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Klimathotets årtionde

Miljöns tillstånd är ingen kortvarig företeelse utan en kombination av förändringar,
växelverkan och utvecklingsförlopp. Hur
man uppfattar denna kombination – som
en bra eller dålig miljö – beror åtminstone
delvis på vars och ens personliga värderingar.
Med hjälp av mätarna i denna översikt
kan var och en bilda sig en egen uppfattning om miljöns tillstånd. Översikten tar
upp många uppmuntrande utvecklingsriktningar, såsom minskningen av utsläpp
i luft och vatten, men också oroande trender, såsom den ökade användningen av
naturresurser och minskningen av naturens mångfald.
I dag orsakar klimatförändringen mest
bekymmer. På 1990-talet såg man den mer
som en framtida utmaning än som ett problem som genast borde åtgärdas.
Situationen förändrades på 2000-talet,
då åtskilliga undersökningar och rapporter gav noggrannare klimatprognoser och
bedömningar av följderna av uppvärmningen.
I synnerhet Nicholas Sterns rapport
om de ekonomiska följderna av klimatförändringen (hösten 2006) väckte stor
uppmärksamhet. Enligt rapporten kommer klimatförändringen att orsaka en
bestående sänkning av världens brutto-

katja raatikainen

Miljöns tillstånd i Finland är
i många hänseenden bättre än
för 10–20 år sedan. De goda
insatserna riskerar dock att
hamna i klimatförändringens
skugga.

Även om klimatförändringen har dominerat miljödiskussionen på 2000-talet, är minskningen av naturens
mångfald ett minst lika allvarligt miljöproblem. Det är i allmänhet omöjligt att återställa en förstörd livsmiljö
eller försvunnen art då olyckan redan har skett. På bilden en starkt hotad naturtyp, hällmarkstorräng,
i Lampola i Halikko.

nationalprodukt ifall man inta vidtar några
motåtgärder. Enligt Stern borde vi effektivt
motarbeta klimatförändringen redan under
de följande 10–20 åren.
Att det arktiska istäcket smälter har under
de senaste åren blivit en symbol för klimatförändringens framfart.
Sommaren 2007 hade istäcket smultit mer
än någonsin förr och var rentav 39 procent
mindre än medeltalet för åren 1979–2000.
Sommaren 2008 var dess areal bara obetydligt större. Detta har fått några forskare att befara att istäcket kommer att försvinna på tio
år. Enligt återhållsammare prognoser kommer det sommartida istäcket på Ishavet att
försvinna kring år 2040.
Nu redan syns klimatförändringen också i
Finland. Många arktiska arter minskar i antal
och nordliga arter breder ut sig mot norr.
Klimatförändringen påverkar inte miljöns
tillstånd endast genom klimatuppvärmning

och ökande nederbörd. På grund av försöken att motverka klimatförändringen
ökar också trycket att utnyttja bl.a. skogar, vattenresurser och landskap i högre
grad än förr.
Utbyggnad av vattenkraft och storskalig produktion av biomassa i skogar är
båda botemedel mot klimatförändringen,
men de inverkar oundvikligen också på
hur de hotade arterna i vattendrag och
skogar klarar sig.
Det är svårt att hitta smärtfria lösningar
inom miljövården. I miljövårdens historia finns det dock flera bevis på åtgärder
som verkade dyra men som visade sig
vara lönsamma på lång sikt. Med hjälp
av forskning kan man hitta de bästa lösningarna. Men att förverkliga dem kräver
kraftåtgärder av såväl enskilda människor
som hela samhället.

Nyaste informationen finns på nätet
EU:s medlemsstater är enligt miljödirektiven
förpliktade att erbjuda sina medborgare information om miljöns tillstånd. I Finland har
man valt Internet till den främsta kanalen för
informationsförmedlingen. Statens miljöförvaltning upprätthåller webbtjänsten www.
miljo.fi, där man hittar de färskaste uppgifterna om såväl utsläpp och deras konsekvenser som förebyggande av miljöproblem.
Även många andra myndigheter har information om miljön i sina webbtjänster. Dessa
uppgifter är i stor utsträckning länkade till
www.miljo.fi.
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Denna översikt, Miljöns tillstånd i Finland
2008, är ett sammandrag av utbudet på nätet.
Vi har samlat de viktigaste och aktuellaste
ämnena i översikten och de presenteras kort
och koncist. I samband med de flesta ämnena
finns det en webbadress där man hittar ytterligare information och de nyaste uppdateringarna.
Fastän orsakerna bakom många miljöproblem är världsomfattande, syns spåren också
på lokal nivå. Samtidigt med denna översikt
publicerades i Finland 13 regionala översikter
över miljöns tillstånd. I dem granskas mil-

Finlands miljöcentral www.miljo.fi/syke

jöns tillstånd på de regionala miljöcentralernas områden.
Denna riksomfattande översikt över miljöns tillstånd 2008 utarbetades vid Finlands
miljöcentral (SYKE). Som källor användes
miljöförvaltningens experter och informationssystem samt övriga myndigheter och
forskningsinstitut.
www.miljo.fi/miljonstillstand
Översikter över miljöns tillstånd 2008
www.miljo.fi/miljonstillstand2008

Naturresurser

Finland använder rikligt med naturresurser
Hälften av naturresurserna går till tillverkning av exportprodukter
Totalkonsumtionen av naturresurser i Finlands samhällsekonomi var år 2006 ca 560
miljoner ton, dvs. över 100 ton per finländare.
Ungefär fyra femtedelar av de förbrukade naturresurserna är icke-förnybara eller sådana
som förnyas mycket långsamt, t.ex. olja stenkol, metaller, grus och torv. Andelen förnybara material av totalkonsumtionen, t.ex. trä
och annan biomassa, är ca en femtedel.
Ungefär hälften av den totala mängden
av naturresurser som antingen industrin använder eller som går till konsumtionen kommer från utlandet. Litet över hälften av de
material som används i vårt land går emellertid till tillverkning av exportprodukter. Importen och exporten av material har ökat betydligt under de senaste årtiondena. År 1970
hade en fjärdedel av materialet sitt ursprung
i utlandet och exportens andel av totalkonsumtionen av naturresurser var ungefär en
tredjedel.
Konsumtionen av naturresurser i Finland
blev en och en halv gång större mellan åren
1970 och 2006. Totalkonsumtionen minskade
betydligt endast under oljekrisen på 1970-talet och depressionen på 1990-talet. Även åren
2004 och 2005 minskade totalanvändningen
något, bl.a. för att importen av stenkol var
mindre.
Man uppskattar totalkonsumtionen av
naturresurser genom att beräkna massan för
olika material. I totalkalkylen ingår så kallade dolda flöden, dvs. naturmaterial som har
ändrats eller flyttats i samband med tagande
av naturresurser och byggande. Även importprodukternas dolda flöden tas i beaktande.
De dolda flödena utgör över hälften av totalkonsumtionen av naturresurser.
www.ymparisto.fi/syke/envimat (på finska)
Totalkonsumtionen av naturresurser
i Finland 1970–2006 enligt
milj. t/v
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Totalkonsumtionen av naturresurser (TMR) i Finlands nationalekonomi var 584 miljoner ton år 2005. Hälften
av denna mängd tas från Finlands natur i form av biomassa eller mineraler och stenmaterial som förädlas eller
används som sådana i hemlandet. Den andra hälften (bl.a. bränslen, malmer, trä) införs från utlandet antingen för
industrins behov eller direkt till konsumenterna. En betydlig andel av produktionen inom träförädlingsindustrin
och metallindustrin i Finland exporteras. Dessa industrigrenar använder rikligt med naturresurser.
Källa: ENVIMAT. 2009.

