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Ilmastonmuutoksen uhan vuosikymmen

Ympäristön tila ei ole hetkellinen olotila,
vaan yhdistelmä muutoksia, vuorovaikutuksia ja kehityssuuntia. Miten tämä yhdistelmä tulkitaan – hyväksi tai huonoksi ympäristöksi – riippuu ainakin osittain
jokaisen henkilökohtaisista arvostuksista.
Tähän katsaukseen valikoitujen mittareiden avulla kukin voi arvioida ympäristön tilaa omasta näkökulmastaan. Mukana on monta rohkaisevaa kehityssuuntaa,
kuten vähenevät päästöt ilmaan ja vesiin,
mutta myös huolestuttavia kehityskulkuja, kuten luonnonvarojen käytön kasvu
sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen.
Suurin huolenaihe on ilmastonmuutos. Vielä 1990-luvulla siihen suhtauduttiin enemmänkin kaukaisena haasteena
kuin ongelmana, jolle pitäisi heti tehdä
jotain.
Tilanne muuttui 2000-luvulla, kun lukuisat tutkimukset ja raportit tarkensivat
ilmastoennusteita ja arvioita lämpenemisen seurauksista.
Poikkeuksellisen paljon huomiota sai
syksyllä 2006 julkaistu Nicholas Sternin
raportti ilmastonmuutoksen talousvaikutuksista. Sen mukaan ilmastonmuutos aiheuttaisi 5–20 prosentin pysyvän laskun
maailman bruttokansantuotteeseen, mikäli vastatoimia ei tehdä. Sternin mukaan

katja raatikainen

Suomen ympäristön tila on
monessa suhteessa parempi
kuin vielä 10–20 vuotta sitten.
Ilmastonmuutos uhkaa kuitenkin jättää menneet saavutukset
varjoonsa.

Vaikka ilmastonmuutos on hallinnut ympäristökeskustelua 2000-luvulla, on luonnon monimuotoisuuden vähene
minen vähintään yhtä vakava ympäristöongelma. Kerran tuhoutunutta elinympäristöä tai kadonnutta lajia on
usein mahdoton palauttaa, kun vahinko kerran on tapahtunut. Kuvassa erittäin uhanalainen luontotyyppi, kallioketo, Halikon Lampolassa.

ilmastonmuutosta pitäisi torjua voimakkaasti jo seuraavien 10–20 vuoden aikana.
Aivan viime vuosina yhdeksi ilmastonmuutoksen etenemisen symboliksi on muodostunut arktisen jääpeitteen sulaminen.
Kesän 2007 aikana jääpeite hupeni ennätysmäisen pieneksi, peräti 39 prosenttia
pienemmäksi kuin vuosien 1979–2000 keskiarvo. Kesällä 2008 jääalan laajuus oli vain
vähän suurempi. Tämä sai jotkut tutkijat ounastelemaan jääpeitteen häviämistä vuosikymmenessä. Maltillisempienkin ennusteiden mukaan kesäinen jääpeite katoaisi Jäämereltä vuoden 2040 tienoilla.
Myös Suomen luonnossa ilmastonmuutos näkyy jo. Monet arktiset lajit vähenevät,
ja eteläiset lajit leviävät kohti pohjoista.
Ilmastonmuutos ei vaikuta Suomen ympäristön tilaan pelkästään lämpenemisen ja
sateisuuden muutosten kautta. Se vaikuttaa
myös siten, että ilmastonmuutoksen torjun-

nan takia paineet muun muassa metsien,
vesivarojen ja maisemien entistä voimallisempaan hyödyntämiseen kasvavat
koko ajan.
Vesivoiman lisärakentaminen ja bioenergian laajamittainen tuottaminen metsistä ovat lääkkeitä ilmastonmuutokseen,
mutta vaikuttavat väistämättä myös vesistöjen ja metsien uhanalaisten lajien menestymissmahdollisuuksiin.
Ympäristönsuojelussa on vaikeaa tehdä kivuttomia päätöksiä, mutta ympäristönsuojelun historia osoittaa, että kalliiltakin tuntuvat toimet osoittautuvat usein
kannattaviksi pitkällä aikavälillä. Tutkimustiedon avulla parhaat ratkaisut on
mahdollista löytää. Niiden toteuttaminen
vaatii kuitenkin pontevaa toimintaa niin
yksittäisten ihmisten arjessa kuin koko
yhteiskunnankin tasolla.

Uusin tieto löytyy verkosta
EU:n ympäristötietodirektiivin velvoittamana jäsenmaiden tulee tarjota kansalaisille tietoa ympäristön tilasta. Suomessa tiedon välittämisen ensisijaiseksi kanavaksi on valittu
Internet. Valtion ympäristöhallinto ylläpitää
www.ymparisto.fi-palvelua, jossa julkaistaan uusimmat tiedot niin päästöistä, niiden
vaikutuksista kuin ongelmien torjuntakeinoistakin.
Myös monet muut viranomaiset julkaisevat verkkopalveluissaan ympäristötietoja. Näitä tietoja on linkitetty kattavasti
www.ymparisto.fi-palveluun.
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Ympäristön tila 2008 -katsaus on tiivistelmä verkon tarjonnasta. Katsaukseen on kerätty tärkeimmät ja ajankohtaisimmat aiheet,
jotka on esitetty mahdollisimman napakasti.
Useimmista aiheista on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset.
Vaikka monien ympäristöongelmien syyt
ovat maailmanlaajuisia, seuraukset näkyvät
paikallisella tasolla. Samaan aikaan tämän
katsauksen kanssa on Suomessa julkaistu 13
alueellista ympäristön tila -katsausta. Niissä

Suomen ympäristökeskus www.ymparisto.fi/syke

ympäristön tilaa tarkastellaan kunkin alueen näkökulmasta.
Valtakunnallinen ympäristön tila 2008
-katsaus on toimitettu Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon asiantuntijoita ja
tietojärjestelmiä sekä muita viranomaisia ja
tutkimuslaitoksia.
www.ymparisto.fi/ymparistontila
Ympäristön tila 2008 -katsaukset:
www.ymparisto.fi/ymparistontila2008

luonnonvarat

Suomi käyttää runsaasti luonnonvaroja
Puolet käytetyistä luonnonvaroista menee vientituotteiden valmistukseen
Suomen kansantalouden luonnonvarojen
kokonaiskäyttö oli vuonna 2006 noin 560
miljoonaa tonnia, eli yli 100 tonnia jokaista
suomalaista kohden. Noin neljä viidesosaa
käytetyistä luonnonvaroista on uusiutumattomia tai hyvin hitaasti uusiutuvia, kuten
öljyä, kivihiiltä, metalleja, soraa ja turvetta. Uusiutuvien materiaalien, kuten puun ja
muun biomassan, osuus kokonaiskäytöstä
on noin viidesosa.
Noin puolet teollisuuden ja kulutuksen
käyttämistä kokonaisluonnonvaroista on
peräisin ulkomailta. Toisaalta vähän yli puolet täällä käytettävistä materiaaleista menee
vientituotteiden valmistukseen. Materiaalituonti ja -vienti ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä merkittävästi, sillä vuonna 1970
vain neljännes materiaaleista oli peräisin ulkomailta ja viennin osuus luonnonvarojen
kokonaiskäytöstä oli vajaa kolmannes.
Suomen luonnonvarojen käyttö kasvoi
vuosina 1970–2006 noin puolitoistakertaiseksi. Kokonaiskäyttö on vähentynyt merkittävästi vain 1970-luvun öljykriisin ja
1990-luvun laman aikana. Myös vuosina
2004 ja 2005 luonnonvarojen kokonaiskäyttö pieneni hieman, koska muun muassa kivihiilen tuonti väheni.
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö arvioidaan laskemalla eri materiaalien massamäärät. Kokonaislaskelmissa ovat mukana
niin sanotut piilovirrat, toisin sanoen luonnonvarojen oton ja rakentamisen yhteydessä siirretyt ja muunnetut luonnonainekset.
Myös tuontituotteiden piilovirrat lasketaan
mukaan. Piilovirtojen osuus luonnonvarojen
kokonaiskäytöstä on yli puolet.
www.ymparisto.fi/syke/envimat
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Suomen kansantalouden luonnonvarojen kokonaiskäyttö (TMR) oli 584 miljoonaa tonnia vuonna 2005. Puolet tästä
määrästä otetaan Suomen luonnosta biomassana ja kaivannaisina, jotka jalostetaan tai käytetään sellaisenaan kotimaassa. Toinen puoli (mm. polttoaineita, malmeja, puuta) tuodaan ulkomailta joko teollisuuden käyttöön tai suoraan
kuluttajille. Suomen runsaasti luonnonvaroja käyttävän puunjalostus- ja metalliteollisuuden tuotannosta huomattava
osuus menee vientiin. Lähde ENVIMAT 2009.

