikutuspiirissä oli vuonna 2005 runsas kolmannes
Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.Ympäristöpolitiikan sekä yhdyskunta- ja
rakennuspolitiikan keinoin voidaan vaikuttaa erityisesti seuraavien sektoreiden kasvihuonekaasupäästöihin: alueidenkäyttö ja yhdyskuntarakenne,
F-kaasut, jätehuolto, rakennukset ja asuminen ja työkoneet. Työryhmän
selvitys osoittaa, että ympäristöministeriöllä käytettävissä olevilla politiikkatoimilla on nykynäkymien mukaan mahdollista vähentää päästökauppasektorin ulkopuolisia kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 2-2,5 Mt CO2ekv./vuosi
vuoteen 2020 mennessä vuoteen 2005 verrattuna. Esiteltävien toimenpiteiden vaikutuksia on tarkasteltu vuoteen 2050 saakka.
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