En finländares ekologiska fotavtryck är 5,2 hektar
Det ekologiska fotavtrycket är i dag den
mätare på konsumtionen av naturresurser som fått mest uppmärksamhet. Det
beskriver mängden förnybara naturresurser en människa förbrukar i förhållande
till naturens förmåga att förnya sig och
mängden koldioxidsutsläpp i förhållande
till naturens förmåga att binda koldioxid.
Det ekologiska fotavtrycket anges i hektar
och motsvarar den biologiskt produktiva
areal som konsumtionen samt avfallshanteringen kräver.
Man kan räkna det ekologiska fotavtrycket för såväl en enskild människa som
hela mänskligheten. Det sammanlagda
ekologiska fotavtrycket för alla människor i världen överskrider med 30 procent
jordens biokapacitet, dvs. produktionen
av förnybara naturresurser. Det ekologiska fotavtrycket för en finländare är enligt
WWF:s rapport Living Planet Report 2008

i genomsnitt ca 5,2 hektar. På grund av vår
stora skogsareal och glesa bebyggelse är
den genomsnittliga biokapaciteten i Finland 11.7 hektar per invånare. På jorden
finns det bara 2,1 hektar biologiskt produktiv areal per capita.
Det ekologiska fotavtrycket kan räknas
på många olika sätt och räknemetoderna
utvecklas hela tiden. Resultat som man får
med olika metoder går inte jämföra med
varandra. Till exempel på en förteckning
över nationer som konsumerar mest naturresurser, som WWF gav ut år 2008,
hade Finland på ett år gått från tredje till
sextonde plats. Förändringen berodde huvudsakligen på att kärnkraften inte längre år 2008 räknades till de energiproduktionssätt som orsakar koldioxidutsläpp.
www.miljo.fi/ekoeffektivitet

Källa: Thule Institut. 2008.
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Finlands klimat blir varmare i snabb takt
Alternativa framtidsscenarier
Uppvärmningen av klimatet är ett obestridligt faktum, sägs det i IPCC:s fjärde utvärderingsrapport, som den mellanstatliga panelen
för klimatförändringar (IPCC) gav ut år 2007.
Under de senaste hundra åren har jordens
medeltemperatur ökat med 0,74 grader. Även
världshavens yta har stigit och is- och snötäcket blivit tunnare.
Enligt IPCC är de växthusgasutsläpp som
beror på mänsklig verksamhet huvudorsaken
till klimatuppvärmningen. De viktigaste utsläppskällorna globalt sett är användningen
av fossila bränslen och utplåningen av skogar.
IPCC beskriver den framtida klimat
utvecklingen med hjälp av en mängd scenarier, som skiljer sig från varandra bl.a. när
det gäller befolkningsökningen, den ekonomiska tillväxten och den tekniska utvecklingen. Då man i klimatmodeller matar in de
utsläpp som uppstår i de olika alternativen,
kan man räkna ut hur temperaturen, nederbördsmängden och de övriga klimatstorheterna skulle utvecklas i respektive fall.
Enligt det dystraste scenariot, A1F1, kommer jordens medeltemperatur att stiga med
4,0 grader före år 2100 jämfört med medeltalet för åren 1980–1999. Enligt det mest optimistiska scenariot, B1, kommer temperaturen
att stiga med endast två grader. Värdena är
s.k. bästa uppskattningar i de olika klimatmodellerna: de ligger i mitten av den sannolika variationsbredd som modellerna ger och
denna kan vara flera grader.

Kalla vintrar i södra Finland
snart ett minne blott

I IPCC:s fjärde utvärderingsrapport
framställs klimatförändringen med
SRES-scenarier:

Enligt klimatmodellerna kommer uppvärmningen av klimatet att vara särskilt snabb i
Finland och i övriga områden i norr. Scena
rierna för Finland visar att temperaturen stiger med 3–7 grader före år 2100. Nederbörden ökar med 13–26 procent.
Vinterklimatet uppvärms mer än sommarklimatet. Även nederbörden blir större under
vintermånaderna. Vintrarna i södra Finland
är huvudsakligen snöfria och regnigare än
nuförtiden.

A-scenarierna grundar sig på modeller för
konsumtionssamhällen och B-scenarierna på
modeller för samhällen med hållbar utveckling.
• A1-scenariot: Den ekonomiska tillväxten
och den tekniska utvecklingen är mycket
snabba och befolkningen ökar fram till
mitten av detta århundrade. A1 indelas
i ytterligare tre subscenarier utgående
från de energikällor som den framtida
energiproduktionen baserar sig på.
• A2-scenariot: Den ekonomiska tillväxten
är långsammare än i A1-scenaariet.
Skillnaderna mellan i-länder och
u-länder är fortfarande stora, varför
befolkningsökningen är snabb och pågår
hela århundradet.
• B1-scenario: En värld som har välutvecklad
teknologi och där miljövården är ett viktigt
mål. Skillnaderna mellan stater jämnas ut.
Detta bromsar upp befolkningsökningen.
• B2-scenario: En värld där miljövården är
ett viktigt mål och där den ekonomiska
tillväxten och den tekniska utvecklingen
är ojämnt fördelade på olika områden.
Skillnaderna i utvecklingen mellan
de olika områdena hålls stora, och
befolkningsökningen är snabb.

Delvis för sent att stoppa
klimatförändringen
Det är omöjligt att stoppa klimatförändringen helt och hållet. Många av de växthusgaser som mänsklig verksamhet ger upphov
till stannar kvar i atmosfären i hundratals år.
Även om vi omedelbart satte stopp för nya
utsläpp, kommer växthusgaserna att värma
upp klimatet också i fortsättningen.
Ett av EU:s mål är att begränsa klimatuppvärmningen till högst två celsiusgrader. På
det sättet skulle man kunna undvika de skadligaste förändringarna. Det här är ett svårt
mål att uppnå, eftersom de globala utsläppen av växthusgaser på 2000-talet har ökat
snabbare än på 1990-talet, fastän man redan
försökt reducera utsläppen.

Antal snödygn i Finland
1961–1990

2010–2039

Av kartorna framgår antalet snödygn i olika delar av Finland under
referensperioden (1961–1990) och
i framtiden (perioderna 2001–2039
och 2070–2099). Prognoserna har
gjorts med Hadley Centers klimatmodell (HadCM3) utgående från
utsläppsscenariot B2. Med snödygn
menas ett dygn under vilket hälften
av en observationsyta är snötäckt.
Källa: Finessi, SYKE. 2008.

0–30
30–60
60–90
90–120
120–150
150–180
180–210
210–240
240–270
270–300

4

Finlands miljöcentral www.miljo.fi/syke

2070–2099

marko koivula

Klimat

Utsläppen i Finland överskrider
målnivån tydligt
Medeltemperaturens utveckling i Finland
enligt olika scenarier
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Årsnederbördens utveckling i Finland
enligt olika scenarier
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Av de sex SRES-scenarierna framgår förändringarna
i medeltemperaturen och nederbörden i Finland jämfört
med värdena åren 1971–2000. Uppgifterna är medeltal
av resultat från 19 olika klimatmodeller. Källa: Ruosteenoja K. och Jylhä K. Meteorologiska Institutet. 2008.