Suomalaisen ekologinen jalanjälki 5,2 hehtaaria
Ekologinen jalanjälki on noussut yhdeksi eniten huomiota saaneeksi luonnonvarojen käytön mittariksi. Se kuvaa ihmisen
kuluttamien uusiutuvien luonnonvarojen
määrää suhteessa luonnon uusiutumiskykyyn ja hiilidioksidipäästöjen määrää
suhteessa luonnon hiilensitomiskykyyn.
Ekologinen jalanjälki ilmoitetaan laskennallisina hehtaareina, jotka ilmentävät
kulutukseen ja jätteiden käsittelyyn tarvittavaa biologisesti tuottavaa aluetta.
Jalanjälki voidaan laskea niin yksittäiselle ihmiselle kuin koko ihmiskunnallekin. Kaikkien ihmisten yhteenlaskettu
ekologinen jalanjälki ylittää noin 30 prosentilla maapallon biokapasiteetin eli uusiutuvien luonnonvarojen tuottokyvyn.
Suomalaisen keskimääräinen ekologinen
jalanjälki on WWF:n Living Planet 2008
–raportissa arvioitu noin 5,2 hehtaarin
suuruiseksi. Laajan metsäalan ja harvan

asutuksen ansiosta keskimääräinen biokapasiteetti Suomessa on 11,7 hehtaaria
jokaista suomalaista kohden. Maailmassa biologisesti tuottavaa pinta-alaa riittää
vain 2,1 hehtaaria yhtä ihmistä kohden.
Ekologinen jalanjälki voidaan laskea
monella eri tavalla ja laskentamenetelmiä kehitetään koko ajan. Eri menetelmillä saatuja tuloksia ei voi suoraan verrata
keskenään. Esimerkiksi WWF:n vuonna 2008 julkaisemalla listalla Suomen sijoitus oli kohentunut yhdessä vuodessa
maailman kolmanneksi eniten luonnonvaroja kuluttavasta kansakunnasta kuudenneksitoista eniten kuluttavaksi. Muutos johtui pääosin siitä, ettei ydinvoimaa
enää laskettu hiilidioksidipäästöjä tuottavaksi energiantuotantomuodoksi.
www.ymparisto.fi/ekotehokkuus

Lähde: Thule-instituutti. 2008.
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Suomen ilmasto lämpenee vauhdilla
Skenaariot ovat vaihtoehtoja
Maapallon ilmaston lämpeneminen on kiistaton tosiasia, todetaan hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) neljännessä arviointiraportissa, joka julkaistiin vuonna 2007.
Viimeksi kuluneiden sadan vuoden aikana
maapallon keskilämpötila on kohonnut 0,74
astetta. Myös merenpinta on noussut ja jääja lumipeite ohentunut.
IPCC:n mukaan lämpenemisen ensisijaisena syynä ovat ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt. Maailmanlaajuisesti merkittävimmät päästöjen lähteet ovat
fossiilisten polttoaineiden käyttö ja metsien
hävitys.
IPCC kuvaa ilmaston tulevaa kehitystä
joukolla mahdollisia kehityskulkuja, skenaarioita, jotka poikkeavat toisistaan muun
muassa väestön- ja talouskasvun sekä teknisen kehityksen suhteen. Kun ilmastomalleihin syötetään näistä oletuksista aiheutuvat
päästöt, voidaan laskea, miten lämpötila, sademäärät ja muut ilmastolliset suureet kehittyvät kussakin tapauksessa.
Synkimmän skenaarion, A1F1, mukaan
maapallon keskilämpötila kohoaisi 4,0 astetta vuoteen 2100 mennessä verrattuna vuo
sien 1980–1999 keskiarvoon. Optimistisimman skenaarion, B1, mukaan lämpeneminen
jää kahteen asteeseen. Luvut ovat niin sanottuja parhaita arvioita eri ilmastomalleista: ne
ovat keskellä mallien antamaa todennäköistä vaihteluväliä, joka voi olla useita asteita.

Etelä-Suomen pakkastalvet
pian historiaa
Ilmastomallien mukaan lämpeneminen tulee
olemaan erityisen rajua Suomessa ja muilla
pohjoisilla alueilla. Suomen alueelle laskettuna skenaariot osoittavat 3–7 asteen lämpötilan nousua vuoteen 2100 mennessä. Sadanta
lisääntyy 13–26 prosentilla.
Talvet lämpenevät enemmän kuin kesät.
Myös sadanta lisääntyy eniten talvikuukausina. Talvista onkin Etelä-Suomessa tulossa suurelta osin lumettomia ja nykyistä sateisempia.

Ilmastonmuutoksen hillintä
osin myöhäistä
Ilmastonmuutoksen täydellinen pysäyttäminen on mahdotonta. Monet ihmisen toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä satoja vuosia. Ne lämmittävät ilmastoa, vaikka päästöjen tuottaminen lopetettaisiin välittömästi.
Euroopan unionin tavoitteena on, että lämpeneminen saataisiin rajoitettua enintään kahteen celsiusasteeseen, jotta haitallisimmilta
muutoksilta vältyttäisiin. Tavoite on haastava,
sillä 2000-luvulla maailmanlaajuiset kasvihuonekaasujen päästöt ovat lisääntyneet nopeammin kuin 1990-luvulla, vaikka päästöjä on jo
pyritty hillitsemään.

IPCC:n neljännessä arviointiraportissa
ilmaston muuttumista kuvataan SRESskenaarioilla:

A-skenaariot perustuvat kulutusyhteis
kuntamalleihin ja B-skenaariot kestävän
kehityksen malleihin.
• A1-skenaarioissa talouskasvu ja tekninen
kehitys ovat hyvin nopeita ja väestö
kasvaa tämän vuosisadan puoliväliin.
A1 jakautuu kolmeen alaskenaarioon
sen mukaan, mihin energialähteisiin
tulevaisuuden energiantuotanto perustuu.
• A2-skenaariossa talouskasvu on
A1-skenaarioita hitaampaa. Teollisuusja kehitysmaiden erot pysyvät suurina,
jolloin väestönkasvu on nopeaa ja
jatkuu koko vuosisadan.
• B1-skenaariossa on ympäristönsuojelua
tavoitteleva kehittyneen teknologian
maailma. Valtioiden väliset erot
tasaantuvat. Tämä hillitsee väestönkasvua.
• B2-skenaariossa on ympäristönsuojelua
tavoitteleva maailma, jossa taloudellinen
ja tekninen kehitys on alueellisesti
epätasaista. Alueiden kehityserot säilyvät
suurina, ja väestö kasvaa nopeasti.

Lumipäivien lukumäärä Suomessa
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Kartoilla on esitetty vuosittaisten
lumipäivien lukumäärä eri puolilla
Suomea vertailuajanjaksolla
(1961–1990) ja tulevaisuudessa
(ajanjaksot 2010–2039 ja 2070–
2099). Ennusteet on laskettu
Hadley Centerin ilmastomallilla (HadCM3) käyttäen päästö
skenaariota B2. Lumipäivä tarkoittaa vuorokautta, jolloin vähintään
puolet laskenta-alasta on lumen
peitossa.
Lähde: Finessi, SYKE. 2008.
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Suomen päästöt
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Kuvissa on SRES-skenaarioiden mukaiset keskilämpötilan
ja sadannan muutokset Suomessa suhteessa vertailukauteen
1971–2000. Tiedot on laskettu keskiarvona 19 eri ilmastomallin antamista tuloksista.
Lähde: Ruosteenoja K. ja Jylhä K., Ilmatieteen laitos. 2008.

huonekaasujen päästöt enintään vuoden
1990 tasolle jo lähivuosina. Tavoitetta on
vaikea saavuttaa, sillä maamme kasvihuonekaasujen päästöt ovat kasvaneet
vuoden 1990 jälkeen. Vuonna 2007 ne olivat noin 7,6 miljoonaa tonnia yli vuoden
1990 päästötason, joka oli 70,9 miljoonaa
tonnia.
Jos päästöjä ei saada vähennettyä Suomessa, ylittyvä osuus täytyy kompensoida. Ilmastosopimuksessa on määritelty
tapoja, niin sanottuja Kioto-mekanismeja, joilla valtio voi hankkia lisää päästöoikeuksia. Suomi aikoo kasvattaa päästöoikeuttaan noin 10 miljoonalla tonnilla
kaudella 2008–2012 toteuttamalla päästöjä vähentäviä hankkeita kehitysmaissa.
EU:n alueella on lisäksi käytössä
päästökauppa, johon kuuluvat tuotantolaitokset voivat käydä kauppaa päästöoikeuksillaan. Suomalainen yritys voi siten
ostaa itselleen enemmän päästöoikeutta
kuin sille on ilmaiseksi jaettu. Vastaavasti tuotantolaitos, joka onnistuu vähentämään päästöjään, voi myydä ylimääräiset päästöoikeutensa.
www.ymparisto.fi/ilmasto

Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa vuosina 1990–2007
milj. t CO 2 -ekv.

Tavoitetaso
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Kesäpilkin MM-kisat Pudasjärvellä.

Luokka muut sisältää HFC- ja PFC-aineet sekä rikkiheksafluoridin. Lähde: Kasvihuonekaasuinventaario 2007.
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Energiankulutus viisinkertaistunut 50 vuodessa
Pahimmat haitat liittyvät fossiilisten polttoaineiden käyttöön
Energian kokonaiskulutus on yli viisinkertaistunut vuodesta 1950 vuoteen 2007. Kulutus on vähentynyt vain tilapäisesti syvimpien talouslamojen aikana. Vuoden 2005
notkahdus energian kokonaiskulutuksessa
johtui osaltaan lauhasta talvesta ja metsäteollisuuden seisokeista. Energiavaltaisen
teollisuuden tuotantomäärät ja teollisuusrakenteen muutos vaikuttavat energian tarpeeseen vastaisuudessakin. Rakennusten
energiatehokkuuden parantaminen vähentää, mutta rakennetun alan lisääntyminen lisää energian kulutusta.
Kotien energiankulutusta ovat kasvattaneet sekä kotitalouksien määrän että hen-

keä kohden lasketun asuinpinta-alan kasvu.
Myös kotien varustelutason kohentuminen
on lisännyt kulutusta. Tietokoneet ja muu
kodin elektroniikka ovat nousseet sähkösaunojen veroisiksi sähköenergian kuluttajaksi.
Näiden kulutusta voidaan vähentää tuotteiden paremman suunnittelun ja niiden huolellisen käytön avulla.
Vapaa-ajan asuntojen energiankulutus
kasvaa, kun yhä useampi kesämökki muutetaan talvisin lämpimänä pidetyksi ja runsaasti varustelluksi kakkosasunnoksi.
Energian kokonaiskulutuksen vähentäminen on tärkeää, sillä mikään energiantuotantotavoista ei ole haitaton. Energiantuo-

Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö Suomessa 1970–2007
PJ

kokonaiskulutus

tanto aiheuttaa usein haitallisia päästöjä ja
tuottaa jätteitä. Polttoaineiden hankinta ja
kuljetus pilaavat ja pirstovat luonnonalueita, ja voimalaitokset turmelevat maisemia ja
vesistöjä.
Vakavimmat haitat, happamoittavien yhdisteiden ja kasvihuonekaasujen päästöt,
liittyvät erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Niiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta on nyt noin puolet. Myös pienhiukkasten ja raskasmetallien
päästöt energiantuotannosta ovat merkittäviä.

Energian kulutus asukasta kohden vuonna 2005
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Energian kokonaiskulutus tarkoittaa kotimaisten energialähteiden ja tuontienergian
kokonaiskulutusta. Kun tästä vähennetään energian muunto- ja siirtohävikki saadaan
energian loppukäytön määrä, joka vuonna 2007 oli noin 75 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Lähde: Tilastokeskus. 2008.
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Suomessa kulutetaan energiaa asukasta kohden erittäin paljon. Syynä on korkea elintaso, paljon energiaa kuluttava teollisuus, pohjoinen sijainti ja pitkät etäisyydet. Toe tarkoittaa yhden raakaöljytonnin sisältämää energiamäärää. Lähde: Eurostat.

Uusi ilmasto- ja energiastrategia tähtää
energian kulutuksen laskemiseen
Hallitus hyväksyi Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian marraskuussa 2008. Strategia tähtää siihen,
että energian kulutuksen jatkuva kasvu
saataisiin käännettyä laskuun ensi vuosikymmenen kuluessa. Tavoitteena on,
että vuonna 2020 energian loppukäyttö
olisi 310 terawattituntia (1 116 PJ) eli nykyistä tasoa. Vuoteen 2050 energian loppukäyttöä on tarkoitus alentaa edelleen
vähintään kolmanneksella vuoden 2020
määrästä.

6

Strategia tähtää myös uusiutuvien energialähteiden käytön voimakkaaseen lisäämiseen. Käyttämästämme energiasta 38
prosenttia tulisi saada uusiutuvista energianlähteistä vuonna 2020. Eniten uusiutuvista energianlähteistä käytettäisiin puuperäistä energiaa. Sen lisäksi käytettäisiin
myös jätepolttoaineita, lämpöpumppuja,
biokaasua ja tuulienergiaa.
Myös energiaomavaraisuutta aiotaan
parantaa ja varmistaa energian saanti kaikissa olosuhteissa.

Suomen ympäristökeskus www.ymparisto.fi/syke
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Noin neljännes energiasta uusiutuvista lähteistä
Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta 1970–2007

Suomi on maailman johtavia maita bioenergian käytössä. Sitä
saadaan erityisesti metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvistä
puupohjaisista polttoaineista, joten toistaiseksi tuotanto riippuu
paljolti metsäteollisuuden tuotantomääristä. Bioenergian ohella
vesivoima on tärkeä energialähde. Muiden uusiutuvien energialähteiden merkitys on toistaiseksi varsin vähäinen. Yhteensä noin
neljännes energiasta saadaan uusiutuvista lähteistä.
Metsien arvioidaan tarjoavan suurimman bioenergian lisälähteen. Vesivoiman lisärakentamisen mahdollisuudet ovat Suomessa vähäisiä, mutta vanhojen voimaloiden toimintaa tehostamalla vesivoiman tuotantoa voidaan lisätä. Aurinko- ja tuulivoiman
käyttöä on mahdollista lisätä tuntuvasti nykyisestä.
Myös uusiutuviin energiamuotoihin liittyy haittoja, kuten ravinnepäästöjä, haittoja luonnon monimuotoisuudelle, meluhaittoja tai energian saatavuuden epävakautta. Tärkeää on löytää
energiantuotannon tapoja, jotka vähentävät kasvihuonekaasujen
päästöjä ja samalla auttavat saavuttamaan muita ympäristöhyötyjä sekä taloudellisia hyötyjä. Maatalouden jätteiden ja biojätteiden hyödyntäminen biokaasun tuotannossa on yksi tällainen ratkaisu.
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Lähde: Energiatilastot. Tilastokeskus. 2008.

Tuulivoiman tuotanto 1992–2007

Ilmalämpöpumpuilla tuotettu energia 1992–2007
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Vuonna 2007 tuulivoimalla tuotettu sähkö vastasi noin 0,2 prosenttia Suomen
vuotuisesta sähkön kulutuksesta. Maaliskuussa 2008 Suomessa oli 113 suurta
tuulivoimalaa. Uuden ilmasto- ja energiastrategian tavoite on lisätä tuulivoiman
tuotantoa yli 20-kertaistaiseksi. Lähde: VTT. 2008.
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Lämpöpumppujen avulla voidaan vähentää erityisesti sähkölämmitteisten talojen
energiankulutusta. Ilmalämpöpumput tuottavat lämpöenergiaa parhaimmillaan 3–5
kertaa enemmän kuin ne tarvitsevat sähköenergiaa. Vuonna 2007 maalämpöpumpuilla tuotettu energia oli 2 815 GWh ja poistoilmalämpöpumpuilla 100 GWh.
Lähde: Suomen lämpöpumppuyhdistys ry. 2009.
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jätteet

2008

Jätteen määrä edelleen kasvussa
Suomalainen tuottaa yhdyskuntajätettä noin 500 kiloa vuodessa
Suomessa syntyi vuonna 2006 lähes 70 miljoonaa tonnia jätettä. Se on noin neljä miljoonaa tonnia enemmän kuin vuonna 2005. Syntyneestä jätteestä lähes 71 prosenttia oli mineraalijätteitä ja noin 19 prosenttia puujätteitä. Jätemäärään eivät sisälly maataloudessa
hyödynnetty lanta eivätkä metsään jätetyt
hakkuutähteet. Syntyneestä jätteestä materiaalina tai energiana hyödynnettiin noin 40
prosenttia. Loput sijoitettiin kaatopaikalle
tai käsiteltiin muutoin. Ongelmajätettä syntyi vuonna 2006 lähes 2,4 miljoonaa tonnia,
josta valtaosa oli peräisin mineraalien kaivun ja teollisuuden toimialoilta.
Kokonaisjätemäärästä
yhdyskuntajäte
on alle neljä prosenttia. Sen määrä on vaihdellut 2,4:stä 2,6 miljoonaan tonniin vuosina
2000–2007. Noin kaksi kolmasosaa yhdyskuntajätteistä kertyy kotitalouksissa. Vuonna 2007 yhdyskuntajätettä kertyi 505 kiloa
jokaista suomalaista kohden. Määrä lisään-

tyi 12 kiloa vuoteen 2006 verrattuna. Tavoit- Yhdyskuntajätteiden jakautuminen hyödyntäteena on vakiinnuttaa yhdyskuntajätteen mää- miseen ja käsittelyyn 1997–2007
rä 2000-luvun alun tasolle, eli noin 2,4 miljooHyödyntäminen energiana
(sis. jätteiden polton jätteiden käsittelylaitoksessa)
naan tonniin. Jätemäärä on tarkoitus kääntää
Hyödyntäminen materiaalina
laskuun vuoteen 2016 mennessä.
Kaatopaikkasijoitus ja muu käsittely
%
100

Jätteiden hyödyntäminen kasvaa
Yhdyskuntajätettä on vuonna 2007 hyödynnetty materiaalina hieman aikaisempaa enemmän. Myös energiahyödyntäminen on hiukan
kasvanut. Jätteen polton osuus oli noin 12 prosenttia. Kaatopaikalle päätyvän yhdyskuntajätteen määrä on laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2007 noin 10 prosenttia.
Edelleenkin kaatopaikalle päätyy yli puolet
syntyneestä yhdyskuntajätteestä. Tavoitteena
vuodelle 2016 on, että vain viidennes syntyneestä jätteestä sijoitettaisiin kaatopaikalle.
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Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyviä
jätteitä ja niihin rinnastettavia teollisuus-, palvelu- tai
muussa toiminnassa syntyviä jätteitä. Lähde: Tilastokeskus ja SYKE. 2008.

www.ymparisto.fi/jatteet

Jätteen hyödyntäminen vuonna 2006 (milj. t/v)

Yhdyskuntajätteet
Hyödyntäminen energiana
0,22
Hyödyntäminen materiana
0,87
Käsittely ja loppusijoitus
1,53

Rakentamisen
jätteet
0,523
7,752
14,87

Kaivostoiminnan Teollisuuden
jätteet
jätteet
0
7,4
3,38
5,518
18,14
5,057

Energiantuotannon jätteet
0,004
0,623
1,01

Maa- ja metsä- Muut jätteet
talouden jätteet
1,89
0
0,133
0,33
0,015
0

Lähde: Tilastokeskus. 2008.

Tuottajavastuussa tuottaja vastaa jätehuollosta
Joidenkin tuotteiden osalta vastuu jätehuollon järjestämisestä ja sen kustannuksista on
tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla.
Tuottajavastuu koskee ajoneuvoja, renkaita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja, sanoma- ja aikakauslehtiä,
toimistopaperia ja pakkauksia. Pakkausten
osalta tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja
pakattujen tuotteiden maahantuojat.
Tuottajavastuun tavoitteena on tehostaa
tuotteiden uudelleenkäyttöä ja materiaalien kierrätystä. Erityisen hyvin tavoitteet on
saavutettu juomapakkausten osalta. Vuonna 2007 pantillisten pullojen palautusaste
oli 97 prosenttia. Tölkit palautettiin lähes
90-prosenttisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulivat
tuottajavastuun piiriin vuonna 2005. Niitä
kerättiin kotitalouksilta vuonna 2006 noin
7 kiloa asukasta kohti. Tulos on eurooppalaista keskitasoa.
www.ymparisto.fi/tuottajavastuu
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys vuonna 2006
Hyödyntämisaste

Uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste

Suuret kodinkoneet
Pienet kodinkoneet
Tieto- ja teletekniset laitteet
Kuluttajaelektroniikka
Valaistuslaitteet
Lamput;
ei hehkulamppuja
Sähkö- ja elektroniikkatyökalut
Lelut, vapaa-ajanja urheiluvälineet
Terveydenhuollon
laitteet ja tarvikkeet
Tarkkailu- ja
valvontalaitteet
Automaatit
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Ryhmille määritetyt tavoitteet on merkitty pisteellä. Pirkanmaan ympäristökeskus valvoo tuottajavastuun
toteutumista Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lähde: Pirkanmaan ympäristökeskus 2008.
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päivi tahvanainen

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne hajautuu

Suurimmassa osassa Suomen kaupunkiseutuja yhdyskuntarakenne hajautuu. Syynä on
se, että kaupunkiseudun väestömäärä ei kasva tai jopa vähenee, mutta kaupunkiseutujen reuna-alueille muodostuu uusia taajamaalueita. Hajautuneessa yhdyskuntarakenteessa koti, työpaikat ja palvelut ovat usein
etäällä toisistaan. 1980-luvun lopulta alkaen
osa palveluista on siirtynyt asumisen ja työpaikkojen perässä kaupunkikeskustojen ulkopuolelle. Voimakkaimmin tämä on näkynyt suurten kauppojen rakentamisena.
Suomen kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne on muuhun Eurooppaan verrattuna varsin hajanainen. Tämä johtuu osin Suomen myöhäisestä kaupungistumisesta.
Vain pääkaupunkiseudun ydinalueella, pääradan kehystaajamissa ja muutamien kasvukeskusten, kuten Tampereen, Oulun, Turun ja Jyväskylän, ydinalueilla täydennysrakentamisella on onnistuttu tiivistämään yhdyskuntarakennetta. Niidenkin
reunamilla yhdyskuntarakenne hajautuu
haja-asutuksen lisääntymisen ja väljien taajama-alueiden syntymisen myötä. Esimerkiksi Helsingin kaupunkiseudulla oli vuonna 2005 maa-alasta 31 prosenttia harvaa
pientaloaluetta.

Eräissä kansainvälisissä tutkimuksissa on
toimivan joukkoliikenteen rajaksi asetettu 20
asukasta hehtaarilla. Tällä kriteerillä tarkastellen joukkoliikenteen mahdollisuudet Suomen suurimmilla kaupunkiseuduilla ovat
koko ajan heikentyneet Helsingin kaupunkiseutua lukuun ottamatta. Myös Kuopiossa
joukkoliikenteen järjestämisen mahdollisuudet ovat vielä hyvät. Jyväskylässä ja Tampe-

reella viimeisen vuosikymmenen kehitys on
ollut varsin vakaata. Monilla kaupunkiseuduilla autoriippuvuudesta on kuitenkin hyvin vaikea päästä eroon, jos mahdollisuus
joukkoliikenteeseen tukeutuvaan yhdyskuntarakenteeseen on menetetty.
www.ymparisto.fi/ykr
www.ymparisto.fi/elyse

Toimivan joukkoliikenteen alueella (> 20 as/ha) asuvan väestön osuus
eri kaupunkiseutujen väestöstä 1980–2005
% asukkaista
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Hajanainen yhdyskuntarakenne
merkitsee:

• pidempiä työssäkäynti- ja asiointietäisyyksiä
• suuria infrastruktuurin rakentamis- ja
ylläpitokustannuksia
• suuria liikkumiskustannuksia
• luonnonvarojen tuhlausta ja turhia päästöjä
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Lähde: YKR/SYKE ja Tilastokeskus. 2008.
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Työmatkojen pituus
kaksinkertaistunut 20 vuodessa

Työmatkojen
keskipituuden
muutos 1995–2005

Erot kaupunkiseutujen välilllä ovat suuria
Suomalaisen keskimääräinen työmatka on
nyt lähes kaksi kertaa niin pitkä kuin parikymmentä vuotta sitten. Vuonna 2005 keskimääräisen työmatkan pituus oli jo 13 kilometriä suuntaansa.
Työmatkojen pidentymisen vuoksi yhä
harvemmalla on mahdollisuus kulkea ne jalan tai polkupyörällä. Osa voi käyttää joukkoliikennettä, mutta yhä useamman on tehtävä työmatkansa henkilöautolla.
Työmatkojen pituudet vaihtelevat paljon
kaupunkiseutujen sisällä. Esimerkiksi Helsingin seudulla keskimääräinen työmatka
on pitkä. Niillä, jotka asuvat seudun ytimessä eli 20 kilometrin säteellä Helsingin keskustasta, työmatka on lyhyempi kuin maassa keskimäärin. Pitkät työmatkat tehdään
kaupunkiseudun reuna-alueilta. Yli 30 kilometrin etäisyydellä Helsingin keskustasta

työmatkojen keskipituus on liki kaikkialla
yli 20 kilometriä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimääräiset työmatkat ovat
pidentyneet eniten juuri Helsingin kaupunkiseudun reunoilla. Henkilöautolla kulkevien pitkämatkalaisten pieni joukko aiheuttaa
valtaosan työmatkasuoritteesta ja siten kasvihuonepäästöistäkin.
Työmatkan pituuksissa ja niiden muutoksissa on suuria eroja kaupunkiseutujen kesken. Työmatkan pituus ei yleensä ole riippuvainen kaupunkiseudun koosta, vaikka
suurilla kaupunkiseuduilla työmatkat ovat
yleensä pitkiä. Pisimmät matkat tehdään
Hyvinkään, Porvoon ja Lohjan kaupunkiseuduilla. Lyhimmät työmatkat ovat Vaasan,
Pietarsaaren ja Raahen kaupunkiseuduilla.

alle 3,0 km
3,1–4,5 km
4,6–6,0 km
6,1–23,5 km

©Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/08.
Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta / Elinympäristön seuranta.
YKR / SYKE ja TK.

www.ymparisto.fi/ykr

Keskimääräinen yhdensuuntaisen työmatkan
pituus Suomessa 1980–2005

Työmatkojen keskipituus kaupunkiseuduilla vuosina 1995 ja 2005
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Lähde: YKR/SYKE ja Tilastokeskus. 2008.

Rovaniemi
Hämeenlinna
Kemi-Tornio
Seinäjoki

Keskimääräisen työmatkan pidentyminen
1995–2005 eri etäisyyksillä Helsingin keskustasta
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Kaaviossa näkyy työmatkan keskimääräinen pituus vuonna 1995 ja työmatkan pituuden lisäys vuoteen 2005.
Lähde: YKR/SYKE ja Tilastokeskus. 2008.
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Lähde: YKR/SYKE ja Tilastokeskus. 2008.
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Lähimpään kauppaan useimmilla alle kilometri
Ostos- ja asiointimatkoista 86 % kuljetaan henkilöautolla
Arkisen liikkumisen määrään vaikuttaa
myös palvelujen saavutettavuus. Yleinen
suuntaus on, että kaupan palvelut siirtyvät
pois keskustoista kehäteiden ja ulosmenoteiden varsille, autolla helposti saavutettaviin
paikkoihin.
Kahdella kolmasosalla suomalaisista lähin
ruokakauppa on linnuntietä enintään kilometrin päässä, eikä tämä tilanne ole 2000-luvulla juurikaan muuttunut. Silti ruokaostoksille mennään usein lähikauppaa kauemmas
suuriin marketteihin muun muassa parempien valikoimien ja halvempien hintojen perässä. Erikoiskauppa on sekin siirtynyt merkittävissä määrin keskusta-alueilta taajamien
reunoille kaupallisiin keskittymiin.
Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan ostos- ja asiointimatkat ovat
lisääntyneet työmatkojen jälkeen nopeimmin. Ostos- ja asiointimatkojen kilometreistä

peräti 86 prosenttia kuljetaan henkilöautolla. Valtion kustantamasta keskusten välisestä
päätieverkosta on monin paikoin tullut osa
kaupunkiseutujen paikallisliikenneverkkoa.
Kauppa sijoittuu tämän nopean tieverkon äärelle, jolloin asiakkailla ei monesti ole muita vaihtoehtoja kuin kulkea omalla autolla
kauppaan.
Ympäristöministeriö kartoitti syksyllä
2008 suunnitteilla olevia suuria kaupan rakennushankkeita. Huomattava osa niistä on
suunniteltu taajamien ja asuinalueiden reunoille siten, että asiointimatkoista tulee pitkiä.
Parin kilometrin etäisyydellä kaupasta asuu
vain vähän ihmisiä, ja riittävä asiakaspohja
löytyy vasta pitemmän matkan päästä. Monet hankkeet ovat hyvin suuria lähialueensa
asukasmäärään verrattuna. Nykyisistä kauppakeskuksista vain Lempäälän Ideaparkissa
on enemmän kerrosneliöitä kuin 10 kilomet-

rin etäisyydellä on asukkaita. Suunnitteilla
olevista hankkeista tällaisia on useampi kymmenen, tosin osa niistä on paljon tilaa vaativan kaupan toimipaikkoja.

Valtakunnalliset alueidenkäytön
tavoitteet
Yhdyskuntarakenteen kehittymistä ohjataan muun
muassa valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden avulla. Ne tarkistettiin marraskuussa 2008.
Keskeiset tarkennukset koskevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, Helsingin seudun asuntotuotannon, liikenteen ja maankäytön kokonaisuutta sekä alueidenkäytön energiakysymyksiä.
Tarkistettuihin tavoitteisiin kuuluu mm. palveluiden
ja työpaikkojen sijoittaminen siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen.
www.ymparisto.fi/vat

Turun kaupunkiseudun vähittäiskaupan työpaikkojen sijainnin muutos 1985–2005 yhden neliökilometrin ruuduissa
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Kaupan työpaikat vähenevät kaupunkien keskusta-alueilla ja lisääntyvät reuna-alueilla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Lähde: YKR/SYKE ja Tilastokeskus. 2008.
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Henkilöautoja on 2,6 miljoonaa
Monet päästöt vähenevät vaikka autoilu lisääntyy
On mahdollista, että autotekniikan ja biopolttoaineiden kehitys saa myös autoilun
hiilidioksidipäästöt laskuun lähitulevaisuudessa. Vaikka näin kävisi, ei autoilu voi kasvaa nykyistä tahtia. Tieverkoston suorituskyky on jo nyt koetuksella etenkin pääkaupunkiseudulla, ja nykyisellekin automäärälle on vaikea osoittaa riittävästi parkkitilaa
kaupunkien keskustoissa.
Henkilöautoilua voidaan vähentää esimerkiksi joukkoliikennettä suosimalla. Toistaiseksi kehitys on kuitenkin ollut päinvastaista. Joukkoliikenteen osuus liikennesuoritteista on laskenut lähes vuosi vuodelta,
vaikka ihmiset ovat muuttaneet maalta kaupunkeihin, missä toimivan joukkoliikenteen
järjestämisen pitäisi olla helpompaa. Suomessa kaikesta henkilöliikenteestä yli 80
prosenttia kulkee nykyisin henkilöautoilla
ja vain vajaat 20 prosenttia joukkoliikennevälineillä.

plugi.fi / juha metso

Vuoden 2007 lopussa Suomessa oli rekisterissä yhteensä lähes kolme miljoonaa autoa,
joista henkilöautoja oli noin 2,6 miljoonaa.
Autojen määrä on kasvanut voimakkaasti
1940-luvun lopulta lähtien 1990-luvun alun
lamavuosia lukuun ottamatta.
Autoliikenne on kasvanut. Vuonna 2006
henkilöautojen yhteenlaskettu henkilöliikennesuorite oli yli 62 miljardia kilometriä.
Tämä tarkoittaa, että jokainen suomalainen
ajoi tai kulki henkilöauton kyydissä keskimäärin noin 12 000 kilometriä.
Vaikka liikennemäärät ovat kasvaneet,
monet liikenteen päästöistä ovat vähentyneet selvästi 1990- ja 2000-luvuilla. Esimerkiksi hiilimonoksidin, typen oksidien, hiilivetyjen ja hiukkasten päästöt ovat suurin
piirtein puolittuneet vuodesta 1990.
Sen sijaan liikenteen hiilidioksidipäästöt
ovat kasvaneet noin 16 prosenttia vuodesta
1990. Liikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin neljännes.

Henkilöautojen henkilöliikennesuoritteet 1960–2007

Joukkoliikenteen osuus henkilöliikenteestä 1960–2007
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Lähde: Tiehallinto. 2008.
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Lähde: Tilastokeskus. 2008.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt 1980–2007

Liikenteen typen oksidien päästöt 1980–2007

Liikenteen pakokaasujen hiukkaspäästöt 1980–2007
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liikenne
ja melu

Liikenteen melulle altistuu 800 000
Altistuneiden määrä ei ole vähentynyt viime vuosikymmeninä
via alueita. Melua voidaan ehkäistä vähentämällä liikennemääriä ja alentamalla liikkumisnopeutta. Tekniikan kehittäminen on
tärkeä meluntorjuntakeino. Esimerkiksi autojen meluun voidaan vaikuttaa moottorija rengastekniikan avulla, auton aerodynamiikkaa kehittämällä sekä tienpinnan materiaalivalinnoilla.
Meluntorjunnan toimien tulisi ensisijaisesti kohdentua asuinalueille, joilla päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 desibeliä ja

alueille, joilla on paljon melulle altistuneita.
Ympäristömelun torjunnan lisäksi on oleellista jatkaa työperäisen melualtistuksen vähentämistä.
Vapaa-ajan melu on kasvava ongelma äänekkäiden vapaa-ajan viettotapojen ja viihde-elektroniikan lisääntyvän käytön takia.
Kattavia tietoja tästä melualtistuksesta ei
kuitenkaan ole olemassa.
www.ymparisto.fi/melu
eija putkuri

Tieliikenne on ylivoimaisesti suurin ympäristömelun lähde. Yli 55 desibelin liikennemelulle altistuu noin 800 000 suomalaista.
Meluntorjunnan ponnisteluista huolimatta
altistuneiden kokonaismäärä ei ole muuttunut paljoakaan viime vuosikymmeninä.
Ympäristömelulle altistumista voidaan
vähentää sijoittamalla tiet, junaradat, lentokentät ja muut äänilähteet mahdollisimman
haitattomiin paikkoihin. Meluesteitä rakentamalla voidaan suojata pahimmin altistuMelulle altistuvien määrä
Työperäinen altistus
> 80 dB
Kadut ja kaavatiet

Yleiset tiet
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Suomessa on tehty kaksi valtakunnallista arviota ympäristömelulle altistuvien määrästä. Viimeisin selvitys kuvaa 2000-luvun alkuvuosien tilannetta. Ympäristömeluksi määritellään asuinalueella päiväsaikaan ulkona mitattu
yli 55 dB:n melutaso. Työperäisen melualtistuksen tiedot
ovat vuodelta 2006. Työperäisen melun raja-arvoina
käytetään 80 ja 85 desibeliä. Kuvassa esitettyjen lisäksi
teollisuudessa, siviiliampuma- ja moottoriurheiluradoilla ympäristömelulle altistuu arviolta hieman yli 10 000
ihmistä. Lähteet: Liikonen & Leppänen 2005. Kauppinen
ym. (toim.) 2007.

Luonnonsuojelualueetkaan, kuten Lopen Luutasuo, eivät välty kokonaan liikenteen ja muun ihmistoiminnan ääniltä
varsinkaan Etelä-Suomessa. Hiljaisten alueiden säilyttäminen on tärkeä tavoite sekä ihmisten viihtyvyyden että luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Suomenlahden öljykuljetukset kasvavat
Suomenlahden kautta kuljetettiin vuonna 2007 lähes 150 miljoonaa
tonnia öljyä. Se on noin neljäsosa Venäjän öljyntuotannosta. Määrä on
kasvanut nopeasti, sillä vielä vuonna 2000 öljykuljetukset olivat vain
kolmasosa nykyisestä. Vuoteen 2015 mennessä kuljetusten ennustetaan kasvavan yli 260 miljoonaan tonniin.
Öljykuljetusten määrän kasvun pelätään lisäävän öljyonnettomuuksia. Riskejä on pyritty vähentämään kehittämällä laivaliikenteen
valvonta- ja ohjausjärjestelmiä sekä investoimalla uuteen öljyntorjuntakalustoon. Lisäksi on pyritty lisäämään Itämeren rantavaltioiden öljyntorjuntayhteistyötä. Öljykuljetusten lisäksi myös muu liikenne varsinkin Suomenlahdella on lisääntynyt.
www.ymparisto.fi/oil

Suomenlahden öljykuljetukset satamittain
vuosina 1995–2005 ja ennuste vuosille 2010 ja 2015
milj. t
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Vuonna 2007 kuljetusmäärä oli noin 145 miljoonaa tonnia. Lähde: SYKE ja VTT.
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päästöt
ilmaan

2008

Ilman epäpuhtauksien päästöt
vähentyneet selvästi
Suurin osa päästöistä peräisin energiantuotannosta ja liikenteestä
Lähes kaikkien ilman epäpuhtauksien päästöt niin Suomessa kuin lähialueillakin ovat
vähentyneet selvästi 1980-luvulta, jolloin ne
olivat suurimmillaan. Päästöjä on vähennetty ennen kaikkea rikinpoistolaitteiden, sähkösuodattimien, puhtaampien polttoaineiden ja parempien polttotekniikoiden avulla.
Rikkidioksidin päästöt, jotka 1980- ja
1990-luvuilla uhkasivat happamoittaa järviä ja metsiä, ovat vähentyneet merkittävimmin. Euroopan unionin alueella rikkipäästöt
vähenivät 71 prosenttia vuosina 1990–2006.
Suomessa rikkidioksidin päästöt ovat viime vuosina olleet noin 60–70 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Suomen päästömäärät vaihtelevat vuodesta toiseen muun
muassa sen mukaan, kuinka paljon päästötöntä vesivoimaa on saatavilla ja kuinka paljon energiaa tarvitaan lämmitykseen.
Typen oksidit on nykyisin merkittävämpi happamoittava päästö kuin rikkidioksidi. Typen oksidien päästöt vähenivät EU:n
alueella 37 prosenttia vuosina 1990–2006.
Suomessa typenoksidipäästöt ovat viime
vuosina olleet 25–35 prosenttia pienemmät
kuin vuonna 1990.

Rikkidioksidin päästöt 1990–2006

Hiukkasten päästöjä on Suomessa arvioitu vuodesta 2000 lähtien. Tänä aikana päästöjen kasvuun on vaikuttanut lähinnä energiantuotanto.
Valtaosa ilman epäpuhtauksien päästöistä on peräisin energiantuotannosta ja liiken-

teestä, mutta lähteet vaihtelevat eri päästöjen kohdalla. Esimerkiksi ammoniakin suurin päästölähde on maatalous, jossa sitä syntyy etenkin eläinten ulosteista.
www.ymparisto.fi/paastotilmaan

Typen oksidien, ammoniakin ja rikkidioksidin päästöjen jakautuminen sektoreittain 2006
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Lähde: SYKE. 2008.
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ilmanlaatu

Hiukkaset pahimpia hengitysilman pilaajia
Rikkilaskeuma vähentynyt 70 prosenttia 1990-luvulta
nut esimerkiksi myrkyllisiä raskasmetalleja
tai hiilivetyjä.
Koko maan hiukkaspäästöistä valtaosa
on peräisin energiantuotannosta, mutta taajamissa tieliikenne on merkittävin päästöjen
aiheuttaja. Hiukkasia joutuu ilmaan ajoneuvojen pakokaasuista ja renkaiden aiheuttamasta tienpinnan kulumisesta. Niiden aiheuttama katupöly huonontaa ilmanlaatua
kaupungeissa varsinkin keväisin, jolloin kaduilla on myös talven hiekoitushiekkaa.
Kaikkein pienimmät hiukkaset kulkeutuvat pitkiä matkoja. Esimerkiksi metsäpalojen synnyttämiä hiukkasia kulkeutuu ulkomailta Suomeen asti.

Kun ilman epäpuhtauksien päästöt ovat
vähentyneet, myös ilmanlaatu on nykyisin
pääsääntöisesti parempi kuin parikymmentä vuotta sitten. Suurin parannus on tapahtunut teollisuuslaitosten ja voimaloiden liepeillä. Voimakkaasti kasvanut autoliikenne
on kuitenkin hidastanut ilman puhdistumista kaupungeissa ja muilla vilkkaan liikenteen alueilla.
Ilmanlaadun keskimääräinen paraneminen näkyy maahan päätyvän laskeuman
määrästä. Vuodesta 1990 vuoteen 2006 Suomen rikkilaskeuman arvioidaan vähentyneen noin 70 prosenttia ja typpiyhdisteiden
laskeuman noin 30 prosenttia.
Kun varsinkin rikkiyhdisteiden määrä
ilmassa on vähentynyt, pahimmaksi ilmaa
pilaavaksi epäpuhtaudeksi ovat tulleet hengitettävät hiukkaset. Ne ovat pieniä, alle 10
mikrometrin kokoisia, kiinteitä kappaleita,
jotka voivat kulkeutua hengitysilman mukana keuhkoihin. Hiukkasiin voi olla sitoutu-

Viranomaisten toimittava,
jos raja-arvot ylittyvät
Euroopan unioni on asettanut ilmanlaadulle raja-arvot, joiden ylittyessä viranomaisten

Rikki- ja typpilaskeuma Vihdissä 1985–2007
mg/m2/v (laskeuma)
mm/v (sadanta)
1 500

on ryhdyttävä toimenpiteisiin pitoisuuksien
alentamiseksi. Suomessa ylittyvät yleisimmin typpidioksidin vuosiraja-arvo ja hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo.
Typpidioksidin koko vuodelle laskettu keskiarvo ei saisi ylittää 40 µg/m3 millään mittausasemalla. Hiukkaspitoisuuden vuorokausiraja-arvo on 50 µg/m3. Se saa ylittyä
korkeintaan 35 päivänä vuodessa.
Varsinkin Helsingin keskustassa nämä
raja-arvot ylittyvät lähes joka vuosi. Pääkaupunkiseudulla on laadittu vuosille 2008–
2016 toimintaohjelma, jolla tähän ongelmaan
puututaan. Toimenpiteitä ovat muun muassa joukkoliikenteen kehittäminen, jalankulun ja pyöräilyn edistäminen, asukkaiden
tietoisuuden lisääminen sekä tutkimustoiminnan lisääminen.

www.ilmanlaatu.fi

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvon
ylitykset 2008
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Sademäärällä on huomattava merkitys laskeuman määrään. Esimerkiksi vuonna 2007 satoi
hyvin paljon, mikä näkyy laskeuman nousuna. Lähde: SYKE. 2008.

0

2010

20
kpl

30

40

Kullakin mittausasemalla hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus saa ylittää
50 µg/m3 korkeintaan 35 päivänä vuodessa. Lähde: Ilmanlaatuportaali. 2008.

Paha haju ja tumma savu
Pientaloalueilla asuntojen tulisijat aiheut
tavat merkittävän osan lämmityskauden
päästöistä ilmaan. Pienhiukkasia, häkää
ja hiilivetyjä syntyy varsinkin, kun vanhassa ja huonosti vetävässä tulisijassa
poltetaan märkää puuta, jätepuuta tai
roskia. Paha haju ja tumma savu ovat helposti havaittavia merkkejä epäpuhtaasta
palamisesta.

10

Tulisijojen hiukkaspäästöt ovat terveyden
kannalta merkittävä ongelma, koska matalat
savupiiput jättävät hiukkaspilvet leijumaan
tiiviinä lähelle päästölähteitä. Altistuvien
määrää lisää puulämmityksen suosion kasvu ja asutusalueiden tiivistyminen. Väestön
ikääntyminen sekä hengitystiesairauksien ja
astman yleistyminen lisäävät puolestaan altistuneiden terveysriskejä.

Suomen ympäristökeskus www.ymparisto.fi/syke
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kuormitus
vesiin

2008

Teollisuuden fosforipäästöt
vain murto-osa 1980-luvun tasosta

Kuormitusta vesistöihin on onnistuttu parhaiten vähentämään teollisuudessa, yhdyskunnissa ja kalankasvatuslaitoksissa. Maaja metsätalouden sekä haja-asutuksen päästöjen vähentäminen on ollut huomattavasti
vaikeampaa ja hitaampaa.
Maatalouden osuus fosforikuormituksesta on noin 60 prosenttia ja typpikuormituksesta noin 50 prosenttia. Maatalouden
vesiensuojelulle on myönnetty huomattavia
ympäristötukia, minkä seurauksena viljelykäytännöt ovat muuttuneet vesiensuojelun
kannalta myönteisesti. Toimenpiteet ovat
kuitenkin olleet riittämättömiä. Tämä johtuu
osin siitä, että EU-tukia ei ole voitu kohdistaa vesiensuojelun kannalta tehokkaimpiin
kohteisiin.
Muut päästölähteet, erityisesti teollisuus ja yhdyskunnat, ovat onnistuneet vähentämään päästöjään paljon maataloutta
nopeammin.
Metsätalouden kuormitus on pienentynyt
viimeisten vuosikymmenien aikana etenkin
metsäojitusten vähentymisen ja vesiensuojelutoimien tehostumisen myötä. Arviot kuormituksen viimeaikaisesta kehityksestä ovat
kuitenkin epävarmoja, koska toimien vaikutukset näkyvät vasta pitkällä viiveellä.
Teollisuuden fosfori- ja typpikuormitus
kääntyivät selvään laskuun 1980-luvun lopulla. Tähän vaikuttivat sekä parannukset
teollisuuden prosesseissa että jätevesien
puhdistuksen selvä tehostuminen. Vuodesta
1985 vuoteen 1995 teollisuuden fosforikuormitus väheni 57 prosenttia ja typpikuormitus
34 prosenttia. Vuosina 1995–2005 kuormitus
väheni edelleen fosforin osalta 46 prosenttia
ja typen osalta 22 prosenttia. 2000-luvulla
teollisuuden ravinnekuormitus ei ole enää
merkittävästi alentunut.

Miljoona suomalaista asuu
viemäriverkoston ulkopuolella
Lähes kaikkien taajamien jätevedet on käsitelty puhdistamoissa jo 1980-luvun puolivälistä lähtien. Orgaanisesta aineesta ja fosforista voidaan puhdistaa yli 95 prosenttia ja
typestä keskimäärin 54 prosenttia.
Miljoona suomalaista asuu vakituisesti
haja-asutusalueilla kiinteistöissä, jotka eivät
kuulu viemäriverkostoon. Lisäksi lähes puo-
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Tapio Heikkilä

Maatalous on
nykyisin merkittävin
vesistökuormittaja
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Lähde: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä VAHTI. 2008.

len miljoonan loma-asunnon jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti.
Haja- ja loma-asutuksen aiheuttaman
vesistöjen fosforikuormituksen arvioidaan
olleen 2000-luvun alkupuoliskolla noin 350
tonnia vuodessa. Ympäristönsuojelulain nojalla annettu asetus talousvesien käsittelystä
vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla
parantaa mahdollisuuksia vähentää hajaasutuksen aiheuttamaa paikallista vesistökuormitusta. Asetuksessa vanhoille kiinteis-

Suomen ympäristökeskus www.ymparisto.fi/syke

töille on varattu pitkähkö siirtymäaika.
Maa- ja metsätalouden, teollisuuden ja
asutuksen lisäksi vesistöjä kuormittavat kalankasvatus, turvetuotanto ja kaivostoiminta. Niiden osuus vesistöjen kaikesta fosforija typpikuormituksesta on nykyisin varsin
pieni, mutta alueellisesti ja paikallisesti niiden vaikutus vesistöjen tilaan voi olla merkittävä.
www.ymparisto.fi/kuormitusvesiin

pintavesien
tila

Pintavesien ekologinen tila on pääosin hyvä
Joki- ja rannikkovesissä suurimmat ongelmat
Maamme pintavesistä suuri osa on ekologiselta tilaltaan erinomaisia tai hyviä. Tätä heikommassa tilassa on vajaa kolmannes luokitelluista järvistä, puolet jokivesistä ja yli
puolet rannikkovesien kokonaispinta-alasta.
Ekologisessa luokittelussa pintavedet arvioidaan erinomaisiksi, hyviksi, tyydyttäviksi, välttäviksi tai huonoiksi sen mukaan,
kuinka paljon ne ovat heikentyneet ihmistoiminnan vaikutuksesta. Arvio tehdään järville, joille ja rannikkovesille kullekin erikseen
valikoitujen biologisten tekijöiden, kuten levien, kalojen, pohjaeläinten ja vesikasvien
esiintymisen, perusteella.
Luokittelu on tehty EU:n vesipolitiikan
puitedirektiivin ja sitä toteuttavan lainsäädännön velvoittamana. Säädösten mukaan
pintavesissä tulee saavuttaa hyvä tila vuoteen 2015 mennessä, eikä erinomaisiksi tai
hyviksi arvioitujen vesien tilaa saa heikentää.
Sisävesien pintavesimuodostumista on
alustavasti luokiteltu noin 34 prosenttia.
Suuret reittivedet ja rannikkovedet on luokiteltu lähes kokonaan. Luokittelu valmistuu
kokonaisuudessaan vuoden 2009 loppuun
mennessä.
Eniten työtä hyvän tilan saavuttamisessa on joki- ja rannikkovesissä. Välttävässä

ja huonossa tilassa olevia jokia on erityisesti
Etelä-, Länsi- ja Lounais-Suomessa. Haittoja
aiheuttavat muun muassa maatalouden ravinnekuormitus ja vesirakentaminen. Pohjois-Suomen jokien tila on pääosin erinomainen tai hyvä.
Suomenlahden ja Saaristomeren sisempien rannikkoalueiden tila on yleensä välttävä ja ulkosaariston tyydyttävä. Tämä johtuu
maatalousalueilta laskevien jokien tuomasta
ravinnekuormasta ja etenkin Suomenlahdella myös koko merialueen rehevöitymisestä.
Itäisellä Suomenlahdella tilanne on päinvastainen: ulkosaaristo on luokiteltu huonompaan tilaan kuin sisäsaaristo, koska ulkosaaristossa pohjaeläimet ovat lähes tyystin

kuolleet laajoilla hapettomilla pohja-alueilla.
Rannikkovesien heikoin ekologinen tila on
Tammisaaren ja Inkoon saaristossa, jossa varsinkin paikallisten syvänteiden happitilanne
on kesäisin huono ja pohjaeläimet puuttuvat. Pohjanlahden tila on arvioitu pääosin
hyväksi, mutta sielläkin sisempien, lähinnä
maatalouden kuormittaminen rannikkoalueiden tila on paikoin vain tyydyttävä.
Järvistä huonoimmassa tilassa ovat pienet ja keskisuuret järvet, jotka sijaitsevat
maatalousvaltaisilla alueilla. Näissä järvissä rehevöitymishaitat, kuten leväkukinnot,
ovat yleisiä.
www.ymparisto.fi/vesienlaatu

Pintavesien jakautuminen
ekologisen tilan luokkiin

Sinilevät
Eniten leväongelmia on Suomenlahdella ja järvissä Etelä- ja Lounais-Suomen
rannikkoalueilla sekä Kainuussa. Leväesiintymien runsautta säätelee ravinteiden lisäksi kesän sää, joten vuosittaiset
erot levätilanteessa voivat olla suuria.
Pitkäaikaisiin keskiarvoihin verrattuna
kesällä 2008 levätilanne oli rauhallinen.

reija jokipii

www.ymparisto.fi/levatilanne

Kaaviossa luokkien osuudet on laskettu
jokien osalta suhteessa vesistön pituuteen ja järvien ja rannikkovesien osalta
suhteessa pinta-alaan. Tiedot kuvastavat tilannetta vuoden 2008 lopussa, jolloin luokittelu oli tehty kaikista niistä
pintavesimuodostumista, joista oli saatavilla tietoa biologisista vedenlaatutekijöistä. Kartalla harmaalla merkittyjä
vesistöjä ei ole toistaiseksi luokiteltu.
Ruskeat alueet ovat keinotekoisia tai
voimakkaasti muutettuja vesistöjä.

Lähde SYKE ja alueelliset ympäristökeskukset 2008.

Sinilevät Anabaena (kierteet) ja Aphanizomenon
(suora kimppu) ovat tavanomaisia kukintoja muodostavia lajeja järvissä ja Itämerellä.

Suomen ympäristökeskus www.ymparisto.fi/syke
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Niityt, kedot ja hakamaat ovat
uhanalaisimpia luontotyyppejä
Uhanalaistumisen yleisin
syy on metsätalous
Suomen luontotyypeistä noin puolet on arvioitu uhanalaisiksi. Uhanalaisten luontotyyppien osuus pinta-alasta on tätä pienempi, koska monet uhanalaiset luontotyypit
ovat kooltaan pieniä. Luontotyypeistä vain
viidenneksen arvioidaan säilyvän. Uhanalaisten luontotyyppien osuus on huomattavasti suurempi (66 %) linjan Pello–Ranua–
Taivalkoski eteläpuolella kuin sen pohjoispuolella (29 %).
Luontotyyppien uhanalaistumisen yleisin syy on metsien käsittely, joka vaikuttaa luontotyyppien laatuun paitsi metsissä,
myös soilla ja pienvesissä. Merkittäviä syitä
ovat myös ojitus, vesirakentaminen ja yleensä jo kauan sitten tapahtunut pellonraivaus.
Maaperän ja vesien rehevöityminen on vaikuttanut niin hiekkarantojen, karujen metsien ja ketojen kuin karujen vesiekosysteemienkin uhanalaistumiseen.

Luontotyyppien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin
LC, säilyvä
NT, silmälläpidettävä

Osuus luontotyyppien
lukumäärästä

VU, vaarantunut
EN, erittäin uhanalainen

CR, äärimmäisen uhanalainen
RE, hävinnyt
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Itämeri,
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Sisävedet
ja rannat
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Uhanalaisiin luokkiin luetaan luokat CR, EN, ja VU. Lähde: Raunio ym. 2008.

Ilmastonmuutos on keskeinen uhkatekijä,
jonka kaikkia vaikutuksia eri luontotyyppeihin ei vielä tunneta. Ilmastonmuutos uhkaa
nopeimmin tunturiluontoa, etenkin lumesta
tai routimisesta riippuvaisia luontotyyppejä.
Suomen ensimmäinen luontotyyppien
uhanalaisuuden arviointi valmistui 2008,
ja siinä tarkasteltiin lähes 400 luontotyyp-

piä ja ihmisen aiheuttamia muutoksia niissä. Luontotyypit jaettiin arvioinnissa seitsemään pääryhmään: sisävedet, suot, metsät,
kalliot, perinnebiotoopit, tunturit sekä Itämeri ja rannikko.
www.ymparisto.fi/
luontotyyppienuhanalaisuus

Soiden väheneminen hidastunut,
mutta luonnontila edelleen uhattuna
Soiden käytön takia monet soiden luontotyypit ovat uhanalaistuneet. Suomen
luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa noin puolet suoluontotyypeistä arvioitiin valtakunnallisesti uhanalaisiksi. Eniten ovat uhanalaistuneet korpiset, lettoiset ja lähteiset suotyypit sekä maan eteläja keskiosalle luonteenomaiset suoyhdistymätyypit.
Suot peittivät alun perin yli 10 miljoonaa hehtaaria eli lähes kolmanneksen
Suomen maapinta-alasta. Nykyisin ojittamatonta suoalaa on jäljellä enää noin 4
miljoonaa hehtaaria, valtaosa siitä Pohjois-Suomessa.
Soita on hyödynnetty erityisesti metsätalouden tarpeisiin. Soiden kuivatus
ojittamalla on yksi merkittävimmistä
Suomen luontoa muuttaneista toimista.
Soiden määrä ei enää vähene yhtä nopeasti kuin ennen, mutta suoluonnon säilyminen ja tilan paraneminen ei silti ole
vielä turvattu. Soiden ja niiden ympäris-

töjen maankäyttö vaikuttaa herkästi soiden
vesitalouteen. Uudisojitus metsätalouden
tarpeisiin on käytännössä loppunut. Kunnostusojitusten kuivattava vaikutus voi kuitenkin ulottua myös ojittamattomiin suon
osiin.
Suomessa on noin 100 000 hehtaaria terpeenottoalueita. Jotta turpeenoton vaikutukset eivät enää kasvaisi, uudet turpeenottoalueet tulisi suunnata vain ojitetuille ja suoluonnonarvonsa jo peruuttamattomasti menettäneille turvemaille tai suopelloille. Myös
vesirakentaminen, pohjavedenotto, ojittamattomien soiden hakkuut ja maanmuokkaukset, teiden rakentaminen sekä lisääntyvä maastoliikenne voivat edelleen heikentää
suoluonnon tilaa.
Ilmaston lämpeneminen uhkaa ensimmäisenä pohjoisen palsasoita ja routarämeitä, joiden säilymiselle routimisilmiöt ovat
keskeisiä.

Ojitettujen turvemaiden osuus
kaikista turvemaista

Ojitusosuus
ei ojitustietoja
< 25 %
25−50 %
50−75 %
> 75 %

www.ymparisto.fi/suot
Lähde: SYKE. Kartta Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/08.
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LUONTO

Luonto ja lajisto muuttuvat alati
Ainakin joka kymmenes laji Suomessa on
uhanalainen. Luonnonsuojeluasetuksessa
on lueteltu 1 410 uhanalaista lajia. Keskeisimmät syyt lajien uhanalaisuuteen tai häviämiseen Suomessa ovat maaseudun avoimien perinnemaisemien sulkeutuminen hoidon ja käytön loputtua sekä metsien käytön
ja käsittelyn aiheuttamat muutokset.
Lajiston tuntemus on Suomessa maailman huippuluokkaa. Siitä huolimatta jopa
kaksi kolmasosaa maamme eliölajeista tunnetaan varsin puutteellisesti. Puutteellisesti
tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmassa vuosina 2003–2007 löydettiin yli tuhat Suomelle uutta eliölajia.
Monet Suomeen kotiutuneet vieraslajit
uhkaavat luontomme monimuotoisuutta.
Pohjoismaiden ministerineuvoston mukaan
Suomeen on kotiutunut 21 mereistä lajia, 24
sisävesissä elävää ja 593 maalla elävää lajia.
Maalla elävistä vieraslajeista suurin osa on
kasvilajeja.

Selviytyjät: merikotka ja muuttohaukka
Merikotkan asutut reviirit 1970–2008

Vuonna 2008 Suomessa oli noin 300 asuttua
merikotkan reviiriä, ja poikasia syntyi 263.
Merikotkia arvioidaan olevan Suomessa nyt
noin tuhat.
Määrä on paljon verrattuna siihen, että laji
melkein katosi Suomesta 1970-luvulla. Merikotkia vainottiin, ja ne kärsivät kalojen sisältämistä ympäristömyrkyistä. Vapaaehtoisten järjestämä talviruokinta, pesimisaluei
den rauhoittaminen sekä ympäristömyrkkyjen käyttökiellot ovat auttaneet kannan
elpymistä.

reviiriä
400
300
200
100
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Lähde: WWF:n Merikotkatyöryhmä/T. Stjernberg 2008.

2010

www.ymparisto.fi/lajiensuojelu
www.ymparisto.fi/vieraslajit

Ihmisen toiminnasta johtuvat elinympäristöjen muutokset ja laivojen mukana tulleet vieraslajit ovat muuttaneet
Itämeren eliöstöä erityisesti 1950-luvun
jälkeen. Esimerkiksi pehmeiden pohjien
valtalajina ollut valkokatka on monin
paikoin joutunut väistymään liejusimpukan ja amerikanmonisukasjalkaisen
Marenzellerian tieltä.
Marenzelleria on hyötynyt Itämeren
rehevöitymisestä, koska laji käyttää ravinnokseen eloperäistä ainesta pohjasedimentin pinnalta. Marenzelleriat, kuten muutkin syvälle pohjasedimenttiin
kaivautuvat monisukasmadot ja liejusimpukat, lisäävät ravinteiden vapautumista pohjasta. Marenzelleria tulee
toimeen myös Itämeren syvien pohjien
vähähappisissa oloissa ja pystyy selviytymään jopa hapettomasta kaudesta.
Lisäksi laji lisääntyy nopeasti ja valtaa
tehokkaasti uusia alueita, mutta siitä ei
ole havaittu kilpailullista haittaa muille
pohjaeläimille.

Markku Aikioniemi

Monisukasmato
valloittaa Itämerta

Vuonna 2007 Suomessa pesi 250–270 muuttohaukkaparia. Laji on kärsinyt merikotkaakin enemmän ympäristömyrkyistä. Ennen 1950-luvun romahdusta muuttohaukkakannan kooksi arvioitiin lähes tuhat paria. Pesimäkanta romahti
1950–1960-luvuilla DDT:n ja muiden ympäristömyrkkyjen takia, ja 1970-luvun alussa kannan kooksi arvioitiin noin 30
paria. Ympäristömyrkkyjen käytön kiellon jälkeen kanta lähti hitaasti toipumaan niin, että se oli 1990-luvun puolivälissä 100–130 paria. Lähde Ollilla, T. & Koskimies, P. 2008.
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Tärkeimmät kansainväliset ympäristösopimukset
Suomi on mukana kaikkiaan yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa. Lisäksi Suomea
velvoittavat EU:n ympäristösäädökset, kuten vesipuitedirektiivi ja kemikaaliasetus REACH.

Sopimus

Tavoite

Toteutuminen

Itämeren suojelusopimus
(Helsinki 1974 ja 1992)

Itämeren pilaantumisen ehkäiseminen ja meren
tilan kohentaminen.
Sopimuksen tavoitteita on tarkennettu suojelu- ja toimenpideohjelmissa sekä HELCOMsuosituksissa ja ministerijulkilausumissa.
Vuoden 2007 toimenpideohjelman tavoitteena on Itämeren hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2021 mennessä.

Uusi sopimus astui voimaan tammikuussa 2000.
Sopimuksessa ovat mukana kaikki Itämeren valuma-alueen valtiot.
Itämeren valuma-alueella vesistöihin päätyvän
ravinnekuormituksen arvioidaan vähentyneen
noin 40 % 1980-luvun lopulta. Yhdyskuntien ja
teollisuuden fosforikuormituksen 50 % vähennystavoite on saavutettu lähes kaikissa maissa. Maatalouden kuormitus ei ole vähentynyt
tavoitteen mukaisesti.

Sopimuksella suojellaan ympäristöä ja ihmisten
terveyttä valtiorajojen yli kulkeutuvilta ilman
epäpuhtauksilta.
Ainekohtaisista päästövähennystavoitteista on
sovittu puitesopimuksissa. Esimerkiksi Oslossa
1994 solmitussa toisessa rikkipöytäkirjassa Suomi
sitoutui vähentämään rikkipäästöjään 80 % vuoden 1980 määrästä vuoteen 2000 mennessä.

Geneven yleissopimuksen on ratifioinut 51 valtiota ja EY. Suomi ratifioi sopimuksen 1981.
Kaukokulkeutumissopimusta ja sitä täydentäviä puitesopimuksia pidetään malliesimerkkinä
kansainvälisen yhteistyön voimasta ympäristö
ongelmien ratkaisemisessa. Sopimuksen myötä
eri aineiden laskeumat niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ovat vähentyneet merkittävästi.

Yläilmakehän otsonikerrosta heikentävien aineiden käytön lopettaminen.
Montrealin pöytäkirja sisältää sitovia sopimuksia otsonikerrosta heikentävien aineiden käytön
ja valmistuksen vähentämiseksi. Sitä on tiukennettu vuosina 1990, 1992, 1997 ja 1999.

Wienin yleissopimus astui voimaan 1988 ja
Montrealin pöytäkirja 1989. Kummankin on ratifioinut 194 valtiota ja EY.
Pöytäkirjan astuttua voimaan pahimpien otsonia tuhoavien aineiden käyttö on joko lakannut
tyystin tai ainakin vähentynyt merkittävästi.

Maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien
sekä niiden sisältämien perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, kestävä käyttö ja perintötekijöiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen jako.
Cartagenan pöytäkirja sääntelee muuntogeenisten (GMO) organismien tuontia ja vientiä.

Sopimus astui voimaan 1993. Sen on ratifioinut
191 valtiota ja EY.
Suomessa hyväksyttiin 2006 strategia
ja toimenpideohjelma vuosille 2006–2016.
Tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon
monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010
mennessä. Tavoitteen toteutuminen on epätodennäköistä.

Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuden vakiinnuttaminen turvalliselle tasolle. Kioton pöytäkirjassa kehittyneet maat sitoutuvat vähentämään
kasvihuonekaasupäästöjään 5 % vuoden 1990
tasosta vuoteen 2012 mennessä. EU:n sisäisen
taakanjaon mukaan Suomen tulee pitää päästönsä enintään vuoden 1990 tasolla.

Ilmastosopimus tuli voimaan 1994. Sopimuksen
on ratifioinut 192 valtiota ja EY. Kioton pöytäkirja tuli voimaan 2005. Sen on ratifioinut 183
valtiota ja EY.
Vuonna 2007 Suomen kasvihuonekaasujen
päästöt olivat noin 11 % suuremmat kuin vuonna 1990.

Århusin sopimus
(1998)

Ympäristöasioita koskevan tiedonsaannin, kansalaisten osallistumisen, muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden takaaminen.

Sopimus tuli voimaan 2001. Sen on ratifioinut 42
valtiota ja EY. Suomen kansallinen toimeenpanoraportti julkaistiin joulukuussa 2007.

Tukholman POP-sopimus
(2001)

Pysyvien orgaanisten yhdisteiden käyttöä ja
päästöjä rajoittava sopimus. Alkuvaiheessa sopimukseen sisältyy yhteensä 12 yhdistettä, kuten
DDT ja PCB sekä dioksiinit ja furaanit.

Tukholman sopimus astui voimaan 2004. Sen on
ratifioinut 152 valtiota ja EY. Suomi ratifioi sopimuksen 2002 ja julkaisi sopimuksen täytäntöönpanosuunnitelman keväällä 2006.

Kaukokulkeutumissopimus
(Geneve 1979)
• Geneven yleissopimusta on täydennetty
yhteensä kahdeksalla puitesopimuksella eli
pöytäkirjalla vuosina 1984–1999.

Otsonikerroksen suojelusopimus
(Wien 1985)
• Montrealin pöytäkirja (1987)

Biodiversiteettisopimus
(Rio de Janeiro 1992)
• Bioturvallisuuspöytäkirja (Cartagena 2000)

YK:n ilmastosopimus
(Rio de Janeiro 1992)
• Kioton pöytäkirja (1997)

www.ymparisto.fi/ymparistosopimukset

Ratifiointitiedot 2.2.2009.
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