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ALKUSANAT 

On helppo puhua ilmastonmuutokseen liittyvistä ongelmista, sekä kirjata ylös visioita ja 

strategisia tavoitteita. Haastavampi tehtävä on saattaa ilmastotieto, strategiset tavoitteet ja 

tiekartan askelmerkit konkreettisiksi teoiksi. Aikamme suurin haaste vaatii nyt 

ratkaisukeskeisyyttä ja päättäväistä toimintaa, niinpä haasteet tulisi nähdä onnistumisen ja 

innostumisen mahdollisuuksina kehittää uutta, sekä nostaa erityisesti haja-asutusalueiden 

elinvoimaisuus uudelle tasolle. 

 

Maailma tarvitsee esikuvia ja edelläkävijöitä, kun etsitään toimintamalleja talouden ja 

hyvinvoinnin kasvattamiseen ekologisesti kestävästi. Itä-Lapin kunnilla on nyt mahdollisuus 

toimia suunnannäyttäjinä, kuinka kehitys kohti hiilineutraaliutta perustuu luonnon 

monimuotoisuuden turvaavaan toimintaan. 

 

Lapissa on vahva ”me teemme yhdessä” -henki. Sain usealta taholta tukea ja apua 

diplomityöaiheen etsimiseen, ja muutaman mutkan ja suosituksen kautta tapasinkin Sarin, 

jonka myötä viimeinen oppimatkani LUTin opiskelijana alkoi. Iso kiitos Sari Leinoselle 

tästä mahdollisuudesta ja yhteistyöstä. Kiitos myös kaikille niille, jotka osaltaan olivat 

näyttämässä suuntaa Lapin vihreiden tekijöiden pariin. On ilo päästä kehittämään arktisen 

alueen elinvoimaisuutta ilmastotietoisen ajattelun kautta, innostuneen tekijäverkoston 

kanssa. 

 

Englannissa asuessani päätin, että seuraavat askeleet urallani ovat ympäristötekniikan 

opintojen parissa. Unelmien ja tavoitteiden toteutuminen vaatii joskus onnea, ja minun 

onnekseni oppimatkani ympäristötieteiden parissa alkoi syksyllä 2019.  Koululle, opettajille 

ja tämän työn ohjaajille iso kiitos laadukkaasta opetuksesta ja etäopetuksen järjestämisestä. 

Isoisälle kiitos tuesta ja avusta tähän astisen suurimman kirjallisuustyön tekemisessä. 

Puolisolleni Antille kiitokset tuesta opintomatkallani ja tsemppiä omien opintojen pariin; 

hän innostui opintojeni myötä aloittamaan opinnot samalla kestävyystieteiden -linjalla.  

 

Ivalossa 7 toukokuuta 2021 

Jenni Kurki-Suonio
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Yksiköt ja merkit 

km Kilometri 

CO2 Hiilidioksidi  

CO2 e Hiilidioksidiekvivalentti  

N2O  Dityppioksidi   

 

Lyhenteet 

 

ALas-laskentamalli Suomen kuntien kasvihuonekaasujen vuosipäästöjen alueellinen 

laskentamalli (Hinku-päästölaskentamalli) 

 

Ajosuorite  Ajosuorite kuvaa tietyn ajoneuvon tai -ryhmän aikayksikössä kuljetun 

matkan yhteenlasketun pituuden (aikayksikkö Alas-laskentamallissa 

on km/vuosi) 

 

Biodiversiteetti Lajien runsaus ja perinnöllinen vaihtelu monimuotoisessa 

elinympäristössä 

 

Biomassa Biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden 

biohajoava osa. Biomassaa saadaan mm. maa- ja metsätaloudesta, 

mutta myös teollisuus- ja yhdyskuntajätteistä 

 

Bioneste Nestemäinen biomassasta valmistettu polttoaine, jota käytetään 

muuhun energiankäyttöön kuin tieliikenteeseen 

 

Biopolttoaine  Tieliikenteessä käytettävä nestemäinen tai kaasumainen polttoaine, 

joka on valmistettu biomassasta  

 

Cleantech  Puhdas teknologia (tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka 

edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä 

ehkäisevät/vähentävät toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia) 
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CO2 -ekvivalentti Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e) on päästölaskennan suure, joka 

kuvaa eri kasvihuonekaasujen (hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, 

fluoratut kasvihuonekaasut) yhteenlaskettua lämmityspotentiaalia 

 

FRES SYKEn käyttämä ilmansaasteiden päästöjen alueellinen 

skenaariomallitus eli FRES-menetelmä 

 

Elinkaariajattelu Tuotteen valmistuksen ja käytön kokonaisvaikutukset ”kehdosta 

hautaan”. Elinkaariajattelussa huomioidaan tuotteen ja palvelun 

kaikki ympäristövaikutukset tuotteen elinkaaren aikana 

 

Hiilijalanjälki Tuotteen, palvelun tai toiminnan kokonaisilmastovaikutus; tuotetut 

kasvihuonekaasut koko elinkaaren ajalta 

 

Hiilineutraali Tila, jossa kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat ovat tasapainossa; 

ilmastoa lämmittävä vaikutus on nolla. Kiertotalouden periaatteiden 

noudattaminen edistää osaltaan pyrkimystä hiilineutraaliuteen 

 

Hiilinielu Hiilinielu siirtää hiiltä ilmasta hiilivarastoon, joka voi olla mikä 

tahansa prosessi, toiminta tai mekanismi.  

 

Hiilineutraalius Kasvihuonekaasujen kompensointi; tuotetaan sen verran 

hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan 

 

Hiilidioksidi (CO2) Hiilen ja hapen yhdistelmä, jota syntyy mm. hiilipitoisten aineiden 

palamistuotteena. Ilmastoa lämmittävä kasvihuonekaasu, mutta myös 

tarpeellinen kasvien yhteyttämistä varten.  

 

Hiilipäästökerroin Orgaanisen aineksen hajoamisen seurauksena vapautunut hiilen 

määrä 
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Hiilivarasto Maaperä, kasvusto, vesistöt ja metsät sitovat ilmakehästä hiiltä osana 

hiilen luonnollista kiertokulkua 

 

Hinku-päästölaskenta Oletuslaskentamalli, joka on tarkoitettu kuntien päästövähennys-

tavoitteiden seurantaan (ALas-laskentamalli) 

 

Hinku-verkosto Kuntien ilmastonmuutoksen hillinnän verkosto 

 

Ilmastoneutraalius Kasvihuonekaasujen osalta neutraali talousjärjestelmä.  

 

Ilmastotyö Toiminta, joka tähtää ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävään 

toimintaan 

 

Ilmastoviisaus Kokonaisvaltainen ajattelu ja tiedostus ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista ja ehkäisykeinoista.  

 

IPCC Ilmastonmuutosta koskevaa tieteellistä tietoa kokoava ja arvioiva 

hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (Intergovernmental Panel 

on Climate Change) 

 

Jakamistalous Tavaroiden, palveluiden ja kulutushyödykkeiden yhteiskäyttö ja 

vuokraaminen omistamisen sijaan 

 

KAISU Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma 

 

Kantokyky Kulutuksen, tuotannon, jätteiden ja muun ihmisen toiminnan 

luonnolle aiheuttaman rasituksen yläraja, jonka ylityksestä seuraa 

ympäristöhaittoja 

 

Kaukolämpö Kaupungeissa ja taajamissa yleinen lämmitysmuoto, jossa lämpö 

johdetaan kuuman veden avulla kiinteistöjen lämmönjakokeskuksiin 
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Kivennäismaa Peltomaat, joita ei lueta turvepelloiksi (hiilipitoisuus on alle 20 %, 

orgaanisen aineksen pitoisuus on alle 35 %) 

 

Kompensaatio Hyvitys tietyn toiminnan tai palvelun kasvihuonekaasupäästöistä; 

Hinku-laskennassa tuulivoimasta on laskettu kunnalle kompensaatio 

 

Kuntayhtymä Kuntien yhdessä sopima yhteenliittymä ja perustettu yhteistyöelin, 

joka hoitaa jäsenkuntien puolesta yhdessä sovittuja tehtäviä 

 

Käyttöperusteinen  Osa tieliikenteen päästöistä lasketaan niiden tuotantopaikkakunnan 

mukaan, ja osa alueella tapahtuvan kulutuksen mukaan. 

Käyttöperusteinen alueellisen päästölaskennan rajaus on Suomessa 

yleisesti käytetty laskentamalli 

 

Lannoite Kasvien ja metsien kasvua, sekä sadon laatua parantava valmiste 

 

LIISA  Suomen tieliikenteen päästölaskentamalli, jolla tuotetaan Suomen 

viralliset vuosittaiset päästömäärät EU:n, YK:n ja Suomen tilastoihin 

 

LIPASTO Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen 

laskentajärjestelmä, jota ylläpitää VTT 

 

LULUCF Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektori (Land 

use, land-use change, and forestry) 

 

Luonnon moni- Lajien runsaus ja vaihtelu monimuotoisessa elinympäristössä  

muotoisuus (biodiversiteetti)  

 

Luontopääoma Uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat 

 

Läpiajoliikenne Muihin kuntiin rekisteröityjen ajoneuvojen liikenne kunnan alueella 
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Maankäyttösektori Maankäyttö; maankäytön muutos ja metsätalous 

 

Metaanipäästöt Hiilidioksidin ohella merkittävin kasvihuonekaasu. Metaanipäästöjä 

syntyy mm. eläinten ruoansulatuskanavissa, kaatopaikoilla ja soilla 

biohajoavan osuuden hajotessa hapettomissa olosuhteissa 

 

Oma tieliikenne  Kunnan alueella tapahtuva liikenne ilman läpiajoliikennettä 

 

Päästöt Kasvihuonekaasut, joita ihmiskunta aiheuttaa ja lisää toiminnallaan 

ilmakehään 

 

Resurssiniukkuus Maailmantalous kuluttaa yli 1,5-kertaisesti luonnonvaroja maapallon 

vuosituottoon verrattuna. Ylikulutus heikentää resurssien saatavuutta, 

kun maapallon luonnonvarat niukentuvat entisestään 

 

Resurssitehokkuus Toiminta, jolla pyritään vähentämään ympäristökuormitusta 

palveluiden ja tuotteiden tuotannossa ja kulutuksessa, sekä 

edistämään materiaalien optimaalikäyttöä, kun raaka-aineet pyritään 

saamaan loppukulutuksen kautta uudelleen kiertoon ja käyttöön 

 

Resurssiviisaus Kyky hyödyntää luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita, 

palveluita, tilaa ja aikaa harkitusti, tehokkaasti ja kestävää kehitystä 

edistävällä tavalla 

 

Sivuvirta Tuotteiden valmistusprosessissa syntyy sivutuotteita, kuten 

hukkalämpöä, lietettä, luita, nahkaa, kuituja ja tuhkaa, joita kutsutaan 

sivuvirroiksi 

 

SYKE Suomen ympäristökeskus 
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SWOT-analyysi SWOT-nelikenttäanalyysin avulla jaotellaan vahvuudet, heikkoudet, 

uhat ja mahdollisuudet, jotka on syytä ottaa huomioon kuntien 

tärkeitä kehityskohteita suunnitellessa  

 

Taakanjakosektori  Liikenne, maatalous, rakennusten erillislämmitys, työkoneet, 

jätteiden käsittely ja F-kaasut; päästökaupan ulkopuoliset sektorit 

 

Tiekartta Kuvaa askelmerkit vision ja strategian saavuttamiseksi. Esittää 

toimialan päätavoitteet, välitavoitteet ja keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Käytetään myös termiä toimenpidesuunnitelma 

 

Turvepelto Entinen suo tai suometsä, joka on ojitettu ja käyttöönotettu 

viljelymaaksi (peltoalueen hiilipitoisuus vähintään 20 %, mikä vastaa 

noin 35 %:n orgaanisen aineksen pitoisuutta) 

 

Traficom Liikenne- ja viestintävirasto 

 

VTT  Valtion teknillinen tutkimuskeskus 

 

VähäC-hanke Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hanke, jonka tavoitteena on 

valmistella Itä-Lapin kuntiin vähähiilisyysstrategia  
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1 JOHDANTO 

 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan nyt konkreettisia toimia ja keinoja. Arvioiden 

mukaan ilmakehän lämpötila nousee 1,5 asteella vuosien 2030–2050 aikana, jos ilmastoa 

lämmittävien kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvua ei hillitä vähentämällä 

kokonaisvaltaista kulutusta ja energian käyttöä, parantamalla energiatehokkuutta ja 

vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. (Ympäristöministeriö, 2016a)  

 

Kansainvälinen tavoite on rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen (Paris 

Agreement, 2015), ja EU-maiden tavoitteena saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 

mennessä (Euroopan komissio, 2019). Suomi on osana EU:ta sitoutunut tähän tavoitteeseen 

ja pyrkii rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä yhteisesti sovittujen ilmastotoimien 

mukaisesti (Ympäristöministeriö, 2016a), mutta myös omien kunnianhimoisten 

ilmastosuunnitelmien ja strategioiden avulla; Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali 

vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tällä hetkellä 

ilmastolakia uudistetaan, jotta tämä tavoite toteutuisi. (Ympäristöministeriö, 2020b; 

Valtioneuvoston julkaisuja, 2019, 35) 

 

Muuttuvan ilmastopolitiikan myötä syntyy uusia velvoitteita, mutta myös mahdollisuuksia: 

”Yksityinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on käännettävä kasvu-uralle, jotta 

voidaan luoda uutta kasvua globaalien megatrendien ratkaisemisesta. Hiilineutraalisuus, 

ekologiset investoinnit, Cleantech, kierto- ja biotalous ja resurssiniukkuus synnyttävät uusia 

suomalaisen teollisuuden kasvutarinoita ja rakennuspalikoita hyvinvoinnillemme” linjaa 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma (10.12.2019). (Valtioneuvoston julkaisuja, 

2019, 9, 68) 

 

Kuntatasolla tehdyllä työllä on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden ja 

hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Kuntien tulisi toimia ilmastonmuutoksen hillinnän 

edelläkävijöinä (Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 78), jotta nykyisen hallituksen linjaamat 

ilmastopoliittiset tavoitteet täyttyisivät. Uudistuva ilmastopolitiikka luo kuntalaisten arkeen 

uusia toimialoja ja toimintatapoja, joihin Itä-Lapin kuntien tulisi nyt ennakoivasti ja 

innokkaasti tarttua; ilmastotyötä ei tulisi nähdä taakkana, vaan normaalina osana 
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kuntatoimintaa ja kuntalaisten arkea (Karhinen, 2019), joka luo uusia mahdollisuuksia 

alueen kehittämiseen.  

 

1.1 Työn tausta 

 

Hiilidioksidi (CO2) on elämän ehto ja sitä on luontaisesti ilmakehässä, maaperässä, kasveissa 

ja vesistöissä, mutta nyt ihmisten toiminnan, kuten teollistumisen ja nykyisten 

kulutuskäytäntöjen seurauksena ja erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön takia, sen 

määrä ilmakehässä on kasvanut merkittävästi, minkä seurauksena on kasvihuoneilmiön 

voimistuminen.  

 

Hiilidioksidi on hiilestä ja hapesta koostuva molekyyli, jota syntyy mm. palamisreaktiossa, 

kun poltetaan hiiltä sisältäviä ainesosia. Hiilidioksidia vapautuu ilmakehään myös 

maankäytön, -kuivatuksen, -viljelyn ja metsien kaadon seurauksena. Hiilidioksidipäästöjä 

syntyy erityisen paljon, kun poltetaan ja käsitellään hiilirikkaita polttoaineita, kuten 

kivihiiltä, maakaasua ja öljyä. Teollinen tuotanto, ylikulutus ja nykyinen tapamme elää ja 

nauttia moderneista mukavuuksista vaikuttaa osaltaan fossiilisten energialähteiden käyttöön 

ja hiilidioksidin vapautumiseen ilmakehään, aiheuttaen ilmaston lämpenemistä. 

(WithAlstom, 2013)  

 

Kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvunopeutta on haastava ennustaa, mutta niiden 

kehitykseen ja hillintään voidaan vaikuttaa ilmastopolitiikalla, kulutusta vähentämällä, sekä 

kehittämällä ja hyödyntämällä uutta parempaa teknologiaa, erityisesti uusiutuvaan energiaan 

pohjautuvia teknologioita energian tuotannossa ja kulutuksessa. Koska hiilen kiertokulun 

muuttumiseen liittyy paljon epävarmuutta ja sen määrä ilmakehässä kasvaa erityisesti 

fossiilisten polttoaineiden käytön seurauksesta, on tärkeää vähentää hiilidioksidipäästöjä ja 

pyrkiä hiilineutraaliin toimintaan. (Ilmasto-opas; Valtioneuvoston julkaisuja, 2019, 68) 

 

Suomen tavoite on tasapainottaa päästöjen ja hiilinielujen suhdetta vuoteen 2035 mennessä. 

Tätä hiilineutraaliustavoitetta vahvistetaan ilmastolakiuudistuksella, jonka on määrä 

valmistua vuoden 2021 aikana. (Ympäristöministeriö, 2020c).  
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Jotta Suomi voisi olla hiilineutraali 15 vuoden eli kolmen valtuustokauden kuluttua, tulisi 

kuntien toimia ilmastonmuutoksen edelläkävijöinä; kunnissa ja kuntayhtymissä tehdyillä 

päätöksillä ja toimilla on tärkeä rooli kestävän kehityksen ja kansallisten ilmastotavoitteiden 

soveltamisessa ja toimeenpanossa, sillä kunnat voivat pilkkoa isoja kansainvälisiä 

ilmastotavoitteita konkreettisiksi teoiksi (Ympäristöministeriö, 2020a, 3).  

 

Itä-Lapin kuntayhtymälle on tehty selvitystyö osana VähäC -hanketta (vähähiilisyyden 

edistäminen Itä-Lapissa). Selvitystyön tavoitteena oli valmistella Itä-Lapin kuntiin 

vähähiilisyysstrategia sekä kartoittaa keinoja alueen päästöjen vähentämiseksi. 

Kuntayhtymälle tehdyn selvitystyön tuloksia käytetään tässä diplomityössä, jonka pohjalta 

on luonnosteltu vähähiilisyysstrategia ja tiekartta, sekä kartoitettu ja ehdotettu konkreettisia 

toimenpiteitä, joilla vähähiilisyystavoitteet saavutettaisiin ja kuntien elinvoimaisuutta 

voitaisiin nostaa.  

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset  

 

Työssä tehdään vähähiilisyysstrategialuonnos ja toimenpidesuunnitelma (tiekartta) Itä-

Lapin kuntayhtymälle, sekä etsitään ja esitetään konkreettisia syitä, keinoja ja toimenpiteitä 

päästöjen vähentämiseksi. Työn tuloksia voivat Itä-Lapin kunnat hyödyntää päätöksen 

teossa ja kuntakohtaisessa vähähiilisyysstrategiassaan, sekä viestiessään ilmastotyön 

tarpeellisuudesta kuntalaisille.  

 

Työssä ehdotetut toimenpiteet ovat linjassa Pääministeri Sanna Marinin hallituksen 

ohjelman (10.12.2019), Suomen ilmastostrategian, kiertotalouden tiekartan, vihreän 

kehityksen ohjelmien (Green Deal) sekä EU:n ilmastovoitteiden kanssa. Strateginen 

suunnitelmaluonnos ja toimenpide-ehdotukset auttavat kuntia ennakoimaan tuleviin 

muutoksiin Suomen pyrkiessä hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.  

 

Jotta tavoitteisiin päästään ja muutos kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja toimintaa tapahtuu, 

tarvitaan selkeä visio ja tavoitteet, sekä toimenpiteet kohti tavoitteita. Strategian avulla 

tunnistetaan, millä toimilla on merkittävimmät ympäristövaikutukset ja miten kunnat voivat 

edistää toimillaan vähähiilistä yhteiskuntaa.  
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Tiekartan avulla selvitetään ja osoitetaan konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla voidaan 

kuntien, sen yritysten ja yksityisten henkilöiden toimia ohjata kohti vähähiilisempää ja 

resurssiviisaampaa toimintaa. Tiekartassa osoitetut toimet edesauttavat nostamaan myös 

kylien elinvoimaa ja houkuttelemaan alueella uusia asukkaita.    

 

Työn lopussa oleva toimenpidepankki kuvaa niitä konkreettisia toimia, joita voidaan ottaa 

tulevien vuosien aikana käyttöön hiilineutraaliuden ja resurssiviisauden saavuttamiseksi. 

Tätä työtä tehdessä huomasin, että ilmastotyön saralla on jo tehty paljon eri kokeiluja, ja 

käynnissä on useita eri projekteja ja hankkeita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 

kiertotalouden edistämiseksi, joten työn lopussa on vain pieni katsaus niihin konkreettisiin 

keinoihin, jotka ovat myös Itä-Lapin kuntien alueella mahdollisia.  

 

Jotta realistinen strategia ja toimenpidesuunnitelma voidaan luoda, on huomioitava ja 

kartoitettava Itä-Lapin kuntien lähtötilanne, merkittävimmät päästösektorit ja alueen 

haasteet. Aineistoa luodessani olen pitänyt tutkimuskysymyksinäni seuraavia: 

 

1. Mitkä ovat kuntien suurimmat päästölähteet ja -sektorit? 

2. Mikä on kuntien lähtötilanne ja mitkä ovat haasteet ilmastotoimissa?  

3. Miksi päästövähennystoimiin on ryhdyttävä? 

4. Keinot hiilineutraalin ja resurssiviisaan toiminnan edistämiseksi? 

 

Lähtötilannetta, päästövähennyksiä ja vähennystavoitteita tarkastellaan päästösektoreittain. 

Työssä lähtötietona käytetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tuottamia Hinku-

päästölaskennan tietoja vuodelta 2018, mutta myös tilastokeskuksen keräämiä tietoja 

alueiden nykytilasta. Itä-Lapin kunnissa maataloudella, tieliikenteellä, työkoneilla ja 

energian käytöllä on suurimmat vaikutukset alueen päästöihin. Suurimpien päästölähteiden 

lisäksi jätteiden käsittelyn päästövähennyspotentiaalia tutkitaan, mutta energiasektori jää 

tässä työssä käsittelemättä aiherajausten takia, vaikka Tilastokeskuksen (2018a) ja Hinku-

päästölaskennan mukaan Suomen merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt syntyvät 

energiasektorilla, johon tarvitaan uusia energiatehokkaampia ratkaisuja ja uusiutuvien 

energialähteiden käyttöönottoa. Itä-Lapin kuntien alueen energian kulutus ja energian 

vähentämisen keinot, energiajärjestelmien nykytila sekä kehitysmahdollisuudet ovat oma 
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kokonaisuutensa ja laajemman tutkimuksen aihe, niinpä tässä työssä ei pureuduta 

kulutussähkön, sähkölämmityksen, kaukolämmön, öljylämmityksen tai muiden 

lämmitysratkaisuiden päästövähennyskohteisiin ja toimiin.  

 

 

 

Kuvaaja 1. Itä-Lapin kuntien kasvihuonekaasupäästöjen suurimmat päästölähteet asukasluvultaan 

pienimmässä (Pelkosenniemi) ja suurimmassa (Kemijärvi) maakunnassa Hinku-päästölaskennan mukaan 

vuonna 2018. (Syke, 2018)  

 

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kunnilla on velvoitteita, mutta myös paljon 

vaikutusmahdollisuuksia. Kuntatoimintaa kehittämällä voidaan vaikuttaa suoraan päästöihin 

eri sektoreilla; sähkön ja lämmön tuotanto, alue- ja kaavasuunnittelu, rakentaminen, 

liikennejärjestelyt ja julkiset hankinnat (Riekkinen et al, 2020, 11). Vaikka kuntien yksi 

merkittävin ilmastopoliittinen keino hallita päästöjä liittyy maankäytön suunnitteluun 

(Riekkinen et al, 2020, 11), ei tähän diplomityöhön sisällytetä yleis- ja asemakaavoitukseen 

liittyviä rakennesuunnitelmia, eikä rakentamisen ympäristövaikutuksia ja kehityskohteita. 

Myöskään kuntien hankkeita, julkisia hankintoja tai ostoja ei tässä työssä huomioida.  

Itä-Lapin kuntien alueella matkailutoiminta on tärkeä elinkeino, mutta tässä työssä 

matkailun tuottamiin päästöihin ja kehityskohteisiin ei keskitytä. Poronhoidolla on myös 

tärkeä merkitys alueella, mutta poronhoitoon, ruokintaan ja laidunkiertoon ei suuremmin 

työssä keskitytä.  

 

Osa hiilineutraaliuden tavoittelusta voidaan toteuttaa päästöjä kompensoimalla, esimerkiksi 

rakentamalla tuuli- ja aurinkovoimaa ja käyttämällä metsiä hiilinieluina. Koska kuntatason 
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laskentamenetelmät metsien hiilikompensaatiosta ovat vielä kehitteillä, ei tässä työssä 

huomioida metsien roolia hiilinieluina laskennallisia malleja ja menetelmiä hyödyntäen. 

(Ympäristöministeriö, 2020a, 11; Lounasheimo, et al, 2020a, 50). 

 

Hinku-päästölaskennan suurimmat epävarmuudet ja -tarkkuudet liittyvät teollisuuden ja 

työkoneiden päästöjen sekä jätteiden käsittelyssä muiden kuin kaatopaikkapäästöjen 

kuntakohtaiseen laskentaan. (Lounasheimo, et al, 2020a, 77) Myös metsätalouden ja 

hiilivarastojen laskentamenetelmissä on vielä epävarmuutta ja niitä edelleen kehitetään. 

(Lounasheimo, et al, 2020a, 50) SYKEn kehittämiä Hinku-laskentasääntöjä tai -menetelmiä 

ei työssä käydä syvällisesti läpi, eikä tilastollisiin epäkohtiin tai laskentamenetelmiin puututa 

tai oteta kantaa. Päästölaskentaan kuulumattomia sektoreita ja päästölähteitä ei työssä 

käsitellä. Päästölaskennassa huomioidut osa-alueet käydään tarkemmin läpi kappaleessa 4 

päästösektoreittain. 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja metodologia 

 

Johdantoluvussa esitellään diplomityön yhteydessä laaditun selvitystyön tarve ja 

käyttötarkoitus. Lisäksi käydään läpi tutkimusongelma, työn tavoitteet ja rajaukset. Luvussa 

2 käydään läpi kansainväliset ja kansalliset ilmastotavoitteet, strategiat ja 

toimenpideohjelmat, joiden pohjalta on luonnosteltu tämän työn vähähiilisyysstrategia ja 

toimenpide-ehdotukset. 

 

Luvussa 3 esitellään Itä-Lapin kuntayhtymä ja Itä-Lapin kunnat, sekä niiden suurimmat 

päästölähteet ja -sektorit (kuntien lähtötilanne).  Konkreettisia syitä päästöjen vähentämisen 

tarpeeseen, keinoja ja toimenpiteitä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi käydään 

läpi luvussa 4. Myös hiilinielujen ja päästöjen kompensoinnin vaikutusta 

ilmastonmuutokseen ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen, sekä haasteita Itä-Lapin 

kuntien alueella ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tarkastellaan.  

 

Luvussa 5 luonnostellaan Itä-Lapin kuntayhtymän vähähiilisyysstrategia; linjataan visio ja 

strategiset tavoitteet, joilla hiilineutraalius ja päästöjen vähentäminen voitaisiin toteuttaa 

vuoteen 2035 mennessä. Tiekartan avulla kuvataan tarvittavat toimet asteittain, jotta Suomen 
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hiilineutraaliustavoite olisi totta vuoteen 2035 mennessä. Strategiassa on huomioitu ja 

korostettu luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ennallistamisen tarve.  

 

Luvussa kuusi käydään läpi johtopäätökset sekä ehdotuksia kunnille seuraaviksi askeliksi. 

Viimeinen kappale 7 on työn yhteenveto. Lähteet ja tarkemmat toimenpide-ehdotukset on 

listattu työn loppuun.  

 

Jotta Suomen ilmastotavoitteet saavutetaan, tarvitaan strategia ja tiekartta, joka ohjaa 

kuntien toimintaa ja päätöksentekoa kohti vähähiilisempää toimintaa. Saavuttaakseen 

asetetut päästövähennystavoitteet vuoteen 2035 mennessä, on oltava käsitys siitä missä tällä 

hetkellä mennään kuntien päästöjen osalta. Syken tuottaman Hinku-päästölaskentamallin 

avulla voidaan kartoittaa kuntakohtaisia ominaispiirteitä tutkien sellaisia päästösektoreita, 

joihin on syytä puuttua ja edelleen kehittää. Itä-Lapin kuntien päästösektorit esitellään 

luvussa 3. 

 

Olennainen osa tätä selvitystä on konkreettisten tapojen kartoittaminen päästöjen 

vähentämiseksi Itä-Lapin kunnissa. Päästövähennystoimenpiteet vaikuttavat Hiilineutraali 

kunta (HINKU) -päästölaskennan piiriin liittyviin päästöihin. Tämän arvioinnissa ja 

käsittelyssä käytetään SYKEn tuottamaa päästölaskentamallia eli HINKU-laskentamallia 

(myöhemmin myös ALas-laskenta), joka ottaa huomioon kasvihuonekaasupäästöt, joihin 

kuuluu hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi ja fluoratut kasvihuonekaasut. 

Päästölaskennassa nämä kasvihuonekaasut on muutettu hiilidioksidi ekvivalenteiksi 

(CO2eq). 

 

Työssä tutkitaan ja tutustutaan käynnissä oleviin vähähiilisyyshankkeisiin ja käytännön 

toteutuksiin. Lisäksi kartoitetaan uusimmat suunnitteilla olevat tai jo toteutuneet 

vähähiilisyyttä edistävät toimenpiteet vastaavan tyyppisillä alueilla; tuotteisiin, palveluihin 

tai materiaaleihin liittyviä vähähiilisyyttä edistävien esimerkkiratkaisujen kartoitus 

toteutetaan raportteihin ja muihin kirjallisiin lähteisiin tutustuen, sekä osallistumalla 

erilaisiin webinaareihin, joissa tarjotaan tietoa ja kokemusta vähähiiliseen arjen 

saavuttamisesta.  
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Työssä on käytetty aineistolähtöistä tutkimusta ja analysointia, jonka pohjalta on toteutettu 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Teoriaosuuden kokoaminen alkaa kirjalliseen 

aineistoon perehtymisellä, keruulla ja analysoinnilla. Tietoa hankitaan myös haastatteluiden, 

keskustelujen, webinaarien ja työpajojen kautta. Käytetyt sekundääridatat ovat tilastot, 

tutkimukset ja raportit, lausunnot, strategiat ja tiekartat, lait ja sitoumukset sekä 

tieteisartikkelit. Tätä tietoa kerätään pääasiassa internetistä, tutkimusraporteista, käynnissä 

olevista hankeraporteista, ja ilmastotyöhön keskittyviltä nettisivuilta, VähäC-hankkeen 

tietoverkostosta sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tieteellisestä kirjastosta.  

 

Strategia ja tiekartta on laadittu huomioiden Itä-Lapin kuntien nykyiset strategiat, poliittiset 

tavoitteet ja ohjauskeinot, taloudellinen näkökulma alueen elinkeinojen kehittämiseksi ja 

asukasluvun kasvattamiseksi, ympäristönäkökulma ja luonnon monimuotoisuuden 

turvaaminen, sekä teknologinen kehitys, perustuen poliittisiin ohjauskeinoihin ja arvioihin 

tulevaisuuden kehityssuunnasta.  

 

 

Kuva 1. Strategiaa ja tiekarttaa tehdessä on huomioitu mm. nämä näkökulmat, ohjauskeinot, tulevaisuuden 

ennakointitiedot, sekä nykyiset kuntastrategiat ja kuntien toteuttamat SWOT-analyysit. (Korkia, 2021; 

Euroopan komissio. 2020b; Savukosken kunta, 2019; Sallan Kunta, 2017; Posion kunta, 2019; Pelkosenniemen 

kunta, 2017; Kemijärven kunta, 2017; Valtioneuvoston julkaisuja, 2019; Euroopan komissio, 2018; Euroopan 

komissio, 2019, Euroopan komissio. 2020b) 
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2 ILMASTOPOLIITTISET TAVOITTEET 

 

Ilmastonmuutos sekä siihen liittyvät luonnonvarojen ylikäyttö ja luonnon 

monimuotoisuuden heikkeneminen ovat aikamme suurimpia haasteita ja vakavimpia 

ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää nopeaa systeemistä muutosta yhteiskunnassa 

(Valtioneuvosto, 2019a, s.33) sekä kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvun hillintää 

ilmakehässä (Ympäristöministeriö, 2016a). 

 

Siirtyminen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on välttämätöntä, jotta ilmastonlämpeneminen 

voidaan pysäyttää, sekä ennalta-arvaamattomilta seurauksilta ja luonnon katastrofeilta 

vältyttäisiin. Valtiot, yhteisöt ja päättäjät ovat yhdessä sitoutuneet kestävän kehityksen 

määritelmän mukaisesti ennaltaehkäisemään tulevaisuuden luonnonkatastrofeja ja 

takaamaan luonnonvarojen riittävyyden myös tuleville sukupolville: ”Kestävä kehitys pyrkii 

vastaamaan nykyhetken tarpeisiin ja pyrkimyksiin vaarantamatta kykyä vastata myös 

tulevaisuuden tarpeisiin” (World Commission on Environment and Development, 1987). 

 

Tulevaisuuden suuntaa ja toimia ohjaavat kansainväliset ilmastostrategiat, visiot ja 

sopimukset, joihin myös Suomi on sitoutunut astetta kunnianhimoisemmilla tavoitteilla. Osa 

päästövähennyksistä tapahtuu valtion ohjauksen seurauksena, esimerkiksi polttoaineiden 

bio-osuudet muuttuvat tulevaisuudessa, mutta myös asetetut strategiat ohjaavat valtion 

takaamia tukimekanismeja. Muuttuvat markkinavoimat ohjaavat myös 

kulutuskäyttäytymistämme ja muutosta, esimerkki ajoneuvojen käyttövoimalinjan 

sähköistyvät ja liikenne automatisoituu ajoneuvoteollisuuden kehittymisen myötä. 

(Karhinen, 2019; Valtioneuvoston julkaisuja, 2019). 

 

Kappaleissa 2.1–2.2 esitetään kansalliset ja kansainväliset tavoitteet ja yhteenveto 

ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, joiden suuntaviivoja seuraten strategialuonnos ja 

toimenpidesuunnitelma kohti vähähiilisyyttä luodaan tässä diplomityössä.  
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2.1 Kansainväliset ilmastosopimukset ja visiot 

 

Koska hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan ilmaston lämpeneminen yli 1,5 

asteen kiihdyttää lajien sukupuuttoa, muuttaa yhä useampia alueita elinkelvottomiksi sekä 

uhkaa veden saatavuutta, ruuantuotantoa ja ekosysteemin toimivuutta maailmanlaajuisesti 

(Valtioneuvosto, 2019a, s.33; Euroopan komissio, 2011), on kansainvälinen yhteisö 

päättänyt rajoittaa ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen. Asetettu tavoite on 

saavutettava vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmastonmuutoksen vaikutukset olisivat edes 

jossain määrin ennustettavia, ja vältyttäisiin tuhoisilta ja peruuttamattomilta muutoksilta. 

(Ympäristöministeriö, 2016a) Tätä tavoitetta ja kansainvälistä ilmastopolitiikkaa ohjaavat 

vuonna 2015 solmitut YK:n ja Pariisin ilmastosopimus sekä Kioton pöytäkirja, sekä EU:n 

ilmastoneutraaliusstrategia.  

 

Koko energiajärjestelmän on muututtava, jotta hiilineutraalius voidaan saavuttaa. Nykyinen 

energiajärjestelmän malli ei ole kustannus- eikä energiatehokas, kun kullakin sektorilla on 

omat arvoketjunsa, infrastruktuurinsa, suunnittelu- ja käyttötoimintonsa sekä säännökset. 

Tulevaisuuden tavoitteena on älykäs energiajärjestelmä, jossa yhdistyvät eri energiamuodot 

ja -tuotantotavat, infrastruktuurit ja kulutussektorit sekä automaatio-, tieto- ja 

viestintäteknologioiden ratkaisut.  Euroopan energiastrategia pyrkii luomaan 

energiajärjestelmän, joka perustuu vahvasti kiertotalouteen energiatehokkuutta korostaen. 

Uusiutuvien energialähteiden lisääminen sähköntuotannossa ja puhtaiden polttoaineiden, 

kuten uusiutuvan vedyn ja biokaasun käyttöä aiotaan myös asteittain lisätä. (Euroopan 

komissio, 2020a)  

 

EU:n biodiversiteetti strategia pyrkii ennallistamaan metsiä ja soita, sekä suojelemaan 30 % 

maa- ja merialueista EU:n alueella. Vuoteen 2030 mennessä haitallisten väkilannoitteiden 

käyttö pyritään puolittamaan sekä joki- ja vesialueita ennallistetaan. Metsien suojelua 

tiukennetaan ja lisämetsää istutetaan. Maataloudessa pyritään kohti luomutuotantoa ja 

pölyttäjien määrän lasku pyritään pysäyttämään. (Euroopan komissio, 2020b) 

 

Euroopan komission visio ilmastoneutraaliudesta on mahdollista, jos kansalaiset otetaan 

mukaan ja ilmastotoimet toteutetaan yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesti. Myös tutkimus 
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ja rahoitus on taattava kehitettäessä infrastruktuuria ja uusia teknologisia ratkaisuja 

ympäristöongelmiin. (Euroopan komissio, 2020a) 

 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, jos se toteutetaan luonnon 

monimuotoisuus ja ekosysteemin kestävyys huomioiden: monipuoliset ekosysteemit, lajit, 

eliöstöt, geenit, luonnontilaiset ja hyvinvoivat metsät, maat ja vesistöt ovat talouden ja 

ihmisen hyvinvoinnin perusta. (Euroopan komissio, 2011) 

 

2.2 Suomen ilmastostrategiat ja toimenpidesuunnitelmat 

 

Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja EU:n 

hiilineutraaliustavoitteisiin astetta kunnianhimoisemmilla tavoitteilla. Sanna Marinin 

hallituksen ohjelma (2019) linjaa, että kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen on 

mahdollista vain, jos ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen 

pysäytetään. Suomen hallitus pyrkii toimimaan tavalla, jonka seurauksena Suomi on 

hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.  

 

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on ilmastonmuutoksen lisäksi merkittävin 

ympäristöuhka maailmassa, ja nämä kaksi ilmiötä liittyvät tiiviisti yhteen. (Euroopan 

komissio, 2011) Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden 

heikkenemisen, sillä monimuotoinen luonto, toimiva ekosysteemi ja luontopääoman kestävä 

käyttö ovat toimivan yhteiskunnan ja hyvinvoivan tulevaisuuden perusta. Luonnon 

monimuotoisuuden turvaaminen vaatii kulutustottumusten järkeistämistä ja tehostamista, 

kestäviä valintoja ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäviä toimia. (Valtioneuvoston 

julkaisuja, 2019, s.33) Kiertotalous on olennainen osa ilmastotoimia, sillä se tarjoaa keinoja 

hillitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä sekä luonnonvarojen ylikulutusta. 

(Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 83) 

 

Ilmastolakia uudistetaan parhaillaan, jotta siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa olisi 

mahdollinen. Siirtymän tulee olla oikeudenmukainen ja kansalaisia osallistava. Lakiin 

sisällytetään kasvihuonekaasuja ilmakehästä poistavien hiilinielujen vahvistaminen sekä 

välitavoitteet vuosille 2030–2040 hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. 
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(Ympäristöministeriö, 2020c) Myös ilmastolain ohjausvaikutusta tullaan vahvistamaan, 

jotta tavoite hiilineutraaliudesta toteutuu vuoteen 2035 mennessä. (Valtioneuvoston julkaisu, 

2019a, s.34) Ilmastolakiuudistuksen myötä myös saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana 

vahvistetaan. Alkuperäiskansan perinteiset luontoon perustuvat elinkeinomenetelmät, kuten 

poronhoito, turvataan ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien myötä. 

(Ympäristöministeriö, 2020b)  

 

Osana uusinta hallituksen ohjelmaa laaditaan myös uusi maankäyttösektorin ilmasto-

ohjelma, jonka tehtävänä on selvittää maankäyttösektorin päästövähennyskeinot. 

Tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa Suomen hiilinieluja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Hallituksen maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman tavoitteena on kehittää metsien ja 

suometsien hoitoa, ehkäistä metsäkatoa ja etsiä keinoja maatalousmaiden päästöjen 

vähentämiseen ja hiilensidonnan vahvistamiseen, sekä kartoittaa keinoja soiden ja 

turvemaiden päästöjen vähentämiseen. (Valtioneuvoston julkaisuja, 2019, s.38)  

 

Myös Metsähallituksen omistajapoliittiset linjaukset päivitetään ja asetetaan 

hiilinielutavoite. Tarkoituksena on yhteensovittaa paremmin kestävä metsätalous, puun 

saatavuus, luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, ilmastopolitiikan tavoitteet ja 

maankäytön eri muodot. Tulevaisuudessa otetaan vahvemmin huomioon vaikutukset 

hiilinieluun ja luonnon monimuotoisuuteen metsätalouden ja teollisuuden puuntarpeen 

rinnalla. (Valtioneuvoston julkaisuja, 2019, s.38) Valtion maiden metsäalojen hallintaan ja 

käyttöön Itä-Lapin kunnat eivät voi käytännössä vaikuttaa, mutta vuoropuhelua on syytä 

ylläpitää ja metsien hoitoa kehittää yhdessä Metsähallituksen, metsän käyttäjien ja 

omistajien, kuntien ja alueen elinkeinoharjoittajien kanssa.  

 

Vuonna 2011 Lapin liiton ilmastostrategiassa tavoitteiksi kirjattiin ilmastotiedon 

konkretisoituminen teoiksi, luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastotietoinen kaavoitus, 

rakentaminen ja liikenne, energian tuottaminen kasvihuonekaasuja selkeästi vähentäen sekä 

ilmastokoulutus ja neuvonta. (Korteniemi, 2011) Nämä 10 vuotta sitten asetetut tavoitteet 

ovat hyviä ja ajankohtaisia tavoitteita edelleen myös tällä vuosikymmenellä.  
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Keväällä 2021 laadittiin yhdessä Lapin alueen toimijoiden kanssa Lapin Green Deal -

tiekartta, jonka tavoitekokonaisuuksien on määrä vastata kansallisiin ja EU-tason 

ilmastotavoitteisiin. Lapin Green Deal- tiekartta linjaa yhteiset tavoitteet ja konkreettiset 

toimenpiteet, joilla vihreä siirtymä kohti ilmasto- ja ympäristötavoitteita on mahdollinen 

Lapissa.   

 

 

Kuva 2. Yhteenveto kansallisista ja kansainvälisistä ilmastotavoitteista ja vihreän kehityksen ohjelmista, 

joiden pohjalta tiekartta ja toimenpidesuunnitelmat ovat tehty. (Korkia, 2021; Euroopan komissio. 2020b; 

Valtioneuvoston julkaisuja, 2019; Euroopan komissio, 2018; Euroopan komissio, 2019, Euroopan komissio. 

2020b) 
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3 ITÄ-LAPIN KUNTIEN PÄÄSTÖT 

 

3.1 Itä-Lapin kuntayhtymä 

 

Kuntayhtymä on kuntien yhdessä sopima yhteenliittymä ja yhteistyöelin, joka hoitaa 

jäsenkuntien puolesta yhdessä sovittuja tehtäviä (Kuntaliitto, 2020). Itä-Lapin kuntayhtymä 

vastaa edunvalvonnasta, seudullisesta yhteistyöstä, kunnallisten palveluiden 

yhteensovittamisesta ja alueen kehittämisestä yhteistyössä osakaskuntien kanssa. Itä-Lapin 

jäsenkuntina ovat Kemijärven, Sallan, Posion, Savukosken ja Pelkosenniemen kunnat (Itä-

Lapin kuntayhtymä, 2020). Itä-Lapin jäsenkuntien linjausten mukaisesti kuntayhtymä vastaa 

myös kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden vetämisestä, sekä on mukana 

strategiatyössä ja Lapin tulevaisuuteen liittyvissä työryhmissä. (Salla, 2020) 

 

 

 

Kuva 3. Itä-Lapin kuntayhtymä, johon kuuluu Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla ja Savukoski. (Itä-Lapin 

kuntayhtymä, 2019)  

 

Itä-Lapin kuntien yhteenlaskettu pinta-ala on 21 730 neliökilometriä kattaen koko Lapin 

alueesta yli viidenneksen ja Suomen pinta-alasta 6 % (Maanmittauslaitos, 2019). Itä-Lapin 
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kuntien alueella asuu yhteensä noin 16 000 asukasta. (Tilastokeskus, 2021) Tilastojen 

mukaan Itä-Lapin kunnissa enemmistö 19–29 vuotiaista on miehiä. Esimerkiksi 

Pelkosenniemellä asuu 100 nuorta miestä kohti vain 52 nuorta naista. Sallassa 100 nuorta 

miestä kohden naisia on 67, Savukoskella 82, Posiolla 74 ja Kemijärvellä 88. Kuntien 

elinvoimaisuuden kannalta olisi tärkeää tasapainottaa naisten ja miesten epäsuhtaa 

jakaumaa. (Sonkajärvi, 2021)  

 

Asukaskohtaiset päästöt vuonna 2018 olivat jokaisessa Itä-Lapin kunnassa koko Suomen 

keskiarvoa suuremmat, joten myös Itä-Lapin kuntien on aiheellista vaikuttaa alueidensa 

päästöihin vähentävästi, vaikka haja-asutusalueella, luonnon ja metsien ympäröimillä 

paikkakunnilla päästöjen vähentäminen saattaa tuntua haastavalta, jopa tarpeettomalta 

toimenpidelisäykseltä kuntastrategiassa.  

 

Lapin alueen kasvihuonepäästöjen keskiarvo asukasta kohden oli 9,5 t /CO2/as vuonna 2017, 

kun taas koko maan kasvihuonepäästöjen keskiarvo asukasta kohden on 7,5 t /CO2/as. 

Asukaskohtaiset päästöt Savukoskella ovat 26,0 t CO2e/asukas, kun taas Uudenmaan 

alueella päästöt asukasta kohden ovat 4,9 t /CO2/as Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti. 

(Syke, 2018) 

 

Itä-Lapin kunnat kuuluvat poronhoitoalueeseen poronhoitolain (848/1990) mukaan eli 

poroilla on maanomistussuhteista riippumaton vapaa laidunoikeus alueella. Koko Suomen 

poronhoitoalue kattaa 122 936 neliökilometriä eli 36 % koko Suomen pinta-alasta (Maa- ja 

metsätalousministeriö). Suomen perustuslain (731/1999) mukaan saamelaisilla on 

alkuperäiskansana oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Tässä 

yhteydessä kulttuuriin katsotaan kuuluviksi perinteiset elinkeinot kuten poronhoito, jota toki 

myös suomalaiset alueella harjoittavat. Poronhoito onkin Itä-Lapin alueella erittäin tärkeä 

elinkeino ja pienempien kylien elinvoimaisuuden ylläpitäjä. (Paliskunnat a; Savukosken 

kunta, 2019) 

 

Alla olevasta kartasta nähdään paliskuntien suurin sallittu eloporomäärä, mutta myös 

saamelaisten kotiseutualueen alaraja sekä erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen 

eteläraja. Itä-Lapin kunnissa on Suomen suurimpia poromääriä.  
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Kuva 4. Paliskuntien rajakartta kuvaa saamelaisten kotiseutualueen etelärajan ja erityisen poronhoitoalueen 

eteläisimmän rajan, sekä paliskuntien suurimman sallitun eloporomäärän. (Paliskunnat b) 

 

3.2 Kemijärvi 

 

Kemijärvi sijaitsee Lapin maakunnan itäosassa, ja sen pinta-ala on 3 931 km², josta 

vesialuetta on 427 km² (Maanmittauslaitos, 2019). Se on Suomen 15. suurin kunta, jossa 

asuu 7 196 asukasta. Kemijärven taajama-aste on 70 %. (Tilastokeskus, 2021) Kemijärven 

rajanaapureina on Rovaniemi, Pelkosenniemi, Posio ja Salla.  

 

Kemijärven maisemaa somistavat vaarat ja metsät, sekä vesistöalueet Kemijärvi ja kunnan 

läpi virtaava Suomen suurin joki Kemijoki. Alueen elinkeinorakenne koostuu maa- ja 

metsätaloudesta (6 %), teollisuuden eri toimialoista (11 %), rakentamisesta (4 %), kauppa-

alasta (12 %), majoitus- ja ravitsemustoiminnasta (3,5 %), kuljetus- ja tietoliikenteestä (6%), 
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rahoitus- ja vakuutustoiminnasta (1,5 %) sekä alueen yhteiskunnallisista ja 

henkilökohtaisista palveluista (56 %). Lisäksi alueella harjoitetaan maa-, metsä- ja 

porotaloutta sekä matkailutoimintaa. (Kemijärvi, 2020a) 

 

Vuodesta 2005 vuoteen 2018 muutos kokonaispäästöissä on ollut -29 %. Myös 

asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet 10 % vuodesta 2005, ollen vuonna 2018 10,2 

CO2e/asukas. (Syke, 2018) Kemijärven kunta on Itä-Lapin kunnista ainoa kunta, jossa 

asukaskohtaiset päästöt ovat laskeneet vuodesta 2005, kun muissa kunnissa asukaskohtaiset 

päästöt ovat nousseet tai pysyneet lähes samana tarkastelujakson ajan. Vuonna 2005 

Kemijärven kunnan alueella väkiluku oli 9 293, kun vuonna 2018 asukkaita oli 7 370. 

(Tilastokeskus, 2021) 

 

Alla olevasta kuvaajasta nähdään hinku-laskentasääntöjen mukaisten kokonaispäästöjen 

jakauma sektoreittain Kemijärvellä vuonna 2018. Suurimmat päästölähteet alueella liittyvät 

työkoneisiin, maatalouteen, tieliikenteeseen, lämmitykseen ja sähkönkäyttöön.  

 

 

 

 

Kuvaaja 2. Päästöjen jakauma sektoreittain Kemijärvellä vuonna 2018. Alueen suurimmat päästösektorit ovat 

työkoneet, maatalous, tieliikenne, lämmitys ja sähkönkäyttö.  (Syke, 2018) 
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3.2 Pelkosenniemi 

 

Pelkosenniemi on Suomen 35:ksi suurin kunta, pinta-alaltaan 1 882 km², josta vettä on 45 

km² (Maanmittauslaitos, 2019). Järviä alueella on 171 (järviwiki, 2011). Asukasluvultaan 

Pelkosenniemi on Lapin maakunnista pienin: kunnassa on 930 asukasta tilastokeskuksen 

viimeisimmän mittauksen mukaan, asukkaista 36 % asuu taajamissa. (Tilastokeskus, 2021). 

Pelkosenniemen naapurikuntina ovat Kemijärvi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Rovaniemi.  

 

Alkutuotannon, eli maa-, metsä ja kalatalouden työpaikkojen osuus alueella on 3 %. 

Jalostuksen (kaivostoiminta, teollisuus, rakentaminen, energia- ja vesihuolto) työpaikkojen 

osuus alueella on 11 %. Palveluelinkeinoharjoittajien osuus alueella on 85 %. 

(Tilastokeskus, 2021) 

 

Vuodesta 2005 vuoteen 2018 alueen päästöt ovat laskeneet 10 %, mutta asukaskohtaiset 

päästöt ovat kasvaneet 5 %, ollen 15,9 t CO2e/asukas (Syke, 2018). Alueen väkiluku on 

laskenut vuodesta 2005 noin 8 %. (Tilastokeskus, 2021) 

 

Pelkosenniemellä suurimmat päästösektorit ovat työkoneet, maatalous, tieliikenne, lämmitys 

ja sähkönkäyttö. Päästöjä voidaan kompensoida tuulivoimatehoa lisäämällä alueella, mutta 

myös kehittämällä väkimäärältään pienen kunnan toimintaa. 
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Kuvaaja 3. Pelkosenniemen päästöjenjakauma sektoreittain vuonna 2018. Alueen suurimmat päästölähteet 

liittyvät työkoneisiin, maatalouteen, tieliikenteeseen, lämmitykseen ja sähkönkäyttöön.  (Syke, 2018) 

 

3.3 Posio 

 

Posio on Itä-Lapin kuntayhtymän eteläisin napapiirin eteläpuolella oleva kunta, joka kuuluu 

myös poronhoitoalueeseen. Posion pinta-ala on 3 545 km², josta vesialuetta on 505 km² 

(Maanmittauslaitos, 2019). Se on pinta-alaltaan Suomen 18. suurin kunta, jossa asuu 3 183 

asukasta viimeisimmän tilastokeskuksen mittauksen mukaan (Tilastokeskus, 2021). 

Taajama-alueella asuu noin 41 % alueen väestöstä. Posion naapurikuntina ovat Rovaniemi, 

Kemijärvi, Posio, Ranua, Taivalkoski ja Kuusamo.  

 

Posion elinkeinorakenne koostuu maa-, metsä-, kala- ja porotaloudesta (23,35 %), terveys- 

ja sosiaalipalveluista (20,76 %), sekä teollisuudesta, johon kuuluu mm. elintarvikkeiden, 

tekstiilien, puutuotteiden ja keramiikan valmistus alueella (10,38 %), tukku- ja 

vähittäiskaupasta sekä moottoriajoneuvojen korjauksesta (8,32 %). Kuljetus ja varastointi 

kattaa 6,05 % alueen elinkeinosta. (Posio, 2020a)  
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Vuodesta 2005 vuoteen 2018 alueen väkiluku on vähentynyt noin neljänneksen 

(Tilastokeskus, 2021), ja asukaskohtaiset päästöt pysyneet päästötarkastelujakson alusta 

lähes samana. Vuonna 2018 asukaskohtaiset päästöt olivat 13,8 t CO2e/asukas. Posion 

kunnan kokonaispäästöjen muutos vuodesta 2005 vuoteen 2018 on -25 %. (Syke, 2018) 

 

 

 

Kuvaaja 4. Posion päästöjenjakauma sektoreittain vuonna 2018. Alueen suurimmat päästölähteet liittyvät 

työkoneisiin, maatalouteen, tieliikenteeseen, lämmitykseen ja sähkönkäyttöön. (Syke, 2018) 

 

3.4 Salla 

 

Salla on pinta-alaltaan Suomen seitsemänneksi suurin kunta, pinta-alaltaan 5 873 km², josta 

veden osuus on 143 km² (Maanmittauslaitos, 2019sa). Naapurikuntina ovat Kemijärvi, 

Posio, Pelkosenniemi ja Savukoski. Itäisimpänä rajanaapurina on Venäjä. Sallassa asukkaita 

on 3 408, joista lähes 50 % asuu taajamassa. Myös Sallan alue on ollut muuttotappiollinen 

kuluneen vuosikymmenen aikana. Väkiluku on pienentynyt neljänneksen vuodesta 2005. 

(Tilastokeskus, 2021)  

 

Kunnan elinkeinorakenne on muuttunut ajansaatossa maatalousvaltaisesta 

palveluelinkeinoihin painottuvaksi. Nykyään palvelut työllistävät yli 70 % alueen 



32 

 

työssäkäyvästä väestöstä. Kunnan asukkaat ovat jakaantuneet kuntakeskuksen ja sivukylien 

alueelle, rakennuskannan ollen pientalovaltaista. Välimatkat ovat pitkiä asukkaiden ja 

palveluiden välillä. Sallan kunnan alueella sijaitsee Oulangan kansallispuisto. Maisemaa 

koristavat metsät ja erämaiset tunturimaastot. (Sallan Kunta, 2017) 

 

Myös Sallan suurimmat päästölähteet liittyvät työkoneisiin, maatalouteen, tieliikenteeseen, 

lämmitykseen ja sähkönkäyttöön. Päästöt ovat vähentyneen vuosien 2007–2018 aikana noin 

15 %, mutta asukaskohtaiset päästöt ovat kasvaneet 11 %. Asukaskohtaiset päästöt olivat 

vuonna 2018 15,1 t CO2e/asukas.  

 

 

 

Kuvaaja 5. Sallan päästöjenjakauma sektoreittain vuonna 2018. Alueen suurimmat päästölähteet liittyvät 

työkoneisiin, maatalouteen, tieliikenteeseen, lämmitykseen ja sähkönkäyttöön. (Syke, 2018) 
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3.5 Savukoski 

 

Savukoski sijaitsee itäisessä Lapissa venäjän rajalla, ja on Euroopan harvaanasutuimpia 

alueita. (Savukosken kunta, 2019) Kunnan alueella asukkaita on noin 1 009 ja taajama-aste 

on 39 %. (Tilastokeskus, 2021). Savukoski on Suomen kuudenneksi suurin kunta pinta-

alaltaan 6 497 km², josta veden osuus on 57 km² (Maanmittauslaitos, 2019). Naapurikuntina 

ovat Sodankylä, Pelkosenniemi ja Salla, sekä Venäjän valtio. 

 

Savukoski on suuri erämaapitäjä, jonka alueella sijaitsevat Urho Kekkosen Kansallispuisto, 

sekä Maltion ja Värriön luonnonpuistot. Kunnan alueen metsäpinta-alasta yli 90 % on 

valtionmaata, joka on tärkeä raaka-aineen lähde metsäteollisuudelle, ja Savukosken 

pääelinkeinoina ovat metsä- ja porotalous. (Savukosken kunta, 2019) 

 

Savukosken alueella toimiva Kemin-Sompion paliskunta on Suomen suurin sekä pinta-

alaltaan että poromäärältään. Alueella suurin sallittu eloporomäärä on 12 000 poroa, mikä 

työllistää kunnan alueella merkittävän määrän asukkaita sekä asututtaa kunnan pienimmät 

pitäjät. (Paliskunnat a, b) 

 

Savukosken suurimpina päästölähteinä ALas-laskentamallin mukaan ovat työkoneet, 

maatalous ja tieliikenne. Alueen kokonaispäästöt ovat vähentyneen vuosien 2005–2018 

aikana noin 7 %, mutta asukaskohtaiset päästöt ovat kasvaneet 20 %. Asukaskohtaiset 

päästöt ovat Itä-Lapin kunnista suurimmat: 26,0 t CO2e/asukas. 
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Kuvaaja 6. Savukosken päästöjenjakauma sektoreittain vuonna 2018. Alueen suurimmat päästölähteet liittyvät 

työkoneisiin, maatalouteen ja tieliikenteeseen. (Syke, 2018) 

 

 

 

4 PÄÄSTÖVÄHENNYSTOIMET SEKTOREITTAIN 

 

Konkreettisia syitä päästöjen vähentämisen tarpeeseen, keinoja ja toimenpiteitä 

päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi käydään läpi suurimpien päästösektoreiden 

mukaan tässä luvussa. Pilkkomalla esitetyt ja määritetyt ilmastotavoitteet pienempiin osiin 

ja osoittamalla askelmerkit konkreettisiin päästövähennyskeinoihin tekemisen kautta, 

voidaan ilmastopolitiikka tehdä ymmärrettävämmäksi (Ympäristöministeriö, 2020a, 6), 

tavoitteet helpommin lähestyttäviksi ja ennen pitkää saavutettaviksi.  

 

Strategian ja tiekartan avulla kuvataan kappaleessa 5 tarvittavat toimet asteittain, jotta 

Suomen hiilineutraaliustavoite olisi totta vuoteen 2035 mennessä. Toimenpiteitä päästöjen 

vähentämiseksi kuvataan pienempimuotoisten tiekarttojen avulla myös tässä (4.) luvussa. 
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4.1  Jätteiden käsittely 

 

Päästölaskennassa huomioitu 

 

Hinku-päästölaskennassa jätteiden käsittelyn päästöistä on eroteltu sekä yhdyskuntajätteiden 

että teollisuuden jätteiden, kaatopaikkojen, kompostoinnin, mädätyksen ja 

jätevedenkäsittelyn päästöt. Laskennassa on huomioitu kunnassa tuotettu jätemäärä ja sen 

tuottamat päästöt riippumatta jätteen loppukäsittelypaikasta. Jätteiden käsittelyn päästöihin 

on luettu kaatopaikkojen metaanipäästöt, jätevedenpuhdistuksen metaani- ja 

dityppioksidipäästöt sekä jätteiden biologisen käsittelyn (kompostoinnin) ja mädätyksen 

metaani- ja dityppioksidipäästöt, mutta. (Lounasheimo, et al, 2020a, 51–52).  

 

Yhdyskuntajätteen polton päästöt sisältyvät energiasektorille ja sille kunnalle, jossa jätteestä 

tuotettu kaukolämpö kulutetaan. Kaatopaikkojen päästöihin sisältyvät yhdyskuntajätteiden, 

rakennus- ja purkujätteiden, yhdyskuntien lietteiden sekä teollisuuden jätteiden ja lietteiden 

kaatopaikkasijoituksen metaanipäästöt. Teollisuuden jätteiden käsittelyä ei laskentaan ole 

sisällytetty (Lounasheimo, et al, 2020a, 3, 15) 

 

Kestävä kulutus ja tuotanto 

 

Ilmastonmuutoksen torjuntaan, luontokadon pysäyttämiseen ja luonnonvarojen ylikäytön 

pysäyttämiseen vaaditaan siirtymistä kierto- ja biotalouteen Siirtymä resurssiviisaaseen ja 

hiilineutraaliin kiertotalouteen on tulevaisuuden kannalta välttämätöntä, sillä materiaalisten 

luonnonvarojen, kuten fossiilisten polttoaineiden, biomassan, metallien ja mineraalien, 

käytön odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä. Käytännössä nykyiset 

kulutustottumukset tarkoittavat materiaalien hallintaan ja käyttöön liittyvien 

hiilidioksidipäästöjen merkittävää kasvua ja raaka-aineiden niukkenemista. (Sitra, 2016; 

Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 28)  

 

Noin puolet globaaleista hiilidioksidipäästöistä ja yli 90 prosenttia biodiversiteettikadosta 

johtuu materiaalien, polttoaineiden, sekä ruoan tuotannosta, jalostuksesta ja kulutuksesta 
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(Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 28), minkä vuoksi jätteiden käsittelyä, palveluiden 

kehittäminen ja kiertotalouden edistäminen on tarpeen.  

 

Jätehuollon ohjauskeinot ja tavoitteet 

 

Suomen jätehuoltoa ja -politiikkaa ohjaa etusijajärjestys, jonka tavoitteena on edistää 

luonnonvarojen kestävää käyttöä ja jätteiden turvallista käsittelyä. Ensisijaisena tavoitteena 

on välttää jätteen syntyminen, mutta jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä 

varten. Jos jätteen uudelleen käyttö ei ole mahdollista, tulee jäte ensisijaisesti kierrättää. 

Toissijaisesti jätettä voidaan hyödyntää energiana. Kaatopaikoille jäte päätyy vain, jos sen 

hyödyntäminen ei teknisesti tai taloudellisesti ole vielä mahdollista. (Ympäristöministeriö) 

 

Valtakunnallinen jätesuunnitelma linjaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla jätteen synnyn 

ehkäisy saavutettaisiin ja kiertotalous saataisiin osaksi jätehuoltoa vuoteen 2030 mennessä. 

Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä nostaa rakennus- ja purkujätteen materiaalin 

hyödyntämisaste 70 %:iin, puolittaa ruokahävikki, sekä kierrättää yhdyskuntajätteen 

biojätteestä 60 % ja valmistaa niistä kierrätyslannoitevalmisteita, joilla korvataan 

väkilannoitteita. Yhdyskuntajätteen kierrätyksen tavoitetaso on 55 % vuonna 2025.  

Yksityiskohtaisiin jätesuunnitelman tavoitteisiin päästään pyrkimällä hidastamaan 

jätemäärän kasvua, nostamalla pakkausjätteiden kierrätysastetta ja vähentämällä sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromun osuutta sekajätteessä. (Laaksonen et al, 2018; (Valtioneuvoston 

julkaisuja, 2021, 37)  

 

Jotta tavoitteet saavutettaisiin, edellytyksenä on jätehuollon systemaattinen kehittäminen 

erilaisin ohjauskeinoin ja pakkausjätteen tuottajien vastuun laajentaminen, sekä 

kierrätyskäytäntöjen yleistyminen. Myös jätelain on uudistuttava, jotta jäteperäisten 

materiaalien käyttömahdollisuuksia tuotanto- tai kulutushyödykkeenä voidaan 

monipuolistaa, ja sitä kautta avata ovia uusille liiketoimintamahdollisuuksille. 

(Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 37, 57) 

 

Suomen jätelakia uudistetaan parhaillaan, jotta kierrätystavoitteet saavutettaisiin ja 

kiertotalouden toimintamalleja voitaisiin integroida osaksi yhteiskuntaa. (Valtioneuvoston 
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julkaisuja, 2021, 37) Kiertotaloudessa tuotanto-, kulutus- ja jätteenkäsittelymallit 

synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä, pyrkien pitämään olemassa olevat 

materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään käytössä, jotta tuotteiden ja materiaalien 

elinkaari olisi mahdollisimman pitkä ja neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenisi. (Sitra, 

2016, 9; Euroopan parlamentti, 2020) 

 

Kiertotalous perustana 

 

Valtioneuvoston kiertotalouden edistämisohjelman mukaan kunnat ovat kiertotalouden 

avainpelaajia. Kunnilla on merkittävä rooli kiertotaloutta tukevien palveluiden ja ratkaisujen 

suunnittelussa, sekä niiden edistämisessä ja kehittämisessä yhdessä alueen toimijoiden ja 

asukkaiden kanssa. Kiertotaloutta voidaan edistää erityisesti yhdyskuntasuunnittelulla ja 

kaavoituksella, mutta myös viestinnällä, yhteiskehittämisellä ja erilaisilla kokeiluilla 

voidaan tukea ja vauhdittaa siirtymistä kiertotalouteen. (Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 

14, 23)  

 

Vaikka kiertotalouteen siirtyminen tapahtuu valtaosin tuotanto- ja kulutustapojen muutosten 

kautta, on tarvetta myös jätteen uudelleenkäytön, kierrätyksen sekä käsittelyn 

investointeihin ja uusiin laitosratkaisuihin. Jätteen erilliskeräysverkostoa on kehitettävä, 

jotta puhtaita jätejakeita saadaan kierrätykseen, materiaalit uudelleen kiertoon ja 

hyötykäyttöön. Jätejakeille, joille ei vielä ole kustannustehokkaita kierrätysratkaisuja on 

turvattava asianmukainen loppukäsittelymahdollisuus. Jotta jätejakeiden uudelleenkäyttö 

olisi mahdollista, tarvitaan kuntien alueille enemmän esikäsittelykapasiteettia, esimerkiksi 

alueellisia uudelleenkäyttökeskuksia, lajittelulaitoksia sekä jätteen syntypaikkalajittelua. 

(Laaksonen et al, 2018, 17)  

 

Haasteina siirtymisessä kiertotalouteen ovat riittämättömät tiedot ja taidot kiertotaloudesta, 

sekä riittämätön jätteiden lajittelu ja yhtenäisten menettelytapojen puuttuminen eri osa-

alueilla (Sitra, 2016, 46), niinpä viestintä kiertotalouden mahdollisuuksista ja hyödyistä on 

erittäin tärkeää. Kiertotalouden edistämistä haastavat ja hidastavat myös olemassa olevat 

rakenteet, infrastruktuuri, kulutustottumukset ja asenteet. (Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 

80)  
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Materiaalit kiertoon 

 

Sekä bio- että sekajätteen kierrätysasteen nostaminen vaatii kuntien ja jätelaitosten 

yhteistyössä järjestämiä kokeiluja, joilla voidaan kartoittaa, kehittää ja testata uusia 

kustannustehokkaita keräysjärjestelmiä ja palveluita. (Sitra, 2016, 17)  

 

Haja-asutusvaltaisella seudulla pitkät välimatkat asettavat omat haasteensa kierrätykseen, 

mikä näkyy alhaisempana kierrätysasteena verrattuna tiivisti asuttuihin seutuihin. 

(Karppinen, 2018) Jotta jätemäärää voitaisiin vähentää ja kotitalousjätteiden kierrätystä 

tehostaa, tulisi kuntien tukea ja helpottaa kierrätystä, mutta myös viestiä kierrätyksen 

tarpeellisuudesta ja hyödyistä jätteentuottajille. Kunnat tarvitsevat myös lisää keinoja ja 

työkaluja jätehuollon ja kierrätyksen kehittymisen ja arvioinnin seuraamiseen, jotta toimien 

vaikuttavuutta ja riittävyyttä voidaan seurata. (Ympäristö, 2018)  

 

Suomessa vuonna 2015 yhdyskuntabiojätteestä 64 % päätyi sekajätteeseen ja poltettavaksi. 

Yhdyskuntabiojätteen ja kasvihuoneen jätteiden keräystä hyötykäyttöön tulisi tehostaa, ja 

jätteitä hyödyntää biokaasun ja biopolttoaineen tuotannossa. Biojätteen kierrätysasteen 

nostamiseksi keräysjärjestelmiä ja palveluita tulisi kehittää, mutta myös parantaa 

jätteentuottajien tietoisuutta biojätteen kierrätyksen hyödyistä. Biojätteitä kierrättämällä 

tuetaan ravinteiden oikeaa kiertoa, mikä edelleen säästää luonnonvaroja, vahvistaa maaperän 

tuottavuutta ja hyvinvointia, mutta myös vähentää fossiilisten väkilannoitteiden käyttöä ja 

sitä kautta päästöjä. (Sitra, 2016, 17) 

 

Lahdessa kotitalouksien kierrätyskelpoista biojätettä on kerätty alueella liikkuvia 

pakettiautoja hyödyntäen. (Kyhyräinen, 2020, 2:44) Bioneerin kokeilussa biojätteen 

ohjautumista sekajätteeseen saatiin vähennettyä, ja biojätettä hyödynnettyä biokaasun ja 

kompostin tuotannossa. Mukana olleiden 226 kotitalouksien biojätteillä tuotetulla 

biokaasulla on ajettu lähes 80 000 henkilöautokilometriä. Kokeilun aikana tarkasteltiin myös 

biojätteiden koostumusta, mikä osaltaan antoi lisää ohjauskeinoja ja työkaluja viestiä mm. 

jätteiden oikeaoppiseen lajitteluun ja ruokahävikin vähentämiseen. (Salpakierto, 2021)  
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Tällaisten kokeilujaksojen kautta voidaan todentaa uusien toimintatapojen toimivuus 

kuntalaisille ja alueen yrittäjille, minkä kautta uudet käytännöt saattavat jäädä osaksi 

kuntalaisten arkea ja lähteä sitä kautta edelleen kehittymään, esimerkiksi uudenlaisten 

palvelumallien ja -toimintojen myötä. 

 

Jätteetön Itä-Lappi 

 

Itä-Lapin kuntien alueilla tulisi arvioida ja kartoittaa, mitkä rakenteet ja materiaalivirrat ovat 

olennaisia kiertotalouden näkökulmasta, tehostaa niitä ja luoda uudenlaisia toimintamalleja 

ja -verkostoja, joiden avulla voidaan kehittää ja käynnistää erilaisia kokeiluhankkeita, jotka 

ajansaatossa muuttavat prosesseja ja toimintatapoja alueella, mutta myös kehittävät 

uudenlaisia palveluita. Muutoksen tekeminen vaatii kauaskatseisuutta, ja uuden oppiminen 

ottaa oman aikansa. (Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 80) 

 

Digitalisaatio tehostaa osaltaan jätesektorin toimintaa, kun digitaalisilla alustoilla voidaan 

optimoida kuljetuksia, hyödyntää jätetietoa ja -virtoja päätöksenteossa ja jätteiden käsittelyn 

edelleen kehityksessä. (Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 95) Sähköisen markkinapaikan, 

materiaalitorien ja -vaihdannan digialustojen avulla kierrätysastetta voidaan nostaa, 

materiaalien ja palveluiden sivuvirtoja hyödyntää enemmän, ja sitä kautta vähentää jätteen 

syntyä. (Laaksonen et al, 2018; Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 37) Sivuvirtojen 

hyödyntäminen on olennainen osa kiertotaloutta, mutta myös ilmastonmuutoksen ja 

luonnonvarojen kestävän käytön näkökulmasta välttämätön kehityssuunta. 

Hyödyntämättömistä materiaaleista, esimerkiksi biojätteestä, kalan nahasta ja puuaineksesta 

voidaan kehittää erilaisia pakkausmateriaaleja, kalanrehuja ja biokaasua. (Luke; Luke, 2019) 

Digialustat ja sovellukset mahdollistavat tavaroiden, avun ja palveluiden monipuolisen 

lainaamisen, vuokraamisen, välittämisen ja jakamisen. (Tilastokeskus, 2018b)  

 

Päästövähennyspolku 

 

Jakamistalous, tavaroiden ja palveluiden vuokraus ovat osa kestävää kulutusta ja tuotantoa, 

jotka edistävät kiertotaloutta alueella sekä osaltaan vähentävät kulutusta, ja sitä kautta alueen 

jätemäärää, päästöjä ja luonnonvarojen käyttöä. Jakamistalouden ja vuokrauspalveluiden 
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myötä kehittyvät alueen uudet toimintamallit, palvelut, ostokäyttäytyminen ja 

liikkumismuodot.  

 

Jätteetön Lappi on resurssiviisas, materiaali- ja elinkaaritietoinen. Kestävän kulutuksen ja 

tuotannon kautta jätettä syntyy vain vähän. Alueella kierrätys on arkipäivää, ja materiaalit 

päätyvätkin uudelleen käyttöön ja tuotteiksi. Jätelogistiikkaa on järkeistetty, ja useat toimijat 

yhteistyössä pitävät huolen jätteiden lajittelusta ja kuljetuksesta.  

 

 

 

Kuva 5. Kiertotalous on osa kokonaisvaltaista toimintaa Itä-Lapissa, joka osaltaan mahdollistaa alueen 

kehittämisen kohti hiilineutraalia ja luonnonkantokykyä kunnioittavaa toimintaa. 

 

 

4.2 Tieliikenne 

 

Päästölaskennassa huomioitu 

 

Noin viidennes Suomen hiilidioksidipäästöistä syntyy liikenteestä (Liikenne- ja 

viestintäministeriö, 2020a), kun taas Itä-Lapin kuntien alueella tieliikenne synnyttää noin 15 

% kokonaispäästöistä Hinku-päästölaskennan eli ALas-laskentamallin mukaan. Itä-Lapin 

kuntien tieliikenteen kokonaispäästöt on kartoitettu ja laskettu ALas-laskentajärjestelmän, 

Teknologian tutkimuskeskuksen VTT Oy:n ylläpitämän tieliikenteen LIISA-

päästölaskentamallin ja LIPASTO-järjestelmän tuottamien tieliikenteen päästö- ja 

energiankulutustietojen mukaan sekä Traficomin ajoneuvorekisteritietojen perusteella. 

(Lounasheimo et al. 2020a. s35) 
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Tieliikenteen päästöt on laskettu erikseen henkilö-, paketti-, linja- ja kuorma-autoille sekä 

moottoripyörille, mopoille ja mopoautoille. Autoliikenteen päästöt on jaettu kaduille ja 

teille, kun taas moottoripyörien, mopojen ja mopoautojen päästöjä ei ole eritelty. Hinku-

laskennassa tieliikenteen päästöt on laskettu käyttöperusteisesti eikä kuntien 

läpiajoliikennettä ole huomioitu päästölaskelmissa. Käyttöperusteinen laskentatapa huomioi 

kuntaan rekisteröityjen ajoneuvojen ajosuoritteet ja aiheutuneet päästöt riippumatta siitä, 

missä päästöjä aiheuttava ajosuorite on tapahtunut. (Lounasheimo et al. 2020a. s.34–35) 

 

Liikennemäärät ja päästölähteet 

 

Itä-Lapin alueen liikennevolyymit ovat kasvaneet vuodesta 2010 vuoteen 2019 pääteiden 

kuljetusreiteillä, alue- ja matkailukeskuksien läheisyydessä, mutta seutu- ja pienten teiden 

liikennemäärät ovat hiukan laskeneet. (Lapin liitto, 2020) Vuoteen 2040 mennessä 

liikennemäärät pääteiden varsilla vähenevät, jos raideinfran kehitys Itä-Lapin kuntien 

alueella ja jäämeren ratahanke etenee suunnitellusti. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 

2019b) Liikennemäärien arvioidaan vähenevän entisestään etenkin kauempana 

keskusalueista olevilla pienemmillä teillä tulevien vuosikymmenien aikana. (Lapin liitto, 

2020)  

 

Itä-Lapin kuntien alueella tieliikenteen päästöistä 80 % johtuu henkilöautoliikenteestä, 10 % 

pakettiautoista, kuorma-autoista 8 % ja linja-autoista 2 %. (VTT, 2018) Liikenne- ja 

viestintäviraston teettämän valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan Lapin 

maakunnissa matkoista noin 70 % liikutaan henkilöautolla, 17 % kävellen, 7 % pyöräillen 

ja noin 2 % joukkoliikenteellä. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2018b) 

 

Kokonaismatkasuorite Lapin maakunnissa vuorokauden aikana on noin 50 km, josta 46 

kilometriä kuljetaan henkilöautolla, noin kilometrin mittaiset matkat liikutaan jalkaisin ja 

pyörällä, sekä 3 kilometrin matkat joukkoliikenteellä. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 

2018b) Eniten jalan ja pyörällä liikkuvat lapset ja nuoret, sekä eläkkeellä olevat. (Liikenne- 

ja viestintäministeriö, 2018a) 
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Etäisyyden merkitys saavutettavuudessa vähenee digitalisaation myötä, ja nyt koronan 

myötä etätöiden aikaan siirtyminen on lisännyt monipaikkaisen asumisen mahdollisuuksia 

sekä kiinnostusta Lappia kohtaan asuinpaikkana, joka saattaa tuoda lisää liikennettä ja 

liikkujia Itä-Lapin kuntien alueelle. Digitalisaation ja etätöiden myötä työn puolesta 

liikkuminen luontaisesti vähenee, mutta vapaa-ajan matkustuksen osuus kasvaa etätyön ja 

eläköityneen väestön kasvun myötä. Tämä haastaa liikennesuunnittelua, mutta erityisesti 

joukkoliikenteen suunnittelua, kun työ- ja opiskelumatkojen säännöllinen matkustajavirta 

muuttuu epäsäännölliseksi. (Lapin liitto, 2020) 

 

Kevyenliikenteen kehitys 

 

Edellytykset liikkua jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä ovat hyvät tiiviissä 

kaupunkiympäristössä (Mäkinen ja Liimatainen, 2020), mutta haja-asutusalueella kauppojen 

ja palveluiden ollessa kaukana liikkuminen ilman omaa autoa on haastavaa. Kävelyn suurin 

potentiaali on alle 3 km matkoilla ja pyöräilyn alle 5 km matkoilla, eli käytännössä 

liikuttaessa taajama-alueilla ja matkailukeskuksissa. (Lapin Liitto, 2020) 

 

Kevyenliikenteen väyliä lisäämällä hyvinvointia edistävää kulkemista voidaan turvallisesti 

lisätä (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2018a), esimerkiksi tekemällä talviaikaan 

kulkureittejä Kemijärven jään yli, jolla saadaan matkan pituuksia huomattavasti 

lyhyemmiksi (Leinonen, 2021a). Laadukkaat ja monipuoliset pyöräilyreitit, sekä hyvä 

talvikunnossapito mahdollistavat jalkaisin ja pyörällä liikkumisen kuntien alueella (Mäkinen 

ja Liimatainen, 2020), mutta myös kuntien välillä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen 

toimenpiteet ovat nopeammin toteutettavissa kuin laajamittaiset joukkoliikenteen 

kehitystoimenpiteet. (Liimatainen, et al, 2015, 34) Kevyenliikenteen väylien 

kehittämistoimet ovat kunnallisia (Liimatainen, et al, 2015, 33), mutta yhteistyötä voidaan 

tehdä eri instituuttien kanssa lisäten ja parantaen alueen kevyenliikenteen reitistöä.  

 

Luonnonvarakeskuksen johtama STIL-ja Arctic Bikepacking Trail -reittikehityshankkeen 

tavoitteena on lisätä pitkien pyöräilyreittien verkostoa Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja Norjan 

alueelle. Itä-Lapin kuntien alueella sijaitsevat hiekkatiet, mönkijäurat, pikkutiet sekä 

vaelluspolut tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää omaa pyöräilyverkostoa ja lisätä 
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pyörämatkailun suosiota alueella, lisäten Lapin matkailun ympärivuotisuutta sekä 

kulkemista alueella vähähiilisesti kuntien ja matkailukeskusten välillä. (Luke, 2021a)  

 

Sähköpyörillä voidaan kulkea pidempiä matkoja, ja ne edesauttavat erityisesti iäkkäämpien 

ihmisten mahdollisuutta liikkua pyörällä. (Mäkinen ja Liimatainen, 2020) Henkilöauton 

romutuspalkkio mahdollistaa sähköavusteisen polkupyörän hankkimiseen saatavan 1 000 

euron avustuksen (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2020b).  

 

Henkilöautoliikenne 

 

Tällä hetkellä Suomen autokanta uusiutuu hitaasti. (Lapin Liitto, 2020; Tilastokeskus, 2021) 

Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii autokannan nopeampaa uusiutumista ja 

sähköistymistä, (Mäkinen ja Liimatainen, 2020) jota pyritään vauhdittamaan mm. 

romutuspalkkiolla (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2020b). 

 

Tällä hetkellä Suomen autokannan uusiutuminen kestää yli 20 vuotta, mikä osaltaan 

vaikuttaa, että liikenteen sähköistymisen vaikutukset näkyvät todenteolla vasta 2030-luvulla. 

(Lapin Liitto, 2020). Liikenteen sähköistäminen on tärkeä keino, joka vie Suomea kohti 

hiilineutraaliuutta vuoteen 2035 mennessä (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2019a), mutta 

on myös tärkeä osa uusiutuvaa ja älykästä energiajärjestelmää, jossa yhdistyvät eri 

energiamuodot ja -tuotantotavat. (Euroopan komissio, 2020)  

 

Jotta sähköautot yleistyisivät ja yhä useampi voisi ottaa sellaisen käyttöönsä, vaaditaan 

nykyistä enemmän latausasemia kuntien alueelle ja pääteiden varsille. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö, 2019a) Valmisteilla oleva lakiluonnos esittää, että sähköautojen 

latausvalmiutta ja latauspisteitä tulisi lisätä. Vuoteen 2025 mennessä kaikkiin yli 20 

pysäköintipaikan rakennusten yhteyteen tulisi asentaa sähköautojen latauspiste. (Liikenne- 

ja viestintäministeriö, 2019a) Ensimmäisiä askelia latausverkoston kehittämiseksi Itä-Lapin 

kuntien alueella voisi olla sähköautojen latauspisteiden lisääminen kunnan omiin 

kiinteistöihin. (Riekkinen ja Saikku, 2020) Nyt Itä-Lapin kuntien alueella on yhteensä 10 

latauspistettä, jotka ovat lähinnä matkailukeskusten hotellien yhteydessä. (latauskartta, 

2020) 
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Koska biopolttoaineiden jakeluvelvoiteen lisääminen on yksi merkittävimmistä 

päästövähennyskeinoista tieliikenteessä (Lapin Liitto, 2020), on uusiutuvien polttoaineiden 

osuus päätetty nostaa 30 % liikenteen energiasta jakeluvelvoitteen mukaisesti vuoteen 2030 

mennessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2018, 57) Pitkällä tähtäimellä biopolttoaineet eivät 

ole suuressa mittakaavassa kestävä ratkaisu henkilöautojen päästöjen vähentämiseen, sillä 

kestävästi tuotettuja biopolttoaineita on saatavilla rajallisesti ja niitä tulisi ensisijaisesti 

hyödyntää logistiikkasektoreilla, joita on haastava sähköistää, kuten esimerkiksi työkoneet 

ja raskasliikenne. Tällä hetkellä Lapissa ei ole yhtäkään kaasutankkausasemaa, (Lapin Liitto, 

2020) mutta myös kaasuautojen ja niiden tankkausasemien lisääminen Lapin alueella on 

välttämätöntä liikenteen käyttövoimien monipuolistamiseksi.  

 

Liikkumisen palvelut 

 

Kulkutavan valintaan vaikuttaa kulkumuodon käytön vaivattomuus, matkaan kuluva aika 

sekä hinta. Kestävien kulkumuotojen edistämisessä keskeistä on tehdä niiden käytöstä 

helppoa ja vaivatonta sekä nopeuttaa matka-aikoja. Alueella eri toimijoiden välisen 

yhteistyön merkitys korostuu, jotta liikkumisen eri palvelukokonaisuudet voisivat toimia 

alueella ja henkilöautot saisivat rinnalleen myös muita liikkumisen vaihtoehtoja. (Liikenne- 

ja viestintäministeriö, 2018a) 

 

Liikkumisen palveluiden monipuolistaminen ja palveluiden tarjoaminen haastaa 

yksityisauton omistuksen (Mäkinen ja Liimatainen, 2020), mutta myös tarpeen edes liikkua 

omalla autolla palveluiden luokse. Jos kuntien alueella olisi tarjolla elintarvikkeiden ja 

tuotteiden kuljetuspalvelu, voitaisiin yksityisautoilun määrää kuntien alueella vähentää, 

mutta samalla myös tarjota uusia palveluita esimerkiksi vanhuksille, jotka eivät voi omalla 

autolla enää liikkua palveluiden äärelle.  

 

Tavarankuljetusten logistiikan ohjaus sekä yhteisjakelun kehittäminen kuntien alueella 

vähentää päästöjä, sekä parantaa kustannus- ja energiatehokkuutta (Lapin Liitto, 2020). 

Innovatiivisten liikkumisratkaisujen ja matkaketjujen kehittämisessä kannattaa osallistaa 

kuntalaisia, yrityksiä ja koululaisia. Yhdessä kuntalaisten kanssa kestäviä kulkutapoja 
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kehittäessä on todennäköisempää, että uudet liikkumismuodot löytävät käyttäjänsä, jääden 

osaksi alueen liikkumistapaa.  

 

Joukkoliikenne 

 

Jotta joukkoliikenne voisi yleistyä laajemmassa mittakaavassa ja sen kehittämiseen Itä-

Lapin kuntien alueella kannattaisi panostaa, olisi sen oltava vaivaton, nopea ja luotettava 

vaihtoehto henkilöautolle. (Mäkinen ja Liimatainen, 2020) Koronapandemia on osaltaan 

vaikuttanut joukkoliikenteen kysynnän ja käytön vähenemiseen sekä arkiliikkumisessa että 

matkailussa. (Lapin Liitto, 2020) Voi viedä vuosia, että joukkoliikenteen kysyntä palautuu 

pandemiaa edeltäneelle tasolle, mikä heijastuu yksityisautoilun lisääntyvään määrään, 

lisäten kysyntää yksilöidymmän liikkumisen palveluille. (Lapin Liitto, 2020)  

 

Joukkoliikenteen palvelutasoa voidaan kehittää eri palvelumuotoja- ja tarpeita yhdistämällä, 

kuten hyödyntämällä alueen taksi- ja linja-autoyrityksiä sekä muita 

kuljetuspalvelusektoreita. Jotta joukkoliikenteen matkaketjuista tulisi mahdollisimman 

sujuvia, tulisi liikenteen palveluiden ja liikennöitsijöiden resursseja lisätä, mutta myös 

yhtenäistää maksutavat ja lipputuotteet liikkumisen palveluiden ostamisessa. 

Matkustusinformaation löydettävyyttä ja kuljetuspalveluiden laatua tulisi parantaa mm. 

ehkäisemällä matkaketjujen katkeaminen. (Lapin Liitto, 2020)  

 

Uusien liikkumistapojen ja palveluiden omaksuminen, sekä asennemuutos vaatii 

merkittävää käyttäytymismuutosta, johon voi yrittää vaikuttaa totuttamalla erityisesti 

nuorempia kuntalaisia uusien liikkumismuotojen pariin; maksuttomien joukkoliikenteen 

kokeilukausien tarjoaminen sekä työssäkäyville että koululaisille on edesauttanut 

kasvattamaan joukkoliikenteen käyttömääriä. (Mäkinen ja Liimatainen, 2020)  

 

Päästövähennyspolku 

 

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää toimenpiteitä, jotka vaikuttavat 

tottumuksiin, tekniikkaan ja talousohjaukseen. Koska päästöjen vähennystarve on suuri, ei 

minkään osa-alueen kehittäminen yksinään riitä, vaan tarvitaan monipuolisia ratkaisuja. 

Tieliikenteen ja logistiikan päästöjä voidaan vähentää rakenteellisilla muutoksilla, kuten 
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tieliikenteen uudelleen ohjauksella ja reittien optimoinnilla, kehittämällä rataverkostoa ja 

kuntien kaavoitusta, mutta myös parantamalla tieliikenteen energian ja käyttöasteen 

tehokkuutta. Henkilöautojen käyttötapojen muutos, muun muassa yhteiskäyttöautojen ja 

kyytipalveluiden yleistyminen, on yhteiskunnalle kustannustehokkain keino vähentää 

liikenteen päästöjä (Liimatainen, et al, 2015, 41; Mäkinen ja Liimatainen, 2020).  

 

Vaihtoehtoisten käyttövoimien ja uusiutuvien polttoaineiden yleistymistä kuntien alueella 

on edistettävä mm. kehittämällä lataus- ja tankkausinfraa. Tieliikenteen päästöjä voidaan 

vähentää myös etätyötä tukemalla, sekä uudenlaisia digitaalisia liikkumisen 

palvelukokonaisuuksia kehittämällä. Vaikka haja-asutusalueella matkat palveluiden äärelle 

ovat pitkät, on myös kevyenliikenteen väylien ja joukkoliikenteen kehittämisellä tärkeä 

osansa päästöjen vähentämisessä. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2018a) 

 

 

 

Kuva 6. Tieliikenteen ja logistiikan päästövähennyskeinoina tarvitaan monipuolisia ratkaisuja, käyttöasteen 

nostosta digipalveluiden kehittämiseen ja energiajakeluverkoston kehittämiseen.  
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4.3 Maatalous 

 

Päästölaskennassa huomioitu 

 

Maatalouden Hinku-päästölaskennan kasvihuonekaasupäästöt koostuvat kotieläimistä, 

lannasta, viljelysmaiden päästöistä, lannoitteiden käytöstä (orgaaniset ja epäorgaaniset), 

maatalousmaista sekä maaperästä. Päästölähteinä laskennassa on huomioitu kotieläinten 

ruoansulatus (myös porot huomioidaan), lannan käsittely, kasvintähteiden poltto pellolla, 

urean levitys pelloille, orgaanisten (lanta, laidunnus, yhdyskuntajätevesiliete) ja 

epäorgaanisten lannoitteiden käyttö, viljelysmaiden typpilaskeumat ja -huuhtoumat 

vesistöihin. (Lounasheimo et al, 2020a, 50)  

 

Hinku-päästölaskentamalliin eivät sisälly peltomaiden orgaanisen aineksen hajoamisesta 

aiheutuvat muutokset peltojen hiilivarastossa, hiilidioksidipäästöissä, eikä 

maankäyttömuutoksista johtuvat dityppioksidi (N2O) -päästöt. (Lounasheimo et al, 2020a, 

42) Peltojen ja metsien hiilitaseet eivät ole kuntakohtaisissa tuloksissa mukana. (Grönroos, 

2021) Nämä päästöt huomioidaan LULUCF-sektorilla eli maankäyttö, maankäytön muutos 

ja metsätalous -sektorilla, jota toistaiseksi ei vielä ole sisällytetty ALas-päästölaskentaan.  

 

Peltoviljely ja ravinteet 

 

Hinku-päästölaskennassa maatalouden päästöissä huomioidaan viljelysmaat (erityisesti 

turpeen hajoaminen), metsämaat (ojitus ja turpeen hajoaminen), kosteikot ja maankäytön 

muokkauksesta aiheutuneet päästöt. Päästölaskennassa peltoviljelyn päästöt sisältävät 

epäorgaanisten ja orgaanisten lannoitteiden sekä maaperän dityppioksidipäästöt sekä muut 

peltoviljelyn päästöt. (Lounasheimo et al, 2020a, 42)  

 

Pelto- ja viljelyalueiden lannoitusta täsmentämällä ja ravinteiden kierron turvaamisella 

voidaan vähentää kasvihuonekaasuja. Tällä hetkellä typpilannoitteiden tuotanto toteutetaan 

käytännössä fossiilisella energialla, joiden valmistus kuluttaa 1–2 % koko maailman 

energian kulutuksesta. Väkilannoitteita käytettäessä peltoon ei tule hiililisäystä toisin kuin 

kierrätyslannoitteita hyödynnettäessä. Biomassojen orgaanisella ainekselle saadaan 
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aktivoitua mikrobien toimintaa, parannettua viljelymaiden kasvukuntoa ja maanrakennetta, 

joilla edesautetaan ravinteiden ja maan veden pidätyskykyä. (Ervasti, 2021; Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2014)  

 

Lannan tehokkailla käsittelymenetelmillä, ravinteita tehokkaasti kierrättämällä sekä 

kierrätettäviä biomassoja hyödyntämällä vähennetään epäorgaanisten lannoitteiden tarvetta, 

mutta myös taataan ravinteiden pysyminen kierrossa ja kasvintuotannossa. Toimivat ja 

kontrolloidut ravinnekierrot vähentävät ravinnepäästöjä ilmaan ja vesistöihin, mutta myös 

kasvihuonekaasuja saadaan kokonaisvaltaisesti vähennettyä, kun irtaudutaan fossiilisilla 

polttoaineilla tuotetusta väkilannoitteesta (Ervasti, 2021; Maa- ja metsätalousministeriö, 

2014). 

 

 

Taulukko 1. Itä-Lapin kuntien alueella olevien maatalousmaiden viljelypinta-alat ovat kuntien kokonaispinta-

alasta alle prosentin luokkaa (Tilastokeskus, 2021) 

 

Hyvinvoiva maaperä 

 

Ilmaston lämpenemisen myötä sateiden määrän arvioidaan lisääntyvän, mikä lisää 

ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Hyvinvoivalla maaperällä voidaan parantaa maan 

imu- ja vedenpidätyskykyä, ehkäistä ravinnehuuhtoutumia maaperästä sekä nostaa viljelyn 

tuotantokapasiteettia. Maaperän hoitaminen, hiilen sidonnan parantaminen ja maaperän 

mahdollisten ongelmien kartoittaminen kannattaa tehdä yhdessä asiantuntijoiden kanssa 

tapaus- ja maakohtaisesti. Tutkimalla ja selvittämällä maan tiivistyneisyys, ravinteikkuus, 

kasviston kunto, mikrobiston määrä sekä maan imeytyskyky, voidaan tehdä 

jatkotoimenpidesuunnitelma maan kasvukyvyn ja hiilensidonnan parantamiseksi. (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2014; Helenius, Nikkanen ja Karttunen, 2019; Himanen, Savikko ja 

Peltonen-Sainio) 
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Luonnonvarakeskuksessa vuosittain tehtävän inventaarion mukaan maatalous- ja 

metsäsektorin merkittävin päästölähde on suometsien ja turvepeltojen maaperä, joiden 

päästöjä voidaan pienentää kehittämällä maanhoitomenetelmiä sekä siirtämällä 

heikkotuottoisia suopeltoja nurmiviljelyyn. (Mäkipää, 2017) Käytöstä poistuneiden 

turvepeltojen ja viljelyalojen metsittäminen ja ennallistaminen, tai niiden parantaminen 

viljelykäyttöön taas sopivaksi on syytä kartoittaa, varsinkin, kun kasvillisuusvyöhykkeiden 

arvioidaan siirtyvän pohjoisemmaksi tulevien vuosien aikana ilmaston lämpenemisen 

seurauksena. (Lapin Liitto, 2020; Luke, 2016; Maanvilja ja Regina. 2020) 

 

Viheralueiden rakentaminen ja hiilinielujen kasvattaminen ja suojeleminen ovat tehokkaita 

ilmastonmuutoksen hillinnän ja päästöjen vähentämisen keinoja. Jo olemassa olevien pinta-

alaltaan suurten metsien, peltojen ja muiden kasvialueiden säilyttäminen ja lisääminen 

(esimerkiksi asuinrakennusten- ja keskusten yhteyteen) ovat ilmastoviisaita tekoja, joilla 

hillitään kasvihuonekaasuja, mutta myös konkreettinen viestinnän keino kertoa kuntalaisille 

ilmastotyöstä. (Sitra, 2018b; Riekkinen, et al, 2020, 59) 

 

Ruokajärjestelmä 

 

Ruokapalveluhankintojen ohjaaminen lähi- ja kasvisruokavaliota tukevaan linjaan sekä 

urbaanin ruoantuotannon edistäminen taajama ja matkailukeskusten alueella on yksi tapa 

edistää lähi- ja kasvisruokavaliota. (Sitra, 2018b) Olosuhteet, joissa kasvien viljely on 

haasteellista, ei mahdollista tai kasvukausi on lyhyt, voidaan käyttää alipaineistettuja 

kasvihuoneita ja -tehtaita, tai uusiutuvalla energialla toimivia siirtolapuutarhoja. (Kotilainen, 

2021) Uudenlaiset ruoantuotanto, viljely ja kasvien kasvatusmenetelmät edistävät kuntien 

yhteisöllisyyttä ja lisäävät työpaikkoja, mutta myös vapauttavat maata muuhun kuin 

maatalouden käyttöön, mikä mahdollistaa metsittämisen, luonnon monimuotoisuuden ja 

hiilensitomisen edistämisen. (Kotilainen, 2021) 

 

Ilmastoviisaan ruokavalion lisäksi myös ruokahävikkiä tulisi kuntien alueella vähentää, sillä 

Suomessa syntyvän ruokahävikin osuus on noin 15 % syömäkelpoisesta ruoasta. 

Valtakunnalliseen jätesuunnitelman tavoitteena on puolittaa nykyinen ruokahävikki vuoteen 

2030 mennessä, mikä on hyvä tavoite myös Itä-Lapin kuntien alueella. (Laaksonen et al, 

2018, 12)  
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Jotta ilmastoystävälliseen ruokavalioon ja ruoantuotantoon olisi mahdollista siirtyä, sekä 

ruokahävikki vähenisi, tulisi kuntien viestiä kanavissaan kasvissesongeista, lähi- ja 

kasviruokien sekä ruokahävikin ilmastovaikutuksista, sekä tarjota neuvonta- ja rahoitushaun 

tukipalveluita ruokavalioon ja ruoantuotantoon liittyen. (Sitra, 2018b)  

 

Kotieläimet 

 

Itä-Lapin kuntien yhteenlaskettu kotieläinten lukumäärä (ei porot) on yhteensä noin 7 100 

Luonnonvarakeskuksen kotieläintilastojen mukaan. Kemijärvellä ja Posiolla sijaitsevat 

suurimmat karjatilat. Kemijärvellä nautakirjatiloja on yhteensä 16 ja eläimiä 

rekisteröintitietojen mukaan 1 104. Posiolla nautakarjatiloja on 42 ja nautoja yhteensä noin 

2 549.  Itä-Lapin kuntien alueella on myös muutamia pieniä siipikarja- ja lammastiloja, 

joissa eläimiä yhteensä noin 2 000.   

 

Porotalous on Itä-Lapin kuntien alueella tärkeä luontaiselinkeino, joka pitää syrjäseudutkin 

asuttuina. (Kumpula ja Muuttoranta, 2021; Savukosken kunta, 2019) Alla olevasta kartasta 

nähdään paliskuntien jakauma Itä-Lapin kuntien alueella, mutta myös saamelaisten 

kotiseutualueen alaraja sekä erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen eteläraja. 

Poronhoitoalueella poroilla on poronhoitolain (848/1990) mukaan maanomistussuhteista 

riippumaton vapaa laidunoikeus. 
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Kuva 7. Paliskuntien rajakartta kuvaa Lapin alueen 55 paliskunnan sijainnit, sekä saamelaisten kotiseutualueen 

etelärajan ja erityisen poronhoitoalueen eteläisimmän rajan. Suurimmat sallitut paliskuntien eloporomäärät 

nähdään kuvassa 2. (Knuutila, 2018; Paliskunnat b) 

 

Porojen rehuruokinta maastoon ja tarhaan on lisääntynyt ihmisten toimesta, kun 

talvilaitumet ovat vähentyneet ja laadultaan heikentyneet kasvaneiden poromäärien, sekä 

vajavaisten tai puuttuvien laidunkiertosysteemien aiheuttamien laidunten kulumisten 

johdosta. (Turunen ja Vuojala-Magga, 2013) Nykyiset paliskuntarajat ja pienemmät 

laidunyksiköt kuluttavat alueiden luontoa herkemmin, mutta yhdistämällä paliskuntia ja 

suurentamalla laidunalueita laidunkiertoa voitaisiin hyödyntää tehokkaammin ja poroja 

laiduntaa luontoa säästävämpi. (Kumpula, 2017) Myös jäkälämaastoa olisi hyödynnettävissä 

talviaikaan, mikä vähentäisi rehuruokinnan tarvetta, ja sitä kautta maatalouden päästöjä, 

(Nieminen, 2017) mutta myös lisäruokinnasta aiheutuvia muutoksia luonnossa. 

 

Porojen talviruokintaan liittyvä tutkimus osoitti, että jo melko alhainen lisäruokinnan taso 

maastossa aiheuttaa muutoksia kasvillisuudessa ja maaperässä, (Turunen ja Vuojala-Magga, 

2013) niinpä ravinnekierron ohjaaminen, seuraaminen ja tukeminen porotaloudessa, mutta 

myös muilla maatalouden sektoreilla tulisi olla osana kuntien vähähiilistä 



52 

 

toimenpidesuunnitelmaa, jotta maatalouden toiminta alueella olisi ekologisesti kestävää, 

sekä arktisia luonnonvaroja kunnioittavaa ja säästävää.  

 

Päästövähennyspolku 

 

Maatalouden päästöjen vähentämisessä seurataan ilmasto-ohjelman linjaamia kriittisimpiä 

toimenpiteitä, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja ilmastonmuutokseen sopeutumista 

vahvistetaan maataloussektorilla.  Kriittisiin päästövähennystoimiin kuuluvat 

turvemaapeltojen ja -metsien päästöjen, ravinteiden hallinta ja kierrätys, metsäkadon 

estäminen, (Auvinen, et al. 2020), hiilen sitominen maaperään, ruokahävikin vähentäminen 

ja kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtyminen, sekä energiatehokkuuden parantaminen ja 

uusiutuvan energian tuotanto. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2014, 9; Lehtonen, et al,2020) 

 

Ilmastonmuutoksen myötä maatalouden ja kalastuksen vyöhykkeet siirtyvät 

pohjoisemmaksi ja monipuolistuvat. Kun kasvukausi pitenee lämpenevässä ilmastossa, 

viljelylajistot monipuolistuvat ja sadot kasvavat erityisesti Pohjois-Suomessa. (Lapin Liitto, 

2020; Luke, 2016) Tulevaisuuden maa- ja metsätalous on ekologisesti kestävää, jossa 

huomioidaan luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemin ravintoketju. Elinkeinoalojen 

toimintaa harjoitetaan ja kehitetään luonnon monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden 

ratkaisemiseksi.  

 

 

 

Kuva 8. Kestävä maatalous on energia- ja ravinnetehokas, jossa luonnonvarojen käyttö on ekologisesti 

kestävää. Hyvinvoiva maaperä ja metsät ovat monimuotoisuuden ja kestävän ekosysteemin perusta. 
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4.4 Työkoneet 

 

Päästölaskennassa huomioitu 

 

Työkonesektorin muodostavat laaja ja monimuotoinen joukko erilaisia koneita: rakennus-, 

teollisuus-, kaivos-, ja tietyökoneet (nosturit, trukit, teollisuustraktorit, pyöräkuormaajat, 

dumpperit, kaivurit, tie- ja kunnossapitokoneet, dieselkompressorit ja -generaattorit), maa- 

ja metsätaloustyökoneet (yhdistetty yhdeksi luokaksi), viheraluetyökoneet, pientalojen 

työkoneet (maa- ja metsätalouskoneet, kunnossapitotyökoneet, moottorikelkat ja mönkijät, 

viheraluetyökoneet). (Lounasheimo et al, 2020a, 29, 31) 

 

Alla olevassa kuvaajassa nähdään työkonesektorin tuottamat CO2 -päästöt Suomessa 

työkoneluokittain. Suurimmat päästöt aiheutuvat kaivuukoneista, maataloustraktoreista, 

pyöräkuormaajista, haarukkatrukeista, metsäharvestereista ja -traktoreista. (Nylund et.al, 

2016) Päästöihin vaikuttavat kaluston ominaisuudet, ajo- tai käyttötapa sekä työvaiheiden 

suunnittelu. (Lamminen, 2019) 

 

 

 

Kuvaaja 7. Dieselkäyttöisten työkoneiden CO2 päästöt koko Suomessa vuonna 2015 (Nylund et.al, 2016) 
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Työkonesektorin päästölaskennassa hyödynnetään FRES-menetelmää, joka jakaa 

maataloustyökoneet peltoalueille; työkoneiden määrä alueella on suhteutettu alueella 

olevaan metsä- ja peltopinta-alaan. Käytännössä siis ALas-laskentamenetelmä perustuu 

oletukseen, jossa tietynlaisella alueella oletetaan olevan x määrä tietyntyyppisiä työkoneita. 

(Munhert, 2021; Karvosenoja, 2021)  

 

Toistaiseksi ei ole saatavilla sellaista aktiiviteettitietoa työkoneiden todellisesta 

lukumäärästä, jonka perusteella työkonetoiminnan tosiasiallinen taso jokaisessa kunnassa 

tulisi esille. (Munhert, 2021) Tarkin inventaario työkoneiden lukumäärästä alueella on 

VTT:n ylläpitämä LIPASTO-tietokanta (Karvosenoja, 2021), mutta tietokannassa 

käytettävä työkonekanta perustuu osin arvioihin, sillä kaikkia koneita ei tarvitse rekisteröidä. 

(Eckhardt, 2021) 

 

Fossiilienergian korvaaminen 

 

Työkoneissa käytetään polttoaineena 90 %:sti dieselpolttoainetta (lähinnä 

moottoripolttoöljyä) ja 10 % bensiiniä, niinpä päästövähennystoimenpiteet tulisi kohdistaa 

ensisijaisesti dieselkäyttöisiin koneisiin. (Nylund et.all, 2016) VTT:n tekemän tutkimuksen 

mukaan helpoin ja nopein tapa vähentää CO2 -päästöjä on vaihtamalla fossiilinen 

dieselpolttoaine biopolttoaineisiin. Suomen päästöistä suurin osa syntyy polttoaineiden 

käytöstä (Auvinen, et al, 2020.)  

 

Koska toistaiseksi tieliikennettä koskeva biopolttoaineiden jakeluvelvoite ei koske 

dieselkäyttöisten työkoneiden moottoripolttoöljyä (Nylund et.all, 2016), olisi kuntien oma-

aloitteisesti mahdollistettava ja kehitettävä biopolttoaineiden jakeluverkostoa alueella. Jäte- 

ja tähdepohjaiset biopolttoaineet alueen omista raaka-aineista, kuten maatalouden tähteistä 

ja sivuvirroista, vähentäisi dieselpolttoaineen kasvihuonekaasuja koko elinkaaren ajalta 

tarkasteltuna jopa 90 %. (Nylund et.all, 2016) 
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Energiatehokkuus ja käyttöaste 

 

Työkoneiden käytön tehostamisessa on merkittävä päästövähennyspotentiaali Työkoneen 

ajaminen ja työn suorittaminen moottorin kannalta optimaalisella kierrosluvulla sekä 

joutokäynnin käytön vähentäminen vähentävät polttoaineen kulutusta, ja sitä kautta CO2 -

päästöjä. Myös älykkäiden lisätoimintojen ja ohjainlaitteiden lisääminen työkoneiden 

ohjausjärjestelmiin mahdollistavat toiminnot, jotka opastavat kuljettajaa operoimaan 

taloudellisesti. (Nylund et.all, 2016)  

 

Myös työkonemoottoreiden teknologiaa voidaan päivittää, ja sitä kautta hyötysuhteeseen ja 

polttoaineen kulutukseen voidaan vaikuttaa. Tämä vaatii kunnilta yritysten, kuluttajien ja 

työkonekäyttäjien informoimista. Vanhempien työkonemoottorin hyötysuhdetta voidaan 

parantaa jopa 7 % prosentin verran, joka vastaa fossiilisella dieselpolttoaineella noin 15 % 

CO2 -päästöjen vähentymistä, mm. seuraavilla toimenpiteillä: moottorikitkan vähentäminen 

ja palamisprosessin tehostaminen, moottorin ja voimansiirron lämmönhallinta ja 

jäähdytysratkaisujen päivitys, apulaitteiden ja operoinnin automatisointi. (Nylund et.all, 

2016) 

 

Työkoneiden yhteiskäytön mahdollisuudet alueella on myös hyvä huomioida. Koneiden 

määrään alueella voidaan vaikuttaa, kun paikallisia yrittäjiä kannustetaan yhteisiin 

laitehankintoihin ja jakamiskulttuurin kehittämiseen. Yhteiskäyttö mahdollistaa myös 

kaluston päivittämisen uudempaan ja kalliimpaan; pääsääntöisesti uudempi teknologia on 

energiatehokkaampaa ja sisältää kuljettajaa avustavia sovelluksia, joiden avulla työkoneiden 

käyttöä voidaan tehostaa (Nylund et.all, 2016).  

 

Sähköistäminen ja automatisointi 

 

Vaikka bensiinikäyttöisten työkoneiden päästömäärä on alle 10 % ja niiden käyttö painottuu 

harrastelaitteisiin, pien- ja käsikäyttöisiin koneisiin, voidaan myös tälle 

pientyökoneryhmälle ehdottaa samoja päästövähennystoimenpiteitä, kuin suuremmille 

dieselkäyttöisille koneille.  
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Pienkonesektori sähköistyy suuria työkoneita nopeammin. Sähkökäyttöisiä koneita 

kannattaa suosia ja hankkia niillä sektoreilla, missä se on mahdollista ja järkevää, sillä 

täyssähkö- ja hybridikäyttöisten työkoneiden yleistyminen on tärkeä askel 

päästövähennystoimissa (Mikkonen, 2019). Myös automatisointi ja älykkäiden 

lisäjärjestelmien jälkiasennus tehostaa työkoneiden operointia vähentäen käytön aikaisia 

hiilidioksidipäästöjä. (Nylund et.all, 2016) 

 

Lainsäädäntö ja sopimukset 

 

VTT:n tutkimuksessa (2016) todetaan, ettei työkonemoottoreiden osalta toistaiseksi ole 

mitään rajoituksia CO2 -päästöille ja oletetaan, ettei työkoneiden tasolla säännellä CO2 -

päästöjä vielä pitkään aikaan. Moottorien kehitykseen ja niiden energiatehokkuuden 

parantamiseen, polttoaineen kulutukseen ja CO2 -päästöjen sääntelyyn kuntatasolla on lähes 

mahdoton vaikuttaa. Ostettujen palveluiden ja uusien työkonehankintojen päästöihin 

voidaan vaikuttaa vaatimalla, että alueella liikkuvat työkoneet edustavat uusinta 

päästöluokkaa (Nylund et.all, 2016) ja niissä käytetään biopohjaisia polttoaineita.  

 

Ympäristöministeriö ja elinkeinoelämän puolesta Teknisen Kaupan Liitto ry ovat solmineet 

työkonealan Green Deal -sopimuksen, johon yksittäiset toimijat ja yritykset voivat liittyä. 

Sopimuksella pyritään vähentämään työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä 

monipuolistamalla ja kehittämällä työkonetarjontaa, sekä tukemalla ja etsimällä uusia 

päästövähennysratkaisuja. Osaamisen kehittämiseen, kouluttamiseen, tiedon jakamiseen ja 

viestintään panostetaan, jotta työkoneista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voidaan koko 

työkonesektorilla vähentää. (Ympäristöministeriö, 2019)  

 

Päästövähennyspolku 

 

Kaikkien työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen yhteenlaskettu osuus Suomen 

taakanjakosektorin päästöistä oli vuonna 2017 noin kahdeksan prosenttia 

(Ympäristöministeriö, 2019) Työkonesektori on myös merkittävä päästöjen aiheuttaja Itä-

Lapin kuntien alueella. Työkonealan moninaisuuden vuoksi yhteistyön merkitystä ei voi 

liiaksi korostaa, jotta päästövähennystoimenpiteitä voidaan hallitusti ja tehokkaasti alalla 
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kehittää, niinpä yksi toimenpide-ehdotus on suositella alueen yrittäjiä liittymään 

työkonealan Green Deal -sopimukseen. Kuntien tulisi suosia alueella myös työkonealan 

yrityksiä ja toimijoita, jotka sopimukseen ovat jo liittyneet.  

 

VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan (2016) työkoneiden käytön tehostamisella, moottorien 

ja itse koneiden energiatehokkuuden parantamisella on suurimmat vaikutukset CO2 -

päästöihin: 

- Enimmillään 15 % päästövähennyspotentiaali moottorien 

energiatehokkuuden parantamisella  

- Enimmillään 35 % päästövähennyspotentiaali työkoneiden käytön 

tehostamisessa ja optimoinnissa (esimerkiksi joutokäynnin vähentäminen) 

- Enimmillään 50 % päästövähennyspotentiaali työkoneiden 

energiatehokkuuden parantamisella (esim. siirtyminen hydrostaattisesta 

voimansiirrosta sähköiseen voimansiirtoon, hybridisointi, automatisointi ja 

keinoäly) 

- Jopa 90 % päästövähennyspotentiaali (koko polttoaineketju) siirtymällä 

fossiilisesta polttoaineesta biopolttoaineisiin 

 

Työkonesektorin päästövähennyspolku sisältää polttoaineen ja koneiden tuotannon sekä 

käytön aikaisten päästöjen vähentämisen, tehostamalla käyttöastetta ja energian käyttöä 

älykkäillä lisäjärjestelmillä ja käytön optimoinnilla. Fossiiliset polttoaineet tulisi korvata 

biopohjaisilla, mieluiten paikallisista jätteistä ja teollisuuden sivuvirroista tehtynä.  

 

 

 

Kuva 9. Toimenpiteitä työkonesektorin päästöjen vähentämiseksi.  
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4.5 Muut päästövähennyskeinot 

4.5.1 Viestinä, koulutus ja yhteistyö 

 

Viestintä ja koulutus sisältää kunnan oman väen, kuntalaisten ja yrittäjien tietotason 

nostamisen; mitä on ilmastonmuutos ja mitkä ovat sen vaikutukset arktisella alueella, miksi 

tavoitellaan hiilineutraaliutta, mitkä ovat keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

hiilineutraaliuden saavuttamisessa.  Tiedon ja käytännön ilmastovinkkien jakaminen 

päästösektoreittain on tärkeää, esimerkiksi digialustoja ja paikallislehtiä hyödyntäen.  

 

Ilmastotyössä parhaiten edistyvät kunnat, joissa ilmastotyö on näkyvillä ja osana kunnan 

strategiaa, sekä ilmastotyöstä tiedotetaan avoimesti ja aktiivisesti. Ilmastotavoitteiden 

saavuttamisessa ja onnistumisen avaimina ovat vuosittainen budjetti allokoituna 

ilmastotyölle, riittävät henkilöresurssit ja tietotaito, sekä ulkopuolisten toimijoiden 

osallistaminen ja aktivoiminen. (Riekkinen et al, 2020, 12)  

 

Tiedon puute, sen runsaus ja tulkinta, sekä tiedonkulku ja viestintä tuovat omat haasteensa 

ilmastotoimien toimeenpanolle. Uusimman ja luotettavan tiedon löytäminen ja sen 

hyödyntäminen käytännön toimien kannattavuuden arvioinnissa ja toimien toteutuksessa on 

haastavaa ja aikaa vievää, jos kuntaorganisaation oma tietotaso ei ole riittävällä tasolla. 

Hyödyntämällä asiantuntijaverkostoja ja -organisaatioiden keräämiä tietoja, mutta myös 

ilmastovinkkien ja kysymysten jakaminen kuntien kesken, erilaisten verkostoryhmien ja  

-tapahtumien kautta auttavat ilmastotoimien edistämisessä ja toimeenpanossa. (Riekkinen ja 

Saikku, 2020)  

 

Panostamalla ulkoiseen ja sisäiseen viestintään ja tiedottamiseen, osallisestaan ja sitoutetaan 

kuntaorganisaation työntekijöitä, kuntalaisia ja yrityksiä ilmastotyöhön. Tehokkaalla, tietoa 

jakavalla viestinnällä osoitetaan kuntien sitoutuminen hiilineutraaliustavoitteisiin, mutta 

myös viestitään ilmastotekojen tarpeellisuudesta. Myös konkreettiset näkyvät teot viestivät 

tavoitteellisuudesta ja sitoutumisesta ilmastotyöhön, mikä motivoi muitakin alueen 

elinkeinoharjoittajia ja asukkaita ilmastotekoihin, ja aluetta kehittämään. (Riekkinen et al, 

2020, 55–57; Riekkinen ja Saikku, 2020) 
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Koska ilmastonmuutos on globaali ongelma ja sen hillitseminen yhteinen kansainvälinen 

tavoite, ei yhteistyön voimaa voi liiaksi korostaa. Itä-Lapin kuntien tulisi ensisijaisesti tehdä 

yhteistyötä keskenään, mutta myös hyödyntää koko Lapin ja Suomen alueen 

yhteistyöverkostoja. Verkostovoimaa hyödyntämällä, tekemällä yhteistyötä sidosryhmien ja 

muiden kuntien kanssa sekä asiantuntijaorganisaatioiden, kuten Syken palveluita 

hyödyntäen, päästään ilmastotoimissa hyvin alkuun. (Riekkinen et al, 2020, 63) Ennen 

pitkää myös asetetut ilmastotavoitteet ovat totta, kun olemassa olevaa tietoa, käynnissä 

olevia kokeiluhankkeita ja yhteistyön voimaa hyödynnetään. 

 

 

Kuva. 10.  Ilmastotoimiin ryhtyminen on mielekkäämpää, kun ilmastotekojen arvo ja hyöty ymmärretään, 

niinpä koulutus ja tietotason nosto, sekä tiedon ja käytännön ilmastovinkkien jakaminen on tärkeää.  

 

4.5.2 Hiilinielut ja päästöjen kompensointi 

 

Tässä kappaleessa pohditaan hiukan hiilinielujen ja päästöjen kompensoinnin vaikutusta ja 

merkitystä ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen ja luonnon kantokyvyn näkökulmasta.  

 

Syken tuottamien Hinku-laskentatulosten mukaan kolme tärkeintä tekijää Lapin alueen 

päästövähennys tavoitteisiin pääsemisessä on tuulivoiman lisääminen, mutta myös 

öljylämmityksestä luopuminen ja kulutussähkön käytön vähentäminen ja vaihtaminen 

vihreään sähköön. Syken tuottamien skenaarioiden mukaan hiilineutraalius on mahdollista 

vuoteen 2035 mennessä, jos alueella lisätään uusiutuvan energian määrää, kuten 
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tuulivoimaa, mutta myös käyttämällä metsiä hiilinieluina. Tällä hetkellä Hinku-

päästölaskentamalli ei vielä huomioi tarkasti metsien kompensaatiota alueen 

kokonaispäästöissä. (Lounasheimo, et al, 2020a, 14) 

 

Alla esitetyssä esimerkkiskenaariossa osoitetaan Pelkosenniemen päästöjen kehitys 

vuodesta 2005, ja päästöjen vähennysarvio sektoreittain vuoteen 2030 mennessä. 

Kuvaajassa liikenteen on oletettu sähköistyvän voimakkaasti, kaukolämmön päästöjen 

olevan nolla, mutta myös kuvattu tuulivoiman lisäämisen vaikutus alueella 

hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. (Karhinen, 2019) Tuulivoimatehoa tulisi lisätä alueella 

85 MW (17kpl 5 MW tuulivoimaloita) (Karhinen, 2019), jotta hiilineutraalius päästöjen 

kompensoinnilla olisi mahdollista.  Työssä läpikäydyt päästösektorit (työkoneet, maatalous, 

tieliikenne ja jätesektorin) pysyvät esimerkkiskenaariossa lähes samana läpi tarkastelujakson 

vuoteen 2030.  

 

 

Kuvaaja 8. Kuvaajasta nähdään Pelkosenniemellä jo tapahtuneet päästövähennykset sekä esimerkkiskenaario 

päästöjen vähennyksistä sektoreittain vuoteen 2030. Myös tuulivoiman lisääntymisen vaikutus alueella 

hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on mallinnettu. (Syke, 2018)  
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Jotta hiilineutraaliustavoitteet olisivat totta tavoiteajassa, tulisi päästöjä vähentää kaikilla 

yhteiskunnan toimialoilla ja päästösektoreilla. Päästöjen vähentäminen voi tuntua 

haastavalta, ja hiilineutraaliuteen pääseminen jopa mahdottomalta tehtävältä ilman päästöjen 

kompensointia. Päästöjä tulee kuitenkin ensisijaisesti vähentää niin paljon kuin mahdollista, 

pyrkien kompensoitavien päästöjen määrän olevan niin vähäinen kuin mahdollista. (Hildén 

et al, 2019) 

 

Päästöjen kompensoinnin tulisi olla viimeinen mahdollinen keino hiilineutraaliuden 

tavoittelussa, vaikka päästöjen kompensointi kuuluukin Kioton ilmastosopimuksessa 

sovittuihin päästövähennysmekanismeihin. (Hildén et al, 2019) Erityisesti uusiutuvan 

energian käyttöä ”pikavoittona” hiilineutraaliuden tavoittelussa tulisi välttää, sillä myös 

vihreän energian tuotannolla on omat vaikutuksensa ilmastonmuutokseen, luonnon 

monimuotoisuuteen ja sen kantokykyyn sekä alkuperäisväestöihin: uusiutuva energia ei 

välttämättä ole kestävän kehityksen mukaista, vaikka kaikki kestävän kehityksen 

energiajärjestelmät ovatkin uusiutuvia (Breyer, 2020).  

 

Luonnon tuottamaa hiilensidontaa, joka tapahtuu automaattisesti metsien, soiden, vesistöjen 

ja maaperän kautta, ilman ihmisen puuttumista asiaan, ei pidä laskea kompensaatioksi 

lainkaan. Hiilivaraston säilyttäminen tilanteessa, jossa normaali toiminta vapauttaisi 

hiilivarastot ilmakehään, voidaan luokitella päästökompensaatioksi. Kuitenkin moni kunta 

hyväksyy alueen metsien hiilinielujen käytön päästökompensaationa, sillä tällä hetkellä 

hiilineutraaliuden saavuttamisessa ei ole virallista määrittelyä. (Hildén et al, 2019; Sitra, 

2018b) 

 

Suomessa 78 kuntaa on sitoutunut hiilineutraalisuuden tavoitteluun omien päästöjensä 

osalta. (Hiilineutraalisuomi, 2019) Myös Itä-Lapin kunnat harkitsevat sitoutumista Hinku-

verkostoon ja hiilineutraaliuden tavoitteluun. (Leinonen, 2021b) Yleisin määritelmä 

hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa on pyrkimys vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 

80 prosenttia kunnan omilla toimilla vuoden 1990 tasoon verrattuna ja kompensoida jäljelle 

jäävä 20 prosenttia päästöistä. (Sitra, 2018b) Tällä hetkellä kunnat voivat kertoa olevansa 

hiilineutraaleja ilman varsinaista ulkopuolista arviointia, sillä ei ole olemassa yhtenäisiä 
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laskentatapoja ja standardeja ilmoittaa koko toimintaketjussa syntyneitä päästöjä, elinkaaren 

loppupään päästöt huomioiden. (Hildén et al, 2019)  

 

Uusiutuvaa energiaa hyödynnettäessä tulisi arvioida koko elinkaaren aikana syntyvät päästöt 

ja sen mahdollisesti tuottamat ympäristöhaitat muualla, kuten raaka-aineiden hankinnasta 

aiheutuneet muutokset luonnon monimuotoisuudessa ja vesistöjen rehevöitymisessä, 

uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö (harvinaiset metallit ja mineraalit), sekä 

päästövaikutukset materiaalien hankinnassa ja tuotannossa.  

 

 
 
Kuva 11. Hiilineutraali Itä-Lappi on energiatehokas, elinkaari- ja ympäristötietoinen. Hiilineutraaliutta 

tavoitellaan ekologisen kestävyyden rajoissa ja luonnon monimuotoisuus huomioiden.  

 

 

4.6 Itä-Lapin alueen haasteet  

 

Ilmastotyön keskeisimmät haasteet liittyvät aika-, henkilö-, ja taloudellisten resurssien 

puutteisiin, mutta myös eri toimijoiden osallistaminen ja innostaminen ilmasto- ja 

yhteistyöhön asettaa omat haasteensa. Ensiapua ilmastotoimien toteuttamiseen on saatu 

erillishankkeista ja rekrytoinneista. Helpotusta työtaakkaan tuo erillisen henkilön, konsultin 

tai korkeakouluharjoittelijan palkkaaminen avuksi ilmastotyöhön. Kuntien sitouduttua 

ilmastotoimiin ja liityttyä esimerkiksi Hinku-verkostoon, on vuosittaisen budjetin 

allokoiminen ilmastotyölle helpommin perusteltua ja hyväksyttävää. (Riekkinen ja Saikku, 

2020; Riekkinen, et. al, 2020, 68) 
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Haasteena ilmastotyön edistämisessä ja matkalla kohti hiilineutraaliutta voivat olla myös 

kuntaorganisaation työntekijöiden arvostus ilmastotyötä kohtaan sekä riittävien hyötyjen 

näkeminen ilmastotoimiin ryhtymisessä. (Riekkinen, et al, 2020, 64).  Kuntien ilmastotyön 

ja -hankkeiden onnistuminen liittyy vahvasti kunnan ilmastotyön johtamiseen ja 

resursointiin, sekä henkilöstön aktiivisuuteen. Päätöksenteossa kohdataan myös haasteita, 

kun kunnissa ei välttämättä haluta tehdä investointeja, joiden takaisinmaksuaika ylittää 

valtuustokauden (Riekkinen ja Saikku, 2020)  

 

Syken tekemän tutkimuksen mukaan, erityisen ongelmallisiksi nähtiin kuntaorganisaation 

vaikutusmahdollisuudet maatalouden ja tieliikenteen päästöjen vähentämisessä, sillä näiden 

sektorien ratkaisuihin ja toimiin vaikuttavat vahvasti lainsäädäntö sekä verotuskeinot, jotka 

eivät ole kunnan omin keinoin toteutettavissa. Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla 

todetaan kuitenkin olevan suoria ja merkittäviä vaikutusmahdollisuuksia maatalouden ja 

tieliikenteestä syntyvien päästöjen hallinnointiin. (Riekkinen, et al, 2020, 65; Sitra, 2018b)  

 

Itä-Lapin kuntien alueella on paljon valtion metsää ja maata, joiden hallintaan, käyttöön ja 

työkoneiden lukumäärään kunnat eivät voi käytännössä vaikuttaa. Esimerkiksi Savukosken 

kunnan metsäpinta-alasta 90 prosenttia on valtionmaata. (Savukosken kunta, 2019) 

Vuoropuhelua ja yhteistyötä on kuitenkin syytä ylläpitää ja kehittää Metsähallituksen, 

metsän omistajien, kuntien ja alueen elinkeinoharjoittajien välillä, yhdessä selvittäen ja 

kehittäen maankäyttösektorin päästövähennyskeinoja, sekä metsien ja suometsien hoitoa, 

kasvattaen ja vahvistaen hiilinieluja sekä hiilensidontaa maankäyttösektorin ilmasto-

ohjelman linjausten mukaan. (Valtioneuvoston julkaisuja, 2019, 38; Maa- ja 

metsätalousministeriö) 

 

Tilastojen mukaan Itä-Lapin kunnissa enemmistö 19–29 vuotiaista on miehiä. Esimerkiksi 

Pelkosenniemellä asuu 100 nuorta miestä kohti vain 52 nuorta naista. Myös muissa Itä-Lapin 

kunnissa naisia on miehiä huomattavasti vähemmän. Kunnan elinvoimaisuuden kannalta on 

tärkeää houkutella alueelle osaavaa työvoimaa, sukupuolesta riippumatta, mutta myös 

tasapainottaa naisten ja miesten epäsuhtaista jakaumaa. Kuntien kehityksen ja 

elinvoimaisuuden takaamiseksi alueelle tulisi houkutella eritysesti naisia, jotta myös nuoret 
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miehet jäisivät alueelle, sillä epäsuhta sukupuolijakauma vaikuttaa myös miehiin, kun 

lähtökohdat perheen perustamiselle kunnassa ovat heikot. (Sonkajärvi, 2021)  

 

Itä-Lapin kuntien alueella alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä on noin 10 %, 15–64 vuotiaiden 

osuus noin 53 % ja yli 64 vuotiaiden osuus väestöstä noin 37 %. (Tilastokeskus, 2021a) 

Kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kannattavat erityisesti nuoret, naiset ja korkeasti 

koulutetut. (Ympäristö, 2019) Ilmastotekoihin sitoutuneet kunnat ja kaupungit houkuttelevat 

alueelle nuoria ja naisia, joita tarvitaan kuntien alueella ilmastotekojen läpivientiin, sillä 

juuri he ovat innokkaimmin tarttumassa toimeen ilmastotekojen edistämiseksi. (Kaks, 2019; 

Ympäristö, 2019) 

 

Ilmastoedelläkävijäkaupungeissa ja kunnissa, joissa ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin 

on mahdollisuus vaikuttaa, omaa osaamistaan koulutuksen avulla kehittää sekä alueen 

asioihin on mahdollisuus vaikuttaa, ovat houkuttelevia asuinseutuja. (Ympäristö, 2019) 

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja hiilineutraaliuteen pyrkiminen tuovat kuntiin 

taloudellisia, ilmastollisia ja sosiaalisia hyötyjä; uusia asukkaita, elinvoimaa ja työpaikkoja. 

(Sitra, 2018b)  

 

Nyt Itä-Lapin kunnissa ilmastotyötä ja energiatehokkuustoimenpiteitä on edistetty 

kustannussäästöt edellä. (Leinonen, 2021b) Väkiluvun kasvun ja elinvoiman vahvistumisen 

mahdollisuus kasvaa lisätessä uusia työ- ja etätyömahdollisuuksia alueella, (Lapin liitto, 

2020) joita syntyy mm. kuntien sitouduttua ilmastotoimiin, hiilineutraaliuden tavoitteluun ja 

luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.   



65 

 

5 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN STRATEGIA JA TIEKARTTA 

 

Strategia- ja tiekarttaluonnoksen avulla Itä-Lapin kunnilla on mahdollisuus tehdä 

pitkäkestoinen suunnitelma ja toimenpideohjelma, joka ohjaa vähentämään hiilitasetta ja 

päästöjä sekä toimimaan resurssiviisaammin kiertotalouden ajatusmallia noudattaen, 

luonnonvaroja älykkäästi hyödyntäen ja ekosysteemiä kunnioittaen. Strategia- ja 

tiekarttaehdotus kirkastaa yhteisen päämäärän eli ilmastovision, joka ohjaa tulevien 15 

vuoden aikana tehtäviä päätöksiä ja toimia. Kootusta aineistosta kunnat voivat muodostaa 

oman vähähiilisyysstrategiansa ja määritellä ehdotuksen pohjalta ne konkreettiset 

vähähiilisyystoimenpiteet, joita kunnat lähtevät viemään eteenpäin. 

 

Kuntatasolla tehdyllä työllä on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden ja 

hiilineutraaliuden saavuttamisessa, niinpä ilmastoviisaus ja -tietoisuus pitäisi saattaa osaksi 

normaalia kuntatoimintaa, päätöksentekoa ja arkea. Päätös pyrkiä kestävään ja 

hiilineutraaliin toimintaan seuraavan 15 vuoden aikana on tehtävä nyt, mikäli ilmaston 

lämpeneminen aiotaan rajata 1,5 asteeseen (IPCC, 2018) ja luonnon monimuotoisuuden 

köyhtyminen pysäyttää ja ehkäistä (MTK, 2020; Valtioneuvoston julkaisu, 2019).  

 

Koska ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat suuremmat arktisella alueella (Ulkoministeriö, 

2019), on myös Lapin kuntien kehitettävä vähähiilistä ja ekosysteemin rajat huomioivaa 

toimintaa. Koska suomalaisten suhde luontoon on ainutlaatuinen, on jo esimerkin voima 

luontoa kunnioittavasta päätöksenteosta, luonnon kantokykyä ja monimuotoisuutta 

kunnioittavasta elämäntavasta globaalisti tärkeä. Suomen strategisena tavoitteena on näyttää 

tietä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa 

(Valtioneuvoston julkaisu, 2019). 

 

Ilmastomuutoksen uhat ja riskit, sekä niiden erilaiset torjumistavat ovat hyvin tiedossa. 

(Euroopan komissio, 2018) Päätöksen tekeminen ilmastotoimiin ryhtymisestä, tavoitteiden 

asettaminen ja konkreettisten toimenpiteiden listaaminen tavoitteiden saavuttamiseksi ovat 

tärkeitä toimenpiteitä, joilla matka kohti hiilineutraalia tulevaisuutta alkaa.   
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5.1 Ehdotus Itä-Lapin kuntayhtymän ilmastovisioksi ja päämääräksi 

 

”Elämme luonnossa ja monimuotoisesta luonnosta” 

 

 
Luonnon ekosysteemi on herkkä, jossa yhdenkin lajin katoaminen vaikuttaa koko 

ravintoketjuun, ekosysteemin toimivuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen. Nyt lajien 

häviämistahti on 100–1 000 kertaa luonnollista tahtia nopeampi, mikä johtuu pääasiassa 

ihmisten toiminnasta. (Euroopan komissio, 2011) Ihminen on toiminnallaan muokannut 

luonnon monimuotisuutta siitä lähtien, kun on alkanut asuttamaan paikkoja, sekä maa- ja 

kotieläintalous ja teollistuminen ovat yleistyneet. (Euroopan ympäristökeskus, 2020)  

 

Nyt kehitystä ja ihmistoimintaa ohjaa voimakkaasti taloudellisen kasvun ja vaurauden 

tavoittelu, joka perustuu kasvavaan energian ja luonnonvarojen kulutukseen. (Toivanen, 

2020) Tämä johtaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja ekosysteemipalveluiden 

heikentymiseen, eli luonnollisen pääomamme katoamiseen, joka tarjoaa taloutemme 

perustana olevia ekosysteemipalveluja. (Euroopan komissio, 2011)  

 

Teollistumisen aikakauden jälkeen tulisi koittaa taas luonnon aikakausi (Prisma, 2021), jossa 

ekosysteemipalvelut ovat vaurauden, työllisyyden ja hyvinvoinnin perusta. EU ja Suomi 

ovat osaltaan sitoutuneet pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen, ja 

tavoitteena on suojella, ennallistaa ja arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja sen tuottamia 

ekosysteemipalveluita, sillä ne ovat taloudellisen vaurauden, ihmisten hyvinvoinnin ja koko 

ekosysteemin toiminnan perusta. (Euroopan komissio, 2011; Valtioneuvoston julkaisuja, 

2019) 

 

Ekologinen kestävyys ja kehitys kohti hiilineutraaliutta tulisi perustua luonnon 

monimuotoisuuden turvaavaan toimintaan, johon pyritään ilmasto- ja resurssiviisaasti 

kiertotalouden sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Itä-Lapin tavoitteena on 

elää luonnosta ja monimuotoisessa luonnossa, jossa kehitys ja toiminta tapahtuu ekologisen 

kestävyyden rajoissa ja katkaisematta ekosysteemin ravintoketjua, luonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi.  
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Ilmastopäämäärä: 

 

 

 

 

Kuva 12. Vähähiiliseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaavaan toimintaan pyritään 

ilmasto- ja resurssiviisaasti kiertotalouden sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, 

ekologisen kestävyyden raja-arvoissa ja katkaisematta ekosysteemin ravintoketjua.  
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5.2 Ehdotus Itä-Lapin kuntien strategisiksi osatavoitteiksi 

 

Koulutus ja viestintä ovat sisällytetty strategisiin tavoitteisiin, sillä parhaiten ilmastotyössä 

onnistuvat kunnat, joissa ilmastotyö on selvästi näkyvillä ja ilmastotoimista viestitään 

avoimesti, sekä ilmastomuutoksen hillintään liittyvät tavoitteet ovat osana kunnan strategiaa. 

Erityisesti kunnan elinkeinoharjoittajille on tärkeää viestiä ilmastotoimien taloudellisesta 

kannattavuudesta, vientimahdollisuuksista sekä mahdollisista tuista, joita voi hakea 

yritystoimintaansa kehittääkseen. Kunnan aktiivisuus uusimman tutkimus- ja rahoitustiedon 

välittäjänä sidosryhmille edesauttaa ymmärtämään ilmastotyön tarpeellisuuden sekä 

pysymään ajan tasalla uusista hyvistä käytännöistä ilmastotyöhön liittyen. (Riekkinen ja 

Saikku, 2020, 65)  

 

Kasvihuonekaasujen vähentäminen ja hiilineutraaliin toimintaan pääseminen on 

monimutkainen systeeminen muutos, joka vaatii tahtotilaa ja toimintatapojen muuttamista. 

Uhkakuvien maalaamisen sijasta tarvitaan ratkaisukeskeisyyttä ja systeemitason 

kokonaisvaltaista ajattelua muutoksen tekemiseksi. Haasteet tulisi nähdä mahdollisuuksina 

kehittää uutta, ja mahdollisuutena innostua uudelleen kehittämään kuntien toimintaa. 

Kuntien on myös toimittava ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöinä, jotta Suomen 

strategiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillinnän ja hiilineutraaliuden osalta toteutuvat. 

 

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä keskeistä on energiatehokkuuden parantaminen, 

fossiilisen energian käytön vähentäminen, kierto- ja biotalouden edistäminen alueella sekä 

kulutustottumusten muuttaminen, järkeistäminen ja hyödykkeiden käytön optimointi, jotta 

luonnonvarojen käyttö olisi ekologisesti kestävää. Alueellinen resurssi- ja 

materiaalitehokkuus kiertotalouden malleja noudattaen on syytä integroida osaksi 

kuntalaisten tekemistä ja arkea, erityisesti koululaisten arkea, jotta kiertotalouden 

ajatusmallit ovat osa perusarkea ja ajatusmaailmaa tulevaisuudessa.  

 

Tärkeänä osana strategiaa on kirjattu päätös ja sitoutuminen ilmastotoimiin, sillä ilman 

päätöksen tekoa sitoutumisesta, hiilineutraalius Itä-Lapin kuntien alueella ei ole mahdollista 

eikä Suomen strategiset ilmastotavoitteet totta tavoiteajassa.  
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Itä-Lapin kuntayhtymän osatavoitteet, joilla pyritään hiilineutraaliin 

toimintaan ja turvataan luonnon monimuotoisuus: 

 
 

 

 

Kuva 13. Ehdotus Itä-Lapin kuntien strategisiksi osatavoitteiksi. Tavoitteena kehittää kunnan aluetta luonnon 

ekosysteemin rajoissa ja edetä kohti hiilineutraaliutta luonnon kantokyvyn ehdoilla.  
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5.3 Päästövähennystoimet asteittain 

 

Tiekartta luo yhteisen tahtotilan ja päästövähennyspolun kohti kestävää ja vähähiilistä 

tulevaisuutta, tavoitteena innostaa ja ottaa sidosryhmät mukaan muutokseen. Muutos alkaa 

pienistä askelista, askellusten ja toimenpiteiden kasvaessa yhä suuremmiksi kokemuksen 

myötä. Tiekartta mallintaa teemat ja askelmerkit sidosryhmäläisille, kuinka suunnitelmista 

ja visioista tulee totta, ja millä keinoin voidaan saavuttaa kestävän kehityksen ja 

vähähiilisyyden tavoitteet. (Sitra, 2016; Sitra, 2020)  

 

Työssä tehtyä tiekarttaa voidaan soveltaa myös teemavuosi-periaatteella: kunnat keskittyvät 

yhteen teemaan vuosittain päästöjen vähentämisessä ja alueen toimintoja kehittäessään.  

 

Työn lopussa olevassa toimenpidepankissa kuvataan konkreettisia tekoja ja toimia, sekä jo 

toteutuneita ja suunnitteilla olevia käytäntöjä sekä kokeiluja eri kuntien ja kaupunkien 

alueelta, joilla hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan, sekä kuntien toimintaa kehittää 

kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.  

 

5.4 Teema-tiekartta  

 

Päästövähennyskeinot ja toimet ovat kirjattu teemoittain, noudattaen sekä Suomen että 

Euroopan ilmastotavoitteita ja vihreän kasvun ohjelmia (Green Deal). Tiekartta osoittaa 

tarvittavat toimet ja askelmerkit hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.  

 

Ilmastotavoitteita ja tarvittavia toimenpiteitä on paljon, mutta pilkkomalla esitettyjä ja 

määritettyjä ilmastotavoitteita ja -tekoja pienempiin osiin, voidaan ilmastopolitiikka tehdä 

ymmärrettävämmäksi (Ympäristöministeriö, 2020a, 3), tavoitteet helpommin lähestyttäviksi 

ja ennen pitkää saavutettaviksi. Tiekartan askelmerkit ovat jäsennelty jo tunnistetuista 

toimenpiteistä ja välineistä, kohti haastavampia toimia, joihin ei välttämättä vielä ole 

toimenpiteitä tai teknisiä ratkaisuja keksitty. Toimenpiteet aloitetaan perusasioista ja 

toimista, kulkien kohti haastavampia ja suurempia toimia tunnistettuja välineitä hyödyntäen.   
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Päästövähennystoimet ja -teemat asteittain: 

 

 

Kuva 14. Tiekartan avulla kuvataan konkreettisia toimenpiteitä ja eri teemoja, joiden avulla Itä-Lapin kuntien 

toimintaa voidaan kehittää kohti vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta, luonnon kantokyvyn mukaan ja ekosysteemiä 

kunnioittaen. 

 

Tiekartassa olevat teemat toimivat tarvittavina toimenpiteinä ja välitavoitteina, joita kohti 

kunnat kulkevat toimintaansa kehittäen, jotta hiilineutraalius ja ekologisen kantokyvyn 

mukainen toiminta olisi totta tulevaisuudessa Itä-Lapin kunnissa. Tiekartan ja (työn lopussa 

olevan toimenpidepankin) tavoitteena on, ettei hiilineutraaliuden tavoittelua tarvitse aloittaa 

tyhjästä. Olemassa olevista teemoista ja toimenpiteistä valitaan kehityskohteita vuosittaisen 

budjetin ja resurssien mukaan; joustava tiekartta pysyy muutoksen mukana. (Sitra, 2020) 

 

Tiekartassa on mahdollisuus soveltaa myös teemavuosi-periaatteetta: vuodesta 2022 lähtien 

Itä-Lapin kunnat keskittyvät tiettyyn teemaan ja osa-alueeseen vuosittain päästöjen 

vähentämisessä ja aluetta kehittäessään. Keskittymällä yhteen teemaan ja tavoitteeseen 

vuosittain, on kokonaisuuttaa yksinkertaisempi hallita ja ilmastotyöhön mielekkäämpi 

tarttua, kun hiilineutraaliuden tavoittelu ja siihen liittyvät toimet eivät näyttäydy 

monimutkaisena vyyhtinä, sekä loputtoman suurena tehtävälistana.  
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Ilmastonmuutos ei ole vain ympäristöhaaste, vaan myös yhteistyö- ja koordinaatiohaaste. 

(Pauliina Jalonen, 2020) Koska kuntia on viisi, jokainen kunta voisi ottaa vuosittain eri 

teeman käsittelyyn ja kehityksen kohteeksi; pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen eikä samaa 

tehtävää suorittaa monen eri tahon osalta. Itä-Lapin kunnissa voitaisiin ottaa käyttöön 

naapurikunnissa jo hyväksi todetut ja kokeillut mallit, ja edelleen kehittää niitä vuosien 

varrella yhteistyössä muiden Lapin kuntien kanssa.  

 

Teemoihin laaja-alaisesti keskittyminen yhteistyössä muiden Itä-Lapin kuntien kanssa 

nopeuttaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista ja tehostaa palveluiden kehittämistä 

alueella. Vaihtoehtona myös on, että Itä-Lapin kunnat jakavat yhteisen tiekartan ja samat 

vuositavoitteet, keskittyen yhdessä yhteen teemaan vuosittain, mutta jakaen teeman alle 

kuuluvat toimenpiteet kuntien kesken, joita jokainen kunta taholtaan edistää ja kehittää.  

 

 

 

Kuva 15. Tiekarttaan kuuluvia toimenpide-esimerkkejä, joita kuntien alueella tulisi kehittää ja edistää luonnon 

monimuotoisuuden turvaamiseksi ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi, mutta myös alueen 

elinkeinoelämän kehittämiseksi.  
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5.5 Toimenpiteiden vaikuttavuuden seuraaminen 

 

Päästövähennystoimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamiseksi tarvitaan vertailukelpoista 

päästölaskentaa, joka auttaa ymmärtämään kuntien suurimmat päästölähteet sekä 

toimenpiteiden vaikuttavuutta päästöjen vähentämiseksi (Karhinen, 2019). Tässä työssä 

toimenpiteitä on kartoitettu Syken tuottaman Hinku-päästölaskentatulosten perusteella ja 

alueiden suurimpien päästösektoreiden mukaan.  

 

Vaikuttavuuden arvioinnissa päästövähennystyötä tulisi aktiivisesti mitata, seurata ja 

monitoroida, jotta toimenpiteiden vaikutus ja hyödyt voidaan todentaa. Tällä hetkellä 

esimerkiksi SYKE ja Lapin ammattikorkeakoulu kehittävät erilaisia digitaalisia työkaluja 

päästöjen kehityksen seurantaa ja toimenpiteiden suunnitteluun, sekä eri toimenpiteiden 

vaikutusten analysointiin sekä pidempiaikaiseen seurantaan (Karhinen, 2021; Lapin AMK, 

2019; Lapin AMK, 2020)  

 

Suomen hallitus arvioi hiilineutraaliustavoitteen uudelleen vuonna 2025. Arviointi kannattaa 

tehdä kuntatasolla jo aiemmin, jotta päästövähennystoimien tehokkuutta ja hyötyä voidaan 

peilata ja tutkia, sekä asettaa uudet tavoitteet seuraaville vuosille. Arvioinnissa on syytä ottaa 

huomioon uusin tieteellinen tieto, teknologian kehitys, muiden maiden päästösitoumukset 

sekä mahdollisuudet kansainvälisten joustojen käyttöön (Valtioneuvosto, 2019, 34). 

Arvioinnissa on syytä myös huomioida muissa kunnissa tehdyt toimenpiteet ja meneillä 

olevat kokeiluhankkeet, joita voi omassa päätöksenteossa ja toiminnassa hyödyntää, ja sitä 

kautta nopeuttaa päästöjen vähentämistä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Ilmastonmuutoksen uhkien torjuminen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin 

säilyttäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tehtäviä. Tehtävän tärkeydestä viestivät sekä EU:n 

että Suomen asettamat ilmastotavoitteet, jotka pyrkivät hiilineutraaliuteen ja pysäyttämään 

luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Tavoitteena on suojella ja ennallistaa luonnon 

monimuotoisuus sekä sen tuottamat ekosysteemipalvelut, sillä ne ovat taloudellisen 

vaurauden, ihmisten hyvinvoinnin ja koko ekosysteemin toiminnan perusta. 

 

Kansainväliset ilmastotavoitteet kielivät siitä, että teollistumisen aikakauden jälkeen koittaa 

taas luonnon aikakausi. Itä-Lapin kunnilla on nyt mahdollisuus määrittää oma asemansa ja 

roolinsa ilmastonmuutoksen hillinnässä, sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja 

ennallistamisessa. Alueen kehitys tulisi olla ekologisesti kestävää, ja kehitys kohti 

hiilineutraaliutta tulisi perustua luonnon monimuotoisuuden turvaavaan toimintaan, johon 

pyritään ilmasto- ja resurssiviisaasti kiertotalouden sekä kestävän kehityksen periaatteita 

noudattaen. 

 

Kasvavasta taloudesta, jossa kasvu tapahtuisi luonnon ekosysteemin mukaisesti, ei ole vielä 

esimerkkiä. (Toivanen, 2021) Nyt kuitenkin meidän tulisi pohtia, minkälainen on vauras ja 

hyvinvoiva elämä ilman nykyisenlaista kulutusta. (O. Solonen, 2021) Meidän tulee myös 

miettiä, minkälaiset kulutus- ja ajattelumallit siirrämme nyt nuoremmille, ja minkälaisen 

maailman jätämme tuleville sukupolville. 

 

Olennaista on nyt sanoittaa ja osoittaa suunta tulevaisuudelle, joka rakennetaan itse. Kunnilla 

tulisi olla luontoa kunnioittava visio, jolla turvataan sen monimuotoisuus ja 

ekosysteemipalvelut. On oltava rohkea ja kunnianhimoinen toimija, jolla on ylväs näkymä 

tulevaisuuteen; niin vetävä, että myös muut ihmiset tahtovat olla siinä mukana. (O. Solonen, 

2021)  

 

Työssä luonnosteltu strategia ja tiekartta sanoittavat näkymän vähähiilisestä tulevaisuudesta, 

joka rakennetaan ekologisesti kestävästi ja luonnon monimuotoisuus turvaten. ”Elämme 

luonnossa ja monimuotoisesta luonnosta” on kunnianhimoinen visio, joka sanomallaan 
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viestii kuntien päämäärästä ja elinolosuhteista. Kuntien seuraava ja tärkein tehtävä on nyt 

päättää sitoutua ilmastotoimiin, sillä ilman päätöksen tekoa sitoutumisesta, hiilineutraalius 

Itä-Lapin kuntien alueella ei ole mahdollista eikä Suomen strategiset ilmastotavoitteet totta 

tavoiteajassa.  

 

Uudistuminen on haastavaa vanhoja toimintatapoja ja teknologioita hyödyntäen. 

Kasvihuonekaasujen vähentäminen ja hiilineutraaliin toimintaan pääseminen on 

monimutkainen systeeminen muutos, joka vaatii uusia innovaatioita ja systeemitason 

kokonaisvaltaista muutosta alueen kehittämiseksi, sekä uusien käytänteiden ja 

teknologioiden käyttöönottoa. Uudistuminen vaatii myös tietotason nostamista, 

asennemuutosta ja edelläkävijyyttä; konkreettiset näkyvät teot kunnan alueella viestivät 

tavoitteellisuudesta ja sitoutumisesta ilmastotyöhön. Ilmastotoimiin ryhtyminen on sitä 

luontevampaa, mitä paremmin ilmastotekojen arvo ja hyöty ymmärretään.  

 

Uudenlaisten ideoiden ja toimintamalien kartoittamisessa ja keksimisessä osallistaminen on 

ensisijaisen tärkeää. Keskustelut, haastattelut sekä erilaiset työpajat ovat tärkeässä osassa 

uuden innovointia, mitä ei tässä työssä ehditty erikseen toteuttaa. Usein innovaatiot ja uudet 

toimintatavat syntyvät työntekijätasolla, kehittyen ajan myötä vuorovaikutteisiksi 

prosesseiksi (Sankelo, 2014). Tätä muutosta voi kunta osaltaan vauhdittaa ja tukea 

osallistuttamalla kuntalaisia ja alueen elinkeinoharjoittajia ilmastotekoihin sekä 

järjestelmällä erilaisia tempauksia ja työpajoja kuntalaisten osallistamiseksi.  

 

Koska ilmastonmuutoksen torjunta on myös taloudellisesti välttämätöntä, tulisi kuntien 

nähdä muutokseen tarvittavat toimenpiteet mahdollisuuksina kehittää kunta-alueen 

toimintaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta työpaikkojen lisäämiseksi, kääntäen kunnat 

taas muuttovoittoisiksi.  

 

Väestön ikärakenne ja sukupuolijakauma, pitkät välimatkat ja haja-asutus asettavat omat 

haasteensa kuntalaisten ja alueen elinkeinoharjoittajien sitouttamiseen ilmastoteoissa ja 

toimintatapojen muuttamisessa. Osallistaminen, kouluttaminen ja tiedon jakaminen tulisi 

olla todella aktiivistaa Itä-Lapin kuntien alueella, jotta ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät 

ongelmat ja ratkaisumallit tulisivat kuntalaisten tietoon, lopulta innostaen ja motivoiden 
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kehittämään ja kasvattamaan alueen kilpailukykyä sekä palvelu- ja elinkeinorakennetta 

ilmastoviisaasti.  

 

Koska kunnat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja ilmastotoimien 

tehostaminen vaatii hillinnän ja sopeutumisen välisten linkkien tunnistamista ja 

hyödyntämistä, on tärkeää kartoittaa kuntakohtaiset palvelut, materiaalikierrot sekä -taseet. 

Ilmastonmuutokseen ja hiilineutraaliuteen liittyvät kytkökset tunnistamalla voidaan 

toteuttaa ja kehittää kestävämpiä elinkeinoja ja -tapoja alueella. Erityisesti sivuvirtojen 

tehokkaampi hyödyntäminen vaatii alueen palveluiden, materiaalikiertojen ja -taseiden 

mallintamisen. Jotta luonnosta saatavat ekosysteemipalvelut ovat käytettävissä myös 

tulevaisuudessa, on luonnonvarojen kestävään ja järkevään käyttöön, sekä 

materiaalitehokkuuteen kiinnitettävä erityistä huomioita. Materiaalikiertojen ja -taseiden 

mallintaminen ja tunnistaminen voisi olla jokaisen kunnan tehtävälistalla tarkempaa 

kuntakohtaista ilmastostrategiaa laadittaessa sekä toimenpiteitä täsmennettäessä. 

  

Kunnilla ja alueen elinkeinoharjoittajilla on merkittävä rooli kiertotalouden paikallisten 

markkinoiden luojina, yhteistyön käynnistäjinä, verkostojen kokoajina ja konkreettisten 

ratkaisujen tilaajina ja kokeilijoina. (Valtioneuvoston julkaisuja, 2021, 79) Kiertotalouteen 

siirtymisessä tarvitaan sekä uutta liiketoimintaa että mahdollistava toimintaympäristö, 

joiden luomisessa kunnilla on tärkeä rooli. Esimerkiksi hukkalämmön talteenotto ja sen 

hyödyntäminen, kaksisuuntaiset energiajärjestelmät, paikalliset biokaasu- ja 

jalostamoratkaisut, puhtaiden jätejakeiden keräys ja hyödyntäminen, sekä ravinnekiertojen 

sulkeminen sekä liikkumisen palveluiden kehittäminen edellyttävät tukea kunnilta, mutta 

myös ennakoivaa suunnittelua, kehittämishankkeita ja kokeilujaksoja sekä yhdennettyä 

toteuttamista useiden toimijoiden kesken.  

 

Tieliikenteen ja maatalouden päästövaikutukset tulee ottaa huomioon kunta-alueen 

kehittämisessä, rakentamisessa ja maankäytön suunnittelussa. Maaperän ja metsien hoito, 

hiilensidonnan lisääminen ja maaperän parantaminen sekä kestävät ruokavalinnat 

edesauttavat turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita. 

Käyttövoimien monipuolistuminen, automatisointi ja fossiilisten polttoaineiden käytön 

vähentäminen ovat tehokas keino vähentää päästöjä sekä työkoneiden että tieliikenteen 
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osalta.  Tieliikenteen on osittain myös sähköistyttävä, jotta uusiutuva energia, kuten aurinko- 

ja tuulivoima voisivat yleistyä laajemmassa mittakaavassa ja älykäs energiajärjestelmä olisi 

totta tulevaisuudessa. Uusiutuva energia vaatii energiansäilytysratkaisuja, joihin sähköautot 

vastaavat.  Lataus- ja vetyasemien, sekä biotankkausinfrastruktuurin kehittäminen Itä-Lapin 

alueella ovat tärkeässä osassa liikenteen päästöjen vähentämisessä. Omavarainen 

energiajärjestelmä uusiutuvaa energiaa ja biomateriaaleja hyödyntäen on kunnianhimoinen, 

mutta mahdollinen tavoite. 

 

Suomen ja Itä-Lapin alueella merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt syntyvät 

energiasektorilla, johon tarvitaan uusia energiatehokkaampia ja monipuolisempia ratkaisuja 

sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.  Itä-Lapin kuntien alueen sähkön käytön, 

energian kulutuksen ja sen vähentämisen keinot, energiajärjestelmien nykytilan kartoitus 

sekä kehitysmahdollisuudet ovat oma aihekokonaisuutensa ja laajemman tutkimuksen aihe. 

VähäC -hankkeessa tutkitaankin seuraavaksi asuinalueen energiajärjestelmien kehitystä ja 

pohditaan uutta älykylämallia.  

 

Joihinkin päästösektoreihin kuntien on haastava vaikuttaa, eivätkä haasteet päästöjen 

vähentämiseksi välttämättä ratkea vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius on kuitenkin 

mahdollinen tavoite uusiutuvaa energiaa ja päästökompensaatiota hyödyntämällä. 

Uusiutuvaa energiaa tarvitaan korvaamaan fossiiliset polttoaineet, joiden käytön 

seurauksena kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä kasvaa, aiheuttaen ilmaston 

lämpenemisen. Päästökompensaatiota ja uusiutuvaa energiaa hyödynnettäessä tulisi 

huomioida elinkaaren aikana syntyvät päästöt ja sen mahdollisesti tuottamat ympäristöhaitat 

muualla. Hiilineutraaliutta tulisi tavoitella ekologisesti kestävästi, pyrkien turvaamaan 

luonnon monimuotoisuus.  
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7 YHTEENVETO 

 

Diplomityö tehtiin selvitystyönä Itä-Lapin kuntayhtymälle osana VähäC -hanketta 

(vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa), jonka tavoitteena on valmistella Itä-Lapin kuntiin 

vähähiilisyysstrategia. Tässä työssä tehtiin strategialuonnos ja tiekartta, kuinka kunnat 

tulevaisuudessa voisivat edistää ja toteuttaa vähähiilisempää toimintaa alueella.  

 

Työssä tuotiin esille kuntien merkittävämmät päästösektorit, ympäristövaikutukset ja 

kehityskohteet, sekä kartoitettiin kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia alueen 

kehittämiseksi luonnonvaroja kestävästi käyttäen.  Myös alueelliset haasteet kartoitettiin ja 

niiden mahdolliset ratkaisut tuotiin esiin. Tutkimus toteutettiin osallistumalla useisiin 

työpajoihin ja webinaareihin, sekä tutustumalla jo käynnissä oleviin 

vähähiilisyyshankkeisiin ja käytännön toteutuksiin, joilla alueen päästöjä voidaan vähentää 

materiaalitehokkuutta lisäämällä, uusiutuvia energialähteitä ja materiaaleja hyödyntäen, 

sekä tuotteiden käyttöä ja palveluita tehostamalla. Aineistoa työstettiin myös haastatteluiden 

ja keskusteluiden avulla, sekä useisiin raportteihin, strategioihin ja tiekarttoihin perehtyen.  

 

Työssä lähtötietona käytettiin Hinku-päästölaskennan tietoja vuodelta 2018, joiden pohjalta 

tutkittiin konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä kuntien suurimpien päästösektoreiden 

päästöjen vähentämiseksi kaikkien Itä-Lapin kuntayhtymän kuntien osalta. Käsiteltävinä 

päästösektoreina olivat jätteiden käsittely, maatalous, tieliikenne ja työkoneet. Rajauksen 

ulkopuolelle jäivät energiantuotannon ja -käytön sektori (kulutussähkö, sähkö-, kauko-, ja 

öljylämmitys), vesi- ja raideliikenne, metsätalous sekä f-kaasut.  

 

Tutkittaessa päästökehitystä, joissain kunnissa asukaskohtaiset päästöt ovat jopa nousseet 

vuodesta 2008 vuoteen 2018. Itä-Lapin alueella asukaskohtaiset päästöt ovat koko Suomen 

keskiarvoa suuremmat: kasvihuonepäästöjen keskiarvo asukasta kohden on 16,2 t /CO2/as, 

kun taas koko maan keskiarvo asukasta kohden on 7,5 t /CO2/as. Savukoskella 

asukaskohtaiset päästöt ovat Itä-Lapin kunnista suurimmat (26,0 t CO2e/asukas).  

 

Keskeisimmät haasteet ilmastotoimissa liittyvät aika-, henkilö-, ja taloudellisten resurssien 

puutteisiin, mutta myös eri toimijoiden osallistaminen ja innostaminen ilmasto- ja 
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yhteistyöhön asettaa omat haasteensa. Ilmastotekojen edistämisessä haasteena on myös 

arvostus ilmastotyötä kohtaan sekä riittävien hyötyjen näkeminen ilmastotoimissa. 

Ilmastotoimiin ryhtyminen onkin sitä luontevampaa, mitä paremmin ilmastotekojen arvo ja 

hyöty ymmärretään, siksi tiedon jakaminen ja viestintä ovat ensisijaisia, mutta myös jatkuvia 

tehtäviä hiilineutraaliuteen pyrittäessä.  

 

Päästövähennystoimiin on ryhdyttävä nyt, mikäli ilmaston lämpeneminen aiotaan rajata 1,5 

asteeseen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäyttää ja ehkäistä. 

Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikäyttö ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen 

ovat aikamme vakavimpia ongelmia, joiden ratkaiseminen edellyttää nopeaa toimintaa ja 

kokonaisvaltaista systeemistä muutosta yhteiskunnassa. Koska kuntatasolla tehdyllä työllä 

on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamisessa, on 

ilmastoviisaus ja -tietoisuus saatava osaksi kuntatoimintaa ja päätöksentekoa.  

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja hiilineutraaliuteen pyrkiminen tuovat kuntiin myös 

taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä, kuten uusia asukkaita ja työpaikkoja. 

 

Parhaiten ilmastotyössä onnistuvat kunnat, joissa ilmastotyö on selvästi näkyvillä ja 

ilmastotoimista viestitään avoimesti, sekä ilmastomuutoksen hillintään liittyvät tavoitteet 

ovat osana kunnan strategiaa. Koska systeeminen muutos tehdään yhdessä, on yhteistyö 

onnistumisen lähtökohta ja edellytys. Toimenpiteiden onnistumisia tulisi myös mitata, 

kehitystä seurata ja välitavoitteita asettaa strategian ja toimenpidesuunnitelman 

onnistumiseksi. Työssä kirjatut askelmerkit ja konkreettiset esimerkit ilmastoteoissa 

toimivat pienempinä välitavoitteina kuntien päästövähennyspolulla.  

 

Erityisesti rakennusten lämmitykseen ja niiden energiatehokkuuteen, sähkön käyttöön, sekä 

tieliikenteen, työkoneiden ja maatalouden päästölähteisiin tulee jatkossa kiinnittää entistä 

enemmän huomiota ja pyrkiä vähentämään juuri näiden sektoreiden päästöjä. Energian 

kulutusta vähentämällä, energiatehokkuutta ja käyttöastetta tehostamalla, sekä uusiutuvien 

energiamuotojen käyttöä lisäämällä ilmastonmuutoksen hillitseminen ja hiilineutraaliuden 

saavuttaminen on Itä-Lapin kuntien alueella mahdollista. Myös yleisen kulutuksen 

vähentäminen, kiertotalouden mallien kehittäminen ja käyttöönotto vähentää alueen päästöjä 

sekä luonnonvarojen käyttöä. 
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 Liite  I, 1 

Liite 1 Suositeltuja toimenpiteitä päästösektoreittain Itä-Lapin kunnille  

 

Suositeltuja toimenpiteitä jätteiden käsittelyyn ja kiertotalouteen: 

 

1. Ruokahävikin ennaltaehkäisy ja minimointi 

a. Tiedon jakaminen ja valistus 

b. Lounasravintoloissa ja kouluissa biojätepuntarit 

c. Ylijäämäruuan jakelu ja/tai myynti  

2. Kierrätyksen mahdollistaminen ja tehostaminen kouluissa, päiväkodeissa ja 

työpaikoilla, sekä taajama-alueilla että syrjäisemmillä seutualueilla  

a. Asianmukaiset kierrätysastiat keskuspaikkojen lähelle, mutta myös 

syrjäisemmille seuduille (paperi, pahvi, muovi, lasi, metalli, vaaralliset 

jätteet) 

b. Jätteiden lajittelun tehostaminen: jätteiden ja ylijäämämateriaalien ehkäisyyn 

suunnitelma ja tavoitteet 

c. Kierrätysjätteiden analysointi; kulutuskäytäntöjen järkeistäminen ja 

kierrätyksen kehittäminen 

d. Puhtaat jätejakeet uudelleen käyttöön ja materiaaleiksi 

3. Kierrätysrinki (kierrätysjätteiden nouto kotoa) 

a. Paikallisen jätelaitoksen kehittämistoimi: yhteistyö paikallisten kuljetusalan 

yrittäjien kanssa (kierrätysjätteiden nouto kotipihasta, myös haja-

asutusalueilla) 

4. Biojäte 

a. Aluekeräyspisteiden järjestäminen 

b. Omakotitalojen kompostien investointituki (kartoitus ja tiedotus)  

c. Biojätteen analysointi ja sitä kautta ruokahävikin vähentäminen 

d. Paikallinen biojätejalostamo (lämmön ja sähköntuotanto, esimerkiksi 

matkailukeskusten yhteydessä tai taajama-alueilla)  

  



 Liite  I, 2 

5. Kuntien alueella kierrätetään ja siivotaan. Varmistetaan, että käyttökelpoiset tavarat 

löytävät uudet omistajat ja käyttökelvottomat saadaan asianmukaiseen kierrätykseen 

a. Tarpeettomien tavaroiden lahjoitus eteenpäin 

b. Tavaroiden sekä laitteiden vuokraus ja lainaaminen alueella 

c. Paikalliset kirpputorit ja kierrätyspisteet 

i. Sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen tavaroiden 

kierrätyksessä ja myynnissä 

ii. Paikallisten työpaikkojen sekä marketti- tai torialueiden 

hyödyntäminen tavaroiden myynnissä ja uudelleen kierrätyksessä 

(kuukausittaiset pihakirppikset) 

iii. Kuljetusalan yrittäjien hyödyntäminen tavaran kierrätyksessä; 

paikallisapu tavaroiden viemisessä alueelliselle kierrätyskeskukselle 

tai kirpputorille 

d. Kannustetaan ja mahdollistetaan käytetyn ostaminen alueella 

i. Korjauspalveluiden kehittäminen 

6. Digitalisaation vahvistaminen; etätyö, sähköiset palvelut ja asioinnit sekä 

paperittomuus toimistoissa 

a. Paperinkäytön seuranta ja harkittu käyttö 

i. Kaksipuolinen tulostus, vain tarvittavien asiakirjasivujen tulostus 

ii. Uudelleen käytettävät ja jo käytetyt kirjekuoret sisäisessä työpostissa 

b. Sähköiset materiaalit ja palvelut  

i. Laskutuksessa ja mainonnassa 

ii. Koulujen oppimateriaaleissa 

7. Sekaviemäröinnistä luopuminen ja uuden infran kehittäminen (ravinteiden kierron 

tehostaminen)  

8. Kiertotalouden kehittämislaitos, jossa edistetään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

kiertotaloutta sekä muiden jätteiksi päätyneiden tavaroiden materiaalikiertoa (tavarat 

kiertoon ja uudelleen käyttöön korjauksen kautta, jalo- ja maametallien talteenotto) 
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Suositeltuja toimenpiteitä liikkumiseen ja logistiikkaan: 

 

1. Ajotapojen ja käytänteiden muuttaminen 

a. Taloudellisempi ajotapa (mahdolliset kurssit ja valmennukset kuntalaisille, 

tietoa paikallislehtiin) 

b. Turhan joutokäynnin välttäminen  

i. Suunnitelman luominen tyhjäkäynnin vähentämiseksi  

ii. Joutokäynnin kieltäminen kauppojen ja kunnan kiinteistöjen edustalla 

c. Etätyön mahdollistaminen ja suosiminen 

2. Ajoneuvojen käyttövoima ja mitoitus valitaan käyttötarpeen mukaan 

a. Hyödynnetään sähköautoja siellä, missä niiden käyttö on järkevää ja 

mahdollista, ja siellä missä niitä tarvitaan uusiutuvan energian tueksi 

3. Vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistyminen edellyttää uutta lataus- ja 

polttoainejakeluverkostoa 

a. Biokaasu, -neste, ja vetypolttoainejakeluasemien lisääminen alueella  

b. Tuetaan sähköautojen latausinfran rakentamista ja kehittämistä kuntien 

alueella 

i. Sähköajoneuvojen latausvalmiudet ja latauspisteiden rakentaminen 

ii. Kunnan omien kiinteistöjen yhteyteen sähköautojen latauspaikat 

iii. Latausinfran suuntaus myös sähköisille jakeluautoille 

c. Paikalliset biojalostamot (polttoaineen ja energian tuotanto) 

4. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parannukset kuten kävelyn, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen edistäminen sekä henkilöautojen täyttöasteen nostaminen 

a. Matkaketjujen kehittäminen 

i. Joukkoliikenteen kehitysmahdollisuuksien kartoittaminen, sekä 

mahdollinen vuorojen lisääminen kuntien taajama-alueella ja 

matkakeskusten ja kuntien välillä 

ii. Matkaketjujen runkoliikennetarjonnan ja liityntäyhteyksien 

kehittäminen (joukkoliikenne, taksi- ja kuljetuspalveluiden 

yhteensovittaminen sekä resurssien lisääminen) 
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iii. Matkustusinformaation saatavuuden ja lipputuotteiden kehittäminen 

sekä yhteensovittaminen alueen palvelutarjoajien kanssa (Lapin 

saavutettavuuden kestävän kehityksen sovellus) 

iv. Kestävän kehityksen tieliikenteen liityntäsolmupisteiden kartoitus ja 

kehitys, jotta joustavat matkaketjut ovat mahdollisia 

b. Ilmaiset kokeilujaksot joukkoliikenteen käyttäjille  

c. Yhteiskäyttöautoiluun innostaminen ja palveluiden kehittäminen 

d. Alueen autovuokraamoiden kaluston vuokraus kuntalaisille  

e. Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuriin kehittäminen ja rakentaminen 

i. Kestävän, terveellisen ja vähäpäästöisen liikkumisen edistäminen 

kuntien alueella, erityisesti taajamissa (yhtenäinen liikkumisen 

tavoite Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa nostaa kevyen 

liikenteen liikkuminen kuntien alueella 40 %:iin) 

ii. Sähköpyöräilyn lisääminen kuntien alueella ja kuntien välillä 

iii. Pitkien pyöräväylien kehittäminen Itä-Lapin kuntien alueella 

yhteistyössä muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa 

iv. Talvikunnossapidon parantaminen, ja kevyenliikenteen väylien 

lisääminen sekä parantaminen 

v. Kevyenliikenteen väylien tekeminen jäätyneille vesistöille, kuten 

Kemijärven halki kulkevan väylän rakentaminen  

f. Tavarankuljetusten tehostaminen, esimerkiksi tuotteiden ja postipakettien 

kotiinkuljetus alueella  

g. Jakeluautojen kyytipalveluiden kehittäminen 

5. Ostettujen kuljetuspalveluiden energiatehokkuus ja palveluiden taso/monipuolisuus 

a. Kaluston energiatehokkuuden, päästöluokan sekä polttoaineen/käyttövoiman 

huomiointi ja suosiminen valinnoissa 

b. Kuljettajien taloudellisen ajon ”ajokortti” 

c. Kuljetuspalvelu sitoutunut energiansäästötoimiin ja mukana kehittämässä 

kuljetusten käyttöasteen paranemista (kuljetuspalvelut (tavara, posti, jäte, 

ruoka, palvelu, kierrätys) 

  



 Liite  I, 5 

6. Kunnan omat ajoneuvokannat vähäpäästöisiksi (sähkö- ja kaasuhenkilöautot) 

a. Työ- ja työasiamatkoilla kestävien kulkumuotojen käytön tukeminen ja 

kannustaminen 

b. Hankitaan käyttöön ja tarjotaan työsuhdeautoiksi ensisijaisesti sähköautoja 

c. Huomioidaan puhtaiden ajoneuvojen osuus julkisissa hankinnoissa 

d. Yhteiskäyttöautojen mahdollisuus kuntien oman kaluston suhteen 

7. Kaupunkilogistiikan kehittäminen  

a. Liikenteen uudelleen ohjaaminen sekä ajoreittien optimointi 

b. Reittien opastusten parannus ja karttamerkintöjen päivitys 

c. Monikäyttöreittien suunnittelu ja kehitys 

i. Käynnistetään reittisuunnittelun uusia hankkeita 

ii. Osallistetaan suunnittelussa ja ideoinnissa kuntalaisia 

d. Kuormaus- ja kuljetusmatkojen optimointi ja käyttöasteen tehostaminen 

palveluita kehittämällä 

e. Digitalisaation ja mobiiliteknologian hyödyntäminen kuljetusten 

tehostamisessa ja käyttöasteen parantamisessa 

8. Kaivosteollisuuden ylijäämämateriaalien hyödyntäminen mm. akkuteknologiassa  
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Suositeltuja toimenpiteitä maataloussektorille: 

 

1. Aktiivinen tiedottaminen erilaisista päästövähennyskeinoista, sekä hiilensidonnan ja 

maaperän hyvinvoinnin lisäämisestä 

a. Tuotannon ja toiminnan elinkaarianalyysi 

b. Maaperän ja metsän tutkiminen; kartoitetaan parannus- ja kunnostuskohteet 

sekä -toimet yhdessä ammattilaisten kanssa 

2. Viljelijöiden tietojen ja taitojen lisääminen yhteistyössä alan muiden toimijoiden ja 

järjestöjen kanssa 

a. Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen liittyminen 

3. Energian kulutuksen ja tehokkuuden parantaminen 

a. Energiakatselmus; energiahukkakohteiden kartoitus toiminnassa sekä 

toimenpidesuunnitelma energian käytön parantamiseksi 

a. Ilmanvaihtokanavien ja muiden potentiaalisten vuotoreittien kartoitus 

b. Rakenteiden saumojen ja läpivientien tiivistäminen sekä korjaaminen 

4. Kiertotalous-ajattelun ja -toiminnan toteutus sekä kehitys 

a. Tuotannon materiaalitaseen ja -virtojen kartoitus sekä seuranta 

a. Sivuvirtojen, -tuotteiden ja prosessikemikaalien uudelleen käyttö ja 

kierrätys 

b. Hyötykäyttöön menevät materiaalit ja jätteeksi päätyvät; hyödyntämättömien 

materiaalien uusien käyttökohteiden kartoitus 

c. Raaka-ainevalintoja, varastointia sekä tuotteita kehittämällä vähennetään 

materiaalihävikkiä 

d. Laitteiden seisokkiaikaisen toiminnan tarkistaminen ja seisoma-ajan 

minimointi esim. yhteiskäyttöratkaisuilla ja uusia toimia kehittämällä 

 

5. Lähiruoantuotannon kehittäminen ja markkinoinnin lisääminen  

a. Paremmat jälleenmyyntikanavat alueella 

6. Tuotteiden ja tuotannon hiilijalanjäljen kompensointi 

a. Metsän istutus, maaperän hiilivarastojen parantaminen ja ennallistaminen 

7. Omavarainen energiantuotanto ja uusiutuvaan energiaan investointi 

a. Energiatuen hyödyntäminen 
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b. Siirtyminen vihreään sähköön (uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö)  

c. Selvitetään uusiutuvan energian tuotanto- tai hyödyntämismahdollisuudet  

d. Minimoidaan ostoenergian tarve fossiilisten polttoaineiden osalta suosimalla 

paikallisia metsä- ja maatalouden sivuvirtoja 

e. Lämpö tuotetaan tai hankitaan uusiutuvista energialähteistä (maalämpö, 

biomassa, aurinkoenergia) 

a. Maatalouden keskittäminen; paikalliset biojalostamoasemat sähkön 

ja lämmön tuotannossa, tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen 

energiantuotannossa, mutta myös ravinteina 

8. Porotalous 

a. Paliskuntarajojen kehittäminen ja muuttaminen, jotta laidunkierrolla voidaan 

ehkäistä luonnonkulumista, palauttaa talvilaidunmaita (jäkälää) sekä nostaa 

luonnon kantokykyä nykyisen (ja jopa suuremman) porokarjan 

laiduntamiseen 

b. Rehu- ja heinäruokinta 

a. Ruokintapaikkojen täsmentäminen, jotta rehujen ravinteet eivät 

aiheuta muutoksia maaperässä ja vesistöissä (Lapin luonnon 

monimuotoisuuden turvaaminen) 

b. Ruokintapaikkojen siivoaminen ennen kasvukauden alkua 

c. Ruokintakoneiden käyttö, jotta rehujen ravinteiden joutuminen 

maaperään voitaisiin minimoida 

9. Täsmentämällä ja kehittämällä lannoitusta  

a. Ravinteiden kierto, kierrätettävät biomassat, epäorgaanisen lannoituksen 

vähentäminen 

10. Vähentämällä metaanin ja typen haihtumista lannankäsittelyketjussa 

11. Turvemaapeltojen viljelyn vähentäminen ja ennallistaminen 

12. Märehtijöiden metaanipäästöjä vähentäminen eläinten jalostuksella ja rehun 

koostumuksella 

13. Uusien turvemaapeltojen raivauksen ehkäisy 

14. Huonotuottoisten maa- ja viljelyalueiden ennallistaminen tai metsittäminen 

15. Viljelykelpoisten turvemaiden hoito ja käsittely 

a. Nurmiviljelyn ja jatkuvan kasvipeitteisyyden suosiminen 
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b. Maanmuokkauksen vähentäminen 

c. Pohjaveden pinnan nosto turpeen hajoamisen vähentämiseksi 

16. Metsien hiilinielujen ja hiilivarastojen kasvattaminen 

17. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen alueella uusien 

ratkaisuiden tuottamiseksi 

18. Viestinnän ja koulutuksen lisääminen alueella 

a. Luonnonsuojelun, -ennallistamistoimien ja -hoidon osaamisen kehittäminen 

ja tietoisuuden lisääminen 

19. Satojen tuottavuuden lisääminen ja maaperän hiilensidonnan parantaminen 

20. Pitkäikäisten, hiiltä sitovien paikallistuotteiden valmistus 

a. Puutuotteiden kierrätys uudeksi raaka-aineeksi käytön jälkeen 

b. Pakkausmateriaalien kierrätys alueella, ja edelleen niistä uusiomateriaalien 

valmistus  

21. Eläimistä syntyvät päästöt pienevät kuluttajien vähentäessä liha- ja maitotuotteiden 

kulutusta.  

a. Peltopinta-alan vapautuminen ihmisten ruuantuotannolle tai metsien 

kasvatukselle (hiilinieluille) 

b. Kasvis- ja paikallisruoka (paikalliset kasvitehtaat ja -huoneet) 

22. Luonnon monimuotisuuden tukeminen 

a. Metsän kasvatus suositusten mukaista ja kestävää, sekä luonnon 

monimuotisuutta tukevaa 

b. Sekametsän suosiminen, kosteikkoalueiden säästäminen ja suojelu 

c. Metsähygienian suosiminen 

i. Kotimaisten taimien suosiminen tuholaislajien ja tautien 

ehkäisemiseksi 

d. Metsänhoito 

i. Metsän kiertoajan pidentäminen 

ii. Metsän uudistus ja taimikon hoito oikea-aikaisesti päätehakkuun 

jälkeen 

iii. Suometsien kasvatus eri-ikäisrakenteisena ja niiden 

kunnostusojitukset vain tarvittaessa 
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Suositeltuja toimenpiteitä työkonesektorille 

 

1. Vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden työkoneiden kilpailuetu alueella 

2. Automatisoinnin lisääminen työkoneiden ohjausjärjestelmiin, joka edelleen parantaa 

energiatehokkuutta operointia optimoimalla 

3. Moottorin hyötysuhteen parantaminen lisää energiatehokkuutta, joka edelleen 

vähentää polttoaineen kulutusta ja CO2 -päästöjä  

4. Energiatehokkuuden ja työkoneen käytön tehostamisen 

a. Koneen ajaminen ja työn suorittaminen moottorin kannalta optimaalisella 

kierrosluvulla  

b. Joutokäynnin vähentäminen 

c. Älykkyyden ja automaation lisääminen työkoneiden ohjausjärjestelmiin 

mahdollistaa toiminnot, jotka opastavat kuljettajaa ajamaan ja toimimaan 

taloudellisesti 

5. Biopolttoaineverkon laajentaminen ja mahdollistaminen alueella 

a. Kunnan suositus ja pyyntö työkonekäyttäjille hyödyntää biopolttoaineita 

alueella työskennellessä 

6. Sähköiset työ- ja pienkoneet  

a. Moottorin ja voimansiirron toiminnan kehittäminen, voimansiirron 

muuttaminen joko hybriditekniikalla toteutetuksi tai kokonaan sähköiseksi 

siellä missä mahdollista (energiatehokkuuden parantaminen) 

7. Työkonealan Green deal -sopimukseen liittymiseen kannustaminen ja aiheesta 

tiedottaminen  

a. Osaamisen kehittämiseen, kouluttamiseen, tiedon jakamiseen ja viestintään 

apua sopimuksen kautta ja esimerkiksi liittymällä Teknisen Kaupan Liitto 

ry:n tai muuhun vastaavan liiton toimintaan 

b. Tukea ja neuvoa uusien päästövähennysratkaisujen ja teknologioiden 

hyödyntämiseen 

c. Työkonealan Green Deal -sopimukseen liittyneiden yritysten ja toimijoiden 

suosiminen alueella 

8. Uusissa työkonehankinnoissa huomioidaan ja priorisoidaan ympäristökriteerit ja 

energiatehokas teknologinen kehitys  
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a. Sähkö- ja hybridityökoneiden suosiminen, koneiden kokonaisvaltainen 

energiatehokkuus 

i. Priorisoidaan laite ja komponenttivalinnoissa alhaista virrankulutusta 

b. Työkoneiden valinta käyttötarpeen ja -asteen mukaan  

i. Voimansiirtona tai sen muuttaminen joko hybriditekniikalla 

toteutetuksi tai kokonaan sähköiseksi siellä missä mahdollista 

c. Yhteiset laitehankinnat paikallisten toimijoiden kanssa 

i. Koneiden käyttöaste mahdollisimman korkea 

ii. Yhteiskäyttö mahdollistaa uudemmat laitehankinnat alueella, sekä 

halvimman työkoneen hankkimisen sijaan kokonaistaloudellisimman 

vaihtoehdon 

d. Materiaalitehokkuuden ja käyttöiän huomiointi  

i. Huolto, korjattavuus, kierrätettävyys (vaihdettavat osat ja 

päivitysmahdollisuudet teknologian kehittyessä) 

 