Finland har förbundit sig att redan de
närmaste åren begränsa utsläppen av
växthusgaser så att de är högst lika stora
som år 1990. Målet är svårt att uppnå, eftersom utsläppen av växthusgaser i vårt
land har ökat sedan 1990. År 2007 var utsläppsmängden 7,6 miljoner ton större än
år 1990, då den var 70,9 miljoner ton.
Om vi inte lyckas minska på utsläppen
i Finland, bör vi kompensera den överskridande delen. I klimatavtalet klargörs
för olika metoder, s.k. Kyotomekanismer,
med vilka en stat kan skaffa sig mer utsläppsrätter. Finland har för avsikt att
förstora sin utsläppsrätt med 10 miljoner
ton åren 2008–2012 genom att i u-länder
verkställa projekt som minskar på mängden utsläpp.
Inom EU-området fungerar dessutom
utsläppshandel. Produktionsanläggningar som är med i detta system kan idka
handel med sina utsläppsrätter. Ett finskt
företag kan sålunda skaffa sig en större
utsläppsrätt än vad den ursprungligen
fått gratis. En produktionsanläggning
som lyckats minska sina utsläpp mer än
väntat kan sälja sina överlopps utsläppsrätter.
www.miljo.fi/klimat

Utsläppen av växthusgaser i Finland 1990–2007
milj. ton CO 2 -ekv.
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FM i sommarpimpelfiske vid Purasjärvi.

Gruppen Övriga består av HFC- och PFC-föreningar samt svavelhexafluorid. Källa: Inventarium av växthusgaser. 2007.
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Energikonsumtionen har femfaldigats på 50 år
De värsta olägenheterna hänger ihop med användningen av fossila bränslen
Totalkonsumtionen av energi har ökat femfaldigt mellan åren 1950 och 2007. Konsumtionen har minskat endast tillfälligt i samband med de djupaste lågkonjunkturerna.
Den plötsliga nedgången i totalkonsumtionen av energi år 2005 berodde på den milda
vintern och driftstoppen inom träförädlingsindustrin. Produktionsmängderna inom den
energidominerade industrin och förändringarna i industristrukturen kommer att inverka
på behovet av energi även i fortsättningen.
En förbättring av byggnaders energieffektivitet leder till att energikonsumtionen minskar,
men den byggda arealens tillväxt leder däremot till att energikonsumtionen ökar.

Energikonsumtionen i hemmen har ökat
för att både antalet hushåll och bostadsytan
per person har ökat. Konsumtionen har ökat
också för att man har allt högre utrustningsstandar i hemmen. Datorerna och den övrig hemelektroniken förbrukar numera lika
mycket energi som elbasturna. Man kan
minska apparaternas energikonsumtion dels
genom att utveckla energisnålare produkter,
dels genom att använda dem på ett förnuftigt sätt.
Fritidshusens energikonsumtion ökar, när
allt fler sommarstugor byggs om till välutrustade bostäder som värms upp också under vintern.

Totalkonsumtionen och slutanvändningen av energi 1970–2007
PJ

totalkonsumtion

Det är viktigt att minska totalkonsumtionen av energi, för alla energiproduktionssätt
har sina olägenheter. Vid energiproduktion
uppstår i allmänhet skaldliga utsläpp och avfall. Anskaffningen och transporten av bränslen skadar och splittrar naturområden, och
kraftverken fördärvar landskap och vattendrag.
De allvarligaste skadorna, dvs. utsläppen
av försurande föreningar och växthusgaser,
hänger ihop med framför allt användningen
av fossila bränslen. De här bränslenas andel
av totalkonsumtionen av energi i Finland är
i dag ungefär hälften. Även utsläppen av fina
partikar och tungmetaller från energiproduktionen är betydande.

Energikonsumtionen per invånare år 2005
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Med totalkonsumtionen av energi avses den totala konsumtionen av inhemska
energikällor och importenergi i Finland. Då man från denna drar av transmissionsoch överföringsförlusterna får man mängden energi för slutanvändning, som år 2007
var ca 75 procent av totalkonsumtionen. Källa: Statistikcentralen. 2008.
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I Finland är energikonsumtionen per invånare mycket stor. Det här beror på vår höga
levnadsstandard och energislukande industri samt vårt nordliga läge och de långa
avstånden i landet. Toe anger energiinnehållet i ett ton råolja. Källa: Eurostat.

Minskad energikonsumtion ett av målen
i den nya klimat och energistrategin
Regeringen godkände i november 2008 en
långsiktig klimat- och energistrategi för
Finland. Syftet med strategin är att energikonsumtionens tillväxt vänds i nedgång
under det följande årtiondet. Målet är att
slutanvändningen av energi år 2020 är 310
terawattimmar (1 116 PJ) dvs. på samma
nivå som i dag. Slutanvändningen borde
år 2050 vara åtminstone en tredje del mindre än år 2020.
Strategin har som mål också en kraftig ökning av användningen av förnybara

6

energikällor. År 2020 borde 38 procent av
den energi vi förbrukar härstamma från
förnybara energikällor. Av de förnybara energikällorna skulle man då använda mest träbaserad energi. Därtill skulle
man också använda avfallsbränslen, värmepumpar, biogas och vindenergi.
Avsikten är också att öka självförsörjningsgraden för energi och att säkerställa
energitillgången i alla situationer.
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38 % av energi
från förnybara
energikällor
år 2020
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matti lindholm

energi

En fjärdedel av energin från förnybara källor
Den förnybara energins andel av energikonsumtionen 1970–2007

Finland hör till de ledande länderna när det gäller användning av
bioenergi. Bioenergin hos oss består i synnerhet av träbaserade
bränslen, som fås som biprodukt från träförädlingsindustrin. Bioenergiproduktionen är sålunda i hög grad beroende av träförädlingsindustrins produktion. Vattenkraften är vid sidan av bioenergin en
viktig energikälla. De övriga förnybara energikällornas betydelse
är än så länge rätt liten. Ungefär en fjärdedel av energin fås från
förnybara källor.
Skogarna uppskattas i framtiden vara den största tilläggskällan
till bioenergi. Möjligheterna att utbygga vattenkraften i Finland är
små, men genom att effektivisera gamla kraftverks verksamhet
kan man utöka vattenkraftsproduktionen. Det är också möjligt att
utnyttja sol- och vindkraft i betydligt större utsträckning än vad
som görs i dag.
Även de förnybara energiformerna har sina nackdelar, såsom näringsutsläpp, skador på naturens mångfald, buller och varierande
energitillgång. Det är viktigt att hitta sådana energiproduktionssätt
som får utsläppen av växthusgaser att minska och dessutom gör det
lättare att uppnå övriga miljönyttor och ekonomisk vinst. Ett sätt är
att utnyttja jordbruksavfall och bioavfall vid biogasproduktion.
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Källa: Statistikcentralen. 2008.

Vindkraftsproduktionen 1992–2007

Energi producerad med luftvärmepumpar 1992–2007
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År 2007 motsvarade den elektricitet som producerades med vindkraft 0,2
procent av den årliga elkonsumtionen i Finland. I mars 2008 fanns det 113 stora
vindkraftverk i Finland. Ett av målen för den nya klimat- och energistrategin är
att utöka vindkraftsproduktionen tjugofalt. Källa: VTT. 2008.
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Med värmepumpar kan man minska energikonsumtionen i synnerhet i elupp
värmda hus. Luftvärmepumparna producerar som bäst 3–5 gånger mera värmeenergi än de förbrukar elenergi. År 2007 var mängden energi producerad med
jordvärmepumpar 2 815 GWh och med frånluftsvärmepumpar 100 GWh.
Källa: Suomen lämpöpumppuyhdistys ry. 2009.
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Avfall

2008

Avfallsmängden ökar fortfarande
Varje finländare producerar ca 500 kg kommunalt avfall per året
Det uppstod inemot 70 miljoner ton avfall i
Finland år 2006. Detta är fyra miljoner ton
mera avfall än år 2005. Av hela avfallsmängden var nästan 71 procent mineralavfall och
19 procent träavfall. I denna mängd ingick
inte dynga som användes inom jordbruket,
inte heller hyggesavfall som lämnades i skogarna.
Av det uppkomna avfallet återvanns 40
procent i form av material eller energi. Resten placerades på avstjälpningsplatsen eller
behandlades på annat sätt. År 2006 uppstod
det inemot 2,4 miljoner ton problemavfall, av
vilket huvudparten härstammade från mineralutvinning och olika industrigrenar.
Det kommunala avfallet utgör endast
knappt 4 procent av den totala avfallsmängden. Åren 2000–2007 varierade mängden
mellan 2,3 och 2,6 miljoner. Ungefär två tredjedelar av det kommunala avfallet härstammade från hushåll. År 2007 uppstod det 505
kilogram kommunalt avfall per finländare.

Mängden var 12 kilogram större än år 2006.
Målet är att man får mängden kommunalt
avfall att hållas på samma nivå som den var
i början av 2000-talet, dvs. ca 2,4 miljoner ton.
Avsikten är att avfallsmängden börjar gå ner
före år 2016.

Allt mer avfall återvinns
År 2007 återvanns kommunalt avfall som material i något större utsträckning än tidigare.
Även energiutvinningen hade ökat litet. Cirka 12 % av avfallet brändes. Mängden kommunalt avfall som placerades på avstjälpningsplatsen sjönk med ca 10 procent åren
2000–2007.
Fortfarande hamnar över hälften av det
kommunala avfallet på avstjälpningsplatsen.
Målet för år 2016 är att bara en femtedel av
det uppkomna avfallet förs till avstjälpningsplatsen.
www.miljo.fi/avfall

Återvändning och behandling av
kommunalt avfall 1997–2007
Energiutvinning
(inkluderar bränning i avfallskraftverk)
Materialåtervinning
Till avstjälpningsplats och övrig behandling
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Med kommunalt avfall avses dels avfall som uppstår vid
boende, dels avfall som uppstår inom industri- och serviceverksamhet och övrig verksamhet och som går att
jämställa med avfall från boende. Källa: Statistikcentralen och SYKE. 2008.

Avfallsåtervinning år 2006 (miljoner t/år)

Energiutvinning
Materialåtervinning
Behandling och slutförvaring

Kommunalt
avfall
0,22
0,87
1,53

Byggavfall
0,523
7,752
14,87

Avfall från
Avfall från
mineralutvinning industri
0
7,4
3,38
5,518
18,14
5,057

Avfall från
Avfall från jord- Övrigt avfall
energiproduktion och skogsbruk
0,004
1,89
0
0,623
0,133
0,33
1,01
0,015
0

Källa: Statistikcentralen. 2008.

Producentansvar – producenten ansvarar för avfallshanteringen
En produkts tillverkare och importör har
ansvar för avfallshanteringen och dess kostnader för vissa bestämda produkter. Producentansvar gäller för fordon, däck, elapparater, elektronik, batterier, ackumulatorer,
dagstidningar, tidskrifter, kontorspapper
och förpackningar. Förpackarna och importörerna av förpackningar har producentansvaret för förpackningar.
Syftet med producentansvaret är att effektivisera återanvändningen av produkter
och återvinningen av material. Detta mål har
uppnåtts speciellt väl när det gäller dryckesförpackningar. År 2007 var returneringsgraden för pantförsedda flaskor 97 procent och
för metallburkar nästan 90 procent.
Elektriska och elektroniska produkter
omfattas av producentansvar sedan år 2005.
Från privathushåll insamlades år 2006 ca 7
kilogram dylika produkter per invånare.
Detta motsvarar genomsnittet för Europa.
www.miljo.fi/producentansvar
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Återvinning av elektriska och elektroniska produkter år 2006
Användningsgrad

Återanvändnings- och återvinningsgrad
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Målen som har uppsatts för grupperna har markerats med en punkt. Birkalands miljöcentral övervakar att
producentansvaret följs i Finland med undantag av Åland. Källa: Birkalands miljöcentral. 2008.
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Samhällsstrukturen i städer allt mer splittrad

Samhällsstrukturen håller på att bli allt mer
splittrad i största delen av Finlands stadsregioner. Orsaken är att städernas invånarantal
inte ökar, utan snarare minskar, medan det
i städernas utkanter växer upp nya bosättningscentrum. I en splittrad samhällsstruktur
ligger hemmet, arbetsplatsen och tjänsterna
i allmänhet på långt avstånd från varandra.
Sedan början av 1980-talet har en del av tjänsterna flyttat ut från städernas centrum närmare de ställen där folk bor och arbetar. Byggandet av stora affärer är ett typiskt exempel
på denna utveckling.
Samhällsstrukturen i finska stadsregioner
är rätt så splittrad jämfört med övriga Europa. Detta beror delvis på att Finland har
urbaniserats så sent.
Man har lyckats göra samhällsstrukturen
tätare genom kompletteringsbyggande endast på vissa områden, t.ex. på huvudstadsregionens kärnområde, kransorter utmed
huvudbanan och kärnområdena i ett par tillväxtcentrum, såsom Tammerfors, Uleåborg,
Åbo och Jyväskylä. Även i utkanten av dessa
har samhällsstrukturen splittrats i och med
ökad glesbebyggelse och uppkomsten av
glesare tätorter. Som exempel kan nämnas
Helsingfors stadsregion, där 31 procent av
landarealen år 2005 bestod av glesa småhusområden.
En splittrad samhällsstruktur medför:

• längre arbetsväg och längre avstånd för
uträttande av ärenden
• infrastrukturen har stora bygg- och
underhållskostnader
• stora resekostnader
• slöseri med naturresurser, onödiga utsläpp

I några internationella undersökningar anges
nedre gränsen för fungerande kollektivtrafik
gå vid 20 invånare per hektar. När man betraktar situationen i Finland utgående från
detta värde har förutsättningarna för kollektivtrafiken hela tiden försämrats i våra största
städer, med undantag av Helsingfors. Möjligheterna att ordna fungerande kollektivtrafik
i Kuopio är än så länge goda. I Jyväskylä och

Tammerfors har utvecklingen det senaste årtiondet varit rätt stabil. Det är dock mycket
svårt att bli av med bilberoendet i stadsregioner där möjligheterna till en samhällsstruktur
som stöder kollektivtrafiken redan har gått
förlorade.
www.ymparisto.fi/ykr (på finska)
www.ymparisto.fi/elyse (på finska)

Andel invånare av olika stadsregioners befolkning som bodde inom område
med fungerande kollektivtrafik (> 20 invånare/ha) 1980–2005
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En enhetlig samhällsstruktur skapar
förutsättningar för:

• ordnande av kollektivtrafik
• tillgängligare tjänster
• sparande av naturresurser och
naturområden
• minskning av utsläpp
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Källa: YKR/SYKE och Statistikcentralen. 2008.
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Arbetsvägens längd
har fördubblats på 20 år
Stora skillnader mellan olika stadsregioner
Finländarnas genomsnittliga arbetsväg i en
riktning har nästan fördubblats på drygt tjugo år. År 2005 var längden på arbetsvägen i
genomsnitt 13 kilometer.
Eftersom de dagliga arbetsresorna har blivit längre, har få människor möjlighet att göra
dem till fots eller med cykel. En del kan använda kollektivtrafik, men allt fler är tvungna
att göra resan med personbil.
Arbetsvägens längd varierar mycket också inom stadsregionerna. Till exempel i Helsingforsregionen är arbetsvägen i allmänhet
lång. De som bor i centrum av Helsingforsregionens, dvs. inom en radie på 20 km från
centrum av Helsingfors, har en kortare arbetsväg än vad som är medeltalet för hela
landet. Långa dagliga arbetsresor görs från
stadsregionens utkanter. De som bor på över
30 km avstånd från Helsingfors centrum har

nästan alla en arbetsväg på över 20 km. Under de senaste tio åren har de dagliga arbetsresorna i genomsnitt blivit längre just för invånare i Helsingforsregionens utkanter. De få
människor som tillryggalägger dessa långa
arbetsresor med bil förorsakar största delen
av trafikarbetet för dagliga arbetsresor och sålunda också av utsläppen av växthusgaser.
Skillnaderna i arbetsvägens längd och dess
förändringar är stora mellan olika stadsregioner. Arbetsvägens längd är i allmänhet inte
beroende av stadsregionens storlek, även om
de dagliga arbetsresorna ofta är långa i stora
stadsregioner. De längsta arbetsresorna görs
i stadsregionerna Hyvinge, Borgå och Lojo,
de kortaste i stadsregionerna Vasa, Jakobstad
och Brahestad.

Förändring
i arbetsvägens
genomsnittslängd
1995–2005

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

Källa: YKR/SYKE och Statistikcentralen. 2008.
Kartan Lantmäteriverket tillståndsnummer 7/MML/08.

www.ymparisto.fi/ykr (på finska)

Arbetsvägens genomsnittslängd
i en riktning i Finland 1980–2005

Arbetsvägens genomsnittslängd i stadsregioner åren 1995 och 2005
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Källa: YKR/SYKE och Statistikcentralen. 2008.

Rovaniemi
Tavastehus

Förändring i arbetsvägens genomsnittslängd
1995–2005 på olika avstånd från Helsingfors
centrum
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Av figuren framgår arbetsvägens genomsnittslängd år 1995 och hur mycket denna har ökat fram till 2005.
Källa: YKR/SYKE och Statistikcentralen. 2008.
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De flesta har mindre än en kilometer
till närmaste butik
86 % av inköps- och ärenderesor tillryggaläggs med personbil
Hur mycket färdas dagligen beror på tjänsternas tillgänglighet. En allmän trend är att
butiker flyttar ut ur stadskärnorna till ställen
som folk lätt når med bil, såsom ringvägar
och utfartsvägar.
För två tredjedelar av finländarna ligger
den närmaste butiken på högst en kilometers
avstånd fågelvägen, och detta har inte ändrats nämnvärt under 2000-talet. Trots det åker
många på matuppköp till stormarknader på
längre avstånd än närbutiken bl.a. på jakt efter större sortiment och billigare priser. Även
specialbutiker har i stor utsträckning sökt sig
från stadskärnor till stora köpcentrum i tätorternas utkanter.
Enligt en riksomfattande undersökning
om persontrafik har inköps- och ärenderesorna ökat snabbast näst efter de dagliga
arbetsresorna. Av dessa resor tillryggaläggs
86 procent med personbil. Det statsfinansierade huvudvägnätet mellan olika centrum

har ställvis blivit en del av stadsregionernas
lokaltrafiknät. Butikerna placeras intill detta snabba vägnät, och kunderna har oftast
inget annat val än att åka med egen bil till
butiken.
Miljöministeriet kartlade hösten 2008 planerna på byggnadsprojekt för stora affärscentrum. Enligt planerna ska en stor del av affärscentrumen placeras i utkanten av tätorter och bostadsområden, vilket resulterar i
längre inköpsresor för kunderna. Bara ett litet
antal människor bor på några kilometers avstånd från affärerna, så ett tillräckligt kundunderlag nås endast med ett större område.
Många av de planerade projekten är mycket
stora i jämförelse med invånarantalet i det
närliggande området. Av de nuvarande affärscentren har endast Ideapark i Lempäälä ett större antal kvadratmetrar än vad det
finns invånare inom ett område på närmare
än 10 km. Flera tio av de planerade affärscen-

tren är däremot just sådana. I somliga av dem
kommer det visserligen att finnas affärer som
kräver mycket utrymme.

Riksomfattande mål
för områdesanvändningen
Samhällsstrukturens utveckling styrs bl.a. med
hjälp av riksomfattande mål för områdesanvändningen. Dessa reviderades i november
2008. De viktigaste punkterna i revideringen
gällde förenhetligandet av samhällsstrukturen,
Helsingforsregionens bostadsproduktion, trafiken
och markanvändningen och energifrågor inom
områdesanvändningen. I de reviderade målen
ingår bl.a. placeringen av tjänster och arbetsplatser så att behovet av personbilstarfik blir så litet
som möjligt.
www.miljo.fi/vat

Förändringar i placeringen av arbetsplatser inom detaljhandeln i Åbo stadsregion 1985–2005, 1 km2 rutor
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Antalet arbetsplatser inom handeln minskar i städernas centrum och ökar på områden med goda trafikförbindelser i städernas utkanter. Källa: YKR/SYKE och Statistikcentralen. 2008.
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2,6 miljoner personbilar i Finland
Utsläppen minskar fastän bilåkningen ökar
Koldioxidutsläppen från biltrafiken kommer sannolikt att minska i en nära framtid tack
vare utvecklingen av biltekniken och biobränslena. Även om detta var fallet, kan bilåkandet
inte öka i nuvarande takt. Vägnätets kapacitet
är hårt belastad redan nu, i synnerhet i huvudstadsregionen. Det är nuförtiden också svårt
att finna tillräckligt med parkeringsplatser för
alla bilar i centrum av städerna.
Personbilstrafiken kan fås att minska t.ex.
genom att man gynnar kollektivtrafiken. Än så
länge har utvecklingen emellertid varit motsatt. Kollektivtrafikens andel av trafikarbetet
har mer eller mindre minskat från år till år,
fastän människor har flyttat från landsbygden till städerna, där det borde vara lättare att
åstadkomma en välfungerande kollektivtrafik.
Över 80 procent av all persontrafik i Finland
sker med personbilar och endast knappa 20
med kollektiva färdmedel.

plugi.fi / juha metso

I slutet av år 2007 fanns det i Finland nästan tre miljoner registrerade bilar, av vilka
2,6 miljoner var personbilar. Antalet bilar
har ökat kraftigt sedan slutet av 1940-talet
med undantag av depressionen i början av
1990-talet.
Biltrafiken har ökat. År 2006 var det sammanlagda persontrafikarbetet för personbilar över 62 miljarder kilometer. Det här
betyder att varje finländare körde eller var
passagerare i en personbil en sträcka på i genomsnitt ca 12 000 kilometer.
Även om trafiken har ökat, har många utsläpp från trafiken minskat tydligt på 1990och 2000-talen. Utsläppen av t.ex. kolmonoxid, kväveoxider, kolväten och partiklar är
i dag nästan hälften mindre än år 1990.
Koldioxidutsläppen från trafiken har
däremot ökat med 16 % sedan år 1990. År
2006 stod trafiken för ca en fjärdedel av koldioxidutsläppen i Finland.

www.miljo.fi/buller

Persontrafikarbetet för personbilar 1960–2007

Kollektivtrafikens andel av persontrafiken 1960–2007
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Källa: Vägförvaltningen. 2008.
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12

Finlands miljöcentral www.miljo.fi/syke

Trafik

800 000 människor utsätts för trafikbuller
Antalet utsatta har inte minskat under de senaste årtiondena
Vägtrafiken är den absolut största källan till
omgivningsbuller. Ungefär 800 000 finländare utsätts för trafikbuller på över 55 decibel.
Trots strävanden inom bullerbekämpningen
har det totala antalet bullerexponerade människor inte förändrats nämnvärt.
Man kan minska exponeringen för buller
genom att placera vägar, järnvägar, flygfält
och andra bullerkällor på ställen där de orsakar så lite olägenheter som möjligt. Genom att
bygga bullerskydd kan man skydda de värst
exponerade områdena. Man kan också före-

bygga buller genom att minska vägtrafiken
och sänka de tillåtna körhastigheterna. Ett
viktigt sätt att bekämpa buller är att utveckla tekniken. Man kan till exempel inverka på
buller från bilar genom att utveckla motoroch däcktekniken och bilarnas aerodynamik
samt genom att använda ändamålsenliga material i vägbeläggningen.
Åtgärderna inom bullerbekämpningen
borde riktas till bostadsområden där den genomsnittliga bullernivån dagtid överskrider
65 decibel och till områden där det finns rik-

ligt med bullerexponerade människor. Det är
viktigt att man inte endast bekämpar omgivningsbuller utan fortsättningsvis också försöker minska bullerexponeringen på arbetsplatsen.
Buller under fritiden är ett växande problem och beror på bullersamma fritidssysselsättningar och ökad användning av hemelektronik. Det finns dock ingen ingående kunskap om bullerexponering av detta slag.
www.miljo.fi/buller
eija putkuri
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Det har gjorts två riksomfattande utredningar i Finland
om antalet människor som är utsatta för omgivningsbuller. Den senaste utredningen beskriver situationen
i början av 2000-talet. Som omgivningsbuller räknas
buller som överskrider 55 dB på bostadsområde under
dagtid. Uppgifterna för bullerexponering på arbetsplatsen är från år 2006. Gränsvärdena för buller på arbets
platsen är 80 och 85 dB. I miljöer som inte framgår av
figuren, såsom inom industrin, på civilskjutbanor och vid
motorsportbanor, utsätts ytterligare lite över 10 000
människor för omgivningsbuller. Källor: Liikonen &
Leppänen. 2005. Kauppinen m.fl. (red.). 2007.

Inte ens på naturskyddsområden, i synnerhet i Södra Finland, undkommer man buller från trafik och övrig mänsklig
verksamhet. Att bevara tysta områden är ett viktigt mål med tanke på både människans välbefinnande och naturens
mångfald. På bilden myren Luutasuo i Loppis.

Oljetransporterna på Finska viken ökar
Nästan 150 miljoner ton olja transporterades över Finska viken år 2007.
Detta är ungefär en fjärdedel av Rysslands oljeproduktion. Mängden
har ökat i snabb takt: år 2000 var mängden transporterad olja endast en
tredjedel av vad den är i dag. Transporterna förväntas öka till över 260
miljoner ton före år 2015.
Faran är att då antalet oljetransporter ökar, ökar också risken för oljeolyckor. Man har försökt minska riskerna genom att utveckla övervaknings- och styrningssystem samt genom att investera i ny oljebekämpningsutrustning. Därtill har man som mål att utöka oljebekämpningssamarbetet mellan Östersjöstaterna. På Finska viken har inte endast
oljetransporterna ökat utan också den övriga trafiken.
www.miljo.fi/oil

Oljetransporter på Finska viken hamnvis åren 1995–2005
och en prognos för åren 2010 och 2015
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300

200

Vysotsk
Primorsk
S:t Petersburg
Ust-Luga
Sillamäe
Tallinn
Borgå
Övriga

100

0

1995

2000

2005

prognos 2010 prognos 2015

År 2007 transporterades ca 145 miljoner ton. Källa: SYKE och VTT. 2008.
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Utsläpp
i luften

2008

Utsläppen av luftföroreningar har minskat tydligt
Merparten av utsläppen härstammar från energiproduktionen och trafiken
Utsläppen av nästan alla luftföroreningar i
både Finland och våra närområden har minskat tydligt sedan 1980-talet, då de var som
störst. Man har lyckats reducera utsläppen
framför allt med hjälp av svavelreningsanläggningar, elektrofilter, renare bränslen och
bättre förbränningstekniker.
Svaveldioxidutsläppen, som på 1980 och
1990-talen hotade att försura sjöar och skogar, har minskat mest. Svavelutsläppen på
EU-området minskade med 71 procent åren
1990–2006. Under de senaste åren har svaveldioxidutsläppen i Finland varit 60–70 procent
mindre än år 1990. Mängden utsläpp i Finland varierar från år till år bl.a. beroende på
hur mycket utsläppsfri vattenkraft det finns
till förfogande och hur mycket energi det behövs till uppvärmning.
Kväveoxidutsläppen har i dag en större
försurande inverkan på miljön än svaveldioxidutsläppen. Utsläppen av kväveoxider
minskade på EU-området med 37 procent
åren 1990–2006. Under de senaste åren har
kväveoxidutsläppen i Finland varit 25–35
procent mindre än år 1990.

Man har följt med mängden partikelutsläpp i Finland från och med år 2000. Under
denna tid har ökningen i utsläppen främst
berott på energiproduktionen.
Merparten av luftföroreningarna härstammar från energiproduktionen och trafiken,

men källorna varierar beroende på utsläpp.
Den största utsläppskällan för t.ex. ammoniak är jordbruket, för ammoniak avsöndras
framför allt ur kreatursspillning.
www.miljo.fi/luftfororeningar

Utsläppen av kväveoxider, ammoniak och svaveldioxid sektorvis år 2006
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Källa: SYKE. 2008.
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Luftkvalitet

Partiklarna de värsta förorenarna av andningsluften
Svavelnedfallet har minskat med 70 procent sedan 1990-talet
Huvudparten av partikelutsläppen i hela
landet härstammat från energiproduktionen,
men i tätorter är vägtrafiken den största boven. Partiklar hamnar i luften med avgaser
från bilar och då vägytan eroderas av bildäck.
Vägdammet försämrar luftkvaliteten i städerna framför allt på våren, när även sandningssand ligger kvar på vägarna efter vintern.
De minsta partiklarna transporteras långa
vägar. Som exempel kan nämnas partiklar
som transporteras ända till Finland med luften från skogsbränder utanför våra gränser.

Eftersom utsläppen av luftföroreningar har
minskat, är även luftkvaliteten i dag för det
mesta bättre än för tjugo år sedan. De positiva
förändringarna har varit störst i närheten av
industrianläggningar och kraftvek. Biltrafiken har dock ökat och resulterat i att luften
blivit renare långsammare än väntat i städer
och på områden med livlig trafik.
Att den genomsnittliga luftkvaliteten förbättrats avspeglas också i den mängd nedfall
som når marken. Svavelnedfallet i Finland
har minskat med ca 70 procent och kvävenedfallet med ca 30 procent mellan åren 1990
och 2006.
Nu när i synnerhet mängden svavelföreningar i luften har minskat, har inandningsbara partiklar blivit den värsta luftföroreningen.
Partiklarna är små fasta kroppar med en storlek på mindre än 10 mikrometer och transporteras med inandningsluften till lungorna.
Giftiga tungmetaller och kolväten kan vara
bundna i partiklarna.

Myndigheterna ska agera
om gränsvärdena överskrids

SO4-S

www.luftkvalitet.fi

Europeiska unionen har fastställt gränsvärden för luftkvaliteten. Om dessa överskrids
ska myndigheterna skrida till handling för
att sänka halterna. I Finland överskrids oftast
årsgränsvärdet för kvävedioxid och dygns-

Svavel- och kvävenedfallet i Vichtis 1985–2007
mg/m2/år (nedfall)
mm/år (nederbörd)
1 500

gränsvärdet för inandningsbara partiklar.
Årsmedelvärdet för kväveoxid borde inte
överskrida 40 µg/m3 vid en enda mätstation. Dygnsgränsvärdet för partikelhalten är
50 µg/m3. Det får överskridas högst 35 dygn
av året.
I synnerhet i centrum av Helsingfors överskrids dessa gränsvärden nästan varje år. I
huvudstadsregionen har man utarbetat ett
handlingsprogram för åren 2008–2016 för att
åtgärda detta problem. Åtgärder som tas upp
i programmet är bl.a. att utveckla kollektivtrafiken, att främja gående och cykelåkande,
att öka invånarnas medvetenhet och att öka
forskningen.

Överskridningar av dygnsgränsvärdet för inandningsbara
partiklar år 2008
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Nederbördsmängden har en stor inverkan på nedfallsmängden. Till exempel år 2007 regnade det mycket, vilket syns i form av en ökning av nedfallsmängden. Källa: SYKE. 2008.
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Vid varje enskild mätstation får halten inandningsbara partiklar per
dygn överskrida 50 µg/m3 under högst 35 dygn av året. Källa: Luft
kvalitetsportalen. 2008.

Otäck lukt och mörk rök
På småhusområden står bostädernas
eldstäder under eldningssäsongen
för en betydande del av utsläppen
i luften. Det uppstår fina partiklar,
kolos, och kolväten särskilt då man
bränner våt ved, avfallsträ och skräp
i en gammal eldstad med dåligt drag.
Obehaglig lukt och mörk rök är tecken på ofullständig förbränning.

10

Partikelutsläppen från eldstäder är ett betydande problem med tanke på hälsan. Täta partikelskyar från låga skorstenar svävar länge kvar i
närheten av utsläppskällan. I och med att vedeldningen har blivit populärare och bostadsområdena tätare, har mängden rökexponerade människor
ökat. Hälsoriskerna hos de exponerade ökar också
till följd av att befolkningen har blivit allt äldre och
luftvägssjukdomar och astma vanligare.

Finlands miljöcentral www.miljo.fi/syke
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Fosforutsläppen från industrin
bara en bråkdel av de på 1980-talet

Man har lyckats minska belastningen på vattendragen bäst inom industrin, samhällena
och fiskodlingarna. Det har varit betydligt
svårare och mer tidskrävande att försöka
minska utsläppen från jordbruket, skogsbruket och glesbebyggelsen.
Jordbrukets andel av fosforbelastningen
är ca 60 procent och av kvävebelastningen
ca 50 procent. Det har beviljats betydande
miljöstöd till vattenskydd inom jordbruket,
och tack vare dessa har odlingsmetoderna
förändrats i en positiv riktning med tanke
på vattenskyddet. Åtgärderna har dock varit
otillräckliga. Detta beror delvis på att man
inte kunnat rikta EU-stöd till de områden
som är viktigast med tanke på vattenskyddet.
Utsläppen från övriga utsläppskällor,
i synnerhet industrin och samhällena, har
minskat i mycket snabbare takt än de från
jordbruket.
Belastningen från skogsbruket har minskat under de tio senaste åren främst till följd
av minskad skogsdikning och effektiverat
vattenskydd. Bedömningarna av belastningens utveckling på sista tiden är dock osäkra, för åtgärdernas verkningar syns först på
lång sikt.
Fosfor- och kvävebelastningen från industrin började minska tydligt i slutet av
1980-talet. Detta berodde på såväl förbättrade industriprocesser som effektiverad rening
av avloppsvatten. Mellan åren 1985 och 1995
minskade fosforbelastningen från industrin
med 57 procent och kvävebelastningen med
34 procent. Åren 1995–2005 minskade belastningen ytterligare med 46 procent för fosforns del och 22 procent för kvävets del. På
2000-talet har näringsbelastningen från industrin inte längre minskat i betydande grad.

En miljon finländare bor utanför
kommunalt avloppsnät
Avloppsvattnet från nästan alla våra tätorter
har renats i avloppsreningsverk allt sedan
mitten av 1980-talet. Man kan avlägsna över
95 av det organiska materialet och fosforn
och 54 procent av kvävet i avloppsvattnet.
En miljon finländare bor stadigvarande i
glesbygden i fastigheter som inte är anslutna
till avloppsnätet. Därtill behandlas avlopps-
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Jordbruket
den största belastaren
av vattendragen i dag

Punktutsläppen i vattendrag 1980–2007
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Källa: VAHTI, SYKE. 2008.

vattnet i en halv miljon fritidsbostäder på
plats och ställe, i fastigheterna.
Fosforbelastningen från gles- och fritidsbebyggelsen på vattendragen var uppskattningsvis 350 ton per år under första hälften av
2000-talet. Den med stöd av miljöskyddslagen föreskrivna förordningen om behandling
av hushållsavloppsvatten i områden utanför
vattenverkens avloppsnät gör det lättare att
minska den lokala belastningen på vattendrag i glesbebyggelser. I förordningen ges
gamla fastigheter en rätt lång övergångstid.

Finlands miljöcentral www.miljo.fi/syke

Förutom jordbruket, skogsbruket, industrin och bebyggelsen belastar även fisk
odlingen, torvproduktionen och gruvverksamheten vattendrag. De sistnämndas andel
av fosfor- och kvävebelastningen är numera
rätt så liten, men på regional och lokal nivå
kan deras inverkan på vattendragens status
var betydande.

www.miljo.fi/belastningivattnen

Vattendrag

Ytvattnens ekologiska status huvudsakligen god
Problemen störst i åar, älvar och kustvatten
Största delen av ytvattnen i vårt land har god
eller hög ekologisk status. Knappt en tredjedel
av de klassificerade sjöarna, hälften av åarna
och älvarna samt över häften av kustvattnens
sammanlagda areal har sämre status än god.
I den ekologiska klassificeringen bedöms
ytvattnens status som hög, god, måttlig, otill
fredsställande eller dålig utgående från i vil
ken grad ytvattenförekomstens tillstånd har
försämrats på grund av mänsklig verksamhet.
Det görs egna bedömningar för sjöar, älvar
och åar samt kustvatten med hjälp av vissa
utvalda biologiska parametrar, såsom före
komsten av alger, fiskar, bottendjur och vat
tenväxter.
Klassificeringssystemet har utarbetats en
ligt förpliktelserna i EU:s ramdirektiv för vat
tenpolitik och den finländska lagstiftningen
som verkställer direktivet. Enligt lagstiftning
en bör god status uppnås i ytvattnen före år
2015, och vattenförekomster som uppskattas
ha god eller hög status får inte försämras.
Av de vattenförekomster som ingår i våra
insjövatten har preliminärt 34 procent klassi
ficerats. De stora stråtsjöarna och kustvattnen
har redan klassificerades nästan helt. Klassifi
ceringsarbetet i sin helhet blir klart före slutet
av år 2009.

Det krävs mest arbete att uppnå god sta
tus i åar, älvar och kustvatten. Det finns åar
och älvar som har otillfredsställande eller då
lig status framför allt i södra, västra och syd
västra Finland. Bland andra näringsbelast
ningen från jordbruket och vattenbyggandet
orsakar olägenheter. Huvudparten av åarna
och älvarna i norra Finland har däremot en
god eller hög status.
Den ekologiska statusen i Finska vikens och
Skärgårdshavets inre kustområden är mesta
dels otillfredsställande och i yttre skärgården
måttlig. Det här beror på den näringsbelast
ning som kommer med åarna från jordbruks
områden och i synnerhet vid Finska viken
även på eutrofieringen av hela havsområdet.
I östra Finska viken är läget det motsatta: yttre

skärgården har sämre status än inre skärgår
den, för bottendjuren har nästan helt dött på
stora områden med syrelös botten i yttre skär
gården. Den ekologiska statusen i kustvattnen
är allra sämst i Ekenäs och Ingå skärgård, där
syresituationen på djupa bottnar är dålig på
sommaren och bottendjur saknas. Bottniska
vikens status anses i det stora hela vara god,
men även där är statusen ställvis måttlig i
kustnära vatten som belastas av jordbruket.
Små och medelstora sjöar på jordbruksom
råden mår sämst av våra sjöar. Problem som
beror på eutrofiering, t.ex. algblomningar, är
vanliga i dem.
www.miljo.fi/vattenkvalitet

Ytvattensförekomsternas fördelning
enligt ekologisk statusn

Blågrönalger

reija jokipii

Algproblemen är störst i Finska viken
och i sjöar på kustområdet i södra och
sydvästra Finland samt i Kajanaland. Fö
rekomsten av alger regleras inte endast
av mängden näringsämnen utan också
av sommarens väderleksförhållanden,
så skillnaderna mellan olika år kan vara
stora. Algsituationen var lugn somma
ren 2008 jämfört med långtidsmedelvär
dena.
www.miljo.fi/algaktuellt

Av figuren framgår andelarna för de
olika statusklasserna. De har räknats
i förhållande till vattendragets längd
när det gäller åar och älvar och i för
hållande till arealen när det gäller sjöar
och kustvattnen. Av figuren framgår
situationen i slutet av år 2008, då man
hade klassificerat alla de ytvattensfö
rekomster som det fanns biologiska
vattenkvalitetsuppgifter om. De med
grått markerade vattenförekomsterna
på kartan har ännu inte klassificerats.
De bruna vattnen är konstgjorda el
ler kraftigt modifierade ytvattensföre
komster. Källa: SYKE och de regionala
miljöcentralerna. 2008.

Blågrönalgerna Anabaena (skruvarna) och Aphanizomenon (knippet) är arter som oftast bildar algblomningar i sjöar och Östersjön.
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Ängar, torrängar och hagmarker
våra mest hotade naturtyper
Den vanligaste
orsaken till hotstatus
är skogsbruket

Fördelning av naturtyperna i hotkategorier
LC, livskraftiga
NT, missgynnade

Andel av totalantalet naturtyper

VU, sårbara
EN, strakt hotade

CR, akut hotade
RE, försvunna

100 %
80 %

Ungefär hälften av naturtyperna i Finland är
hotade. De hotade naturtypernas andel av
Finlands areal är dock mindre än detta, eftersom många av de hotade naturtyperna är små
till ytan. En femtedel av de hotbedömda naturtyperna räknas till kategorin livskraftiga.
De hotade naturtypernas andel är betydligt
större (66 %) söder om linjen Pello–Ranua–
Taivalkoski än norr om den (29 %).
Den vanligaste orsaken till att en naturtyp blir hotad är skogsbruket, som inverkar
på naturtypernas kvalitet i synnerhet i skogar, på myrar och i småvatten. Andra viktiga orsaker är dikning och vattenbyggande
samt nyröjning av åker, som oftast har skett
för länge sedan. Eutrofieringen av jordmånen och vattnen har lett till att sandstränder,
karga skogar och torrängar samt vattenekosystem blivit hotade.
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Kategorier som räknas som hotade är CR, EN och VU. Källa: Raunio m.fl. 2008.

Klimatförändringen kommer att utgöra ett
betydande hot i framtiden. Alla dess verkningar på naturtyperna känner vi ännu inte
till. Klimatförändringen hotar i första taget
fjällnaturen och i synnerhet naturtyper som
är beroende av snö och tjäle.
Den första bedömningen av hotstatusen
för naturtyperna i Finland blev klar år 2008.
I den granskakades närmare 400 naturtyper

och de förändringar i dem som människan
har orsakat. Naturtyperna indelades i följande sju huvudgrupper: sötvatten, myrmarker,
skogar hällmarker samt sten- och blockfält,
vårdbiotoper, fjäll, Östersjön och kusten.
www.miljo.fi/
hotbedomningenavnaturtyper

Myrarealen minskar långsammare men
myrarnas naturtillstånd fortfarande i fara
Många av naturtyperna på myrar har blivit hotade till följd av användningen av
myrarna. I hotbedömningen av Finlands
naturtyper klassades ungefär hälften av
myrtyperna som nationellt hotade. Hotade myrtyper är olika skogskärr, rikkärr
och källkärr. Även myrkomplextyper som
är karakteristiska för södra och mellersta
Finland har blivit mer hotade.
Myrarna upptog ursprungligen 10 miljoner hektar dvs. nästan en tredjedel av
Finlands landareal. I dag finns det endast
ca 4 miljoner hektar odikade myrar kvar,
huvudparten av dessa i norra Finland.
Myrar har utnyttjats i synnerhet för
skogsbrukets behov. Myrdränering genom dikning hör till de verksamheter
som i betydande grad förändrat naturen
i Finland.
Antalet myrar minskar inte längre lika
snabbt som förr, men myrnaturens fortbestånd och myrarnas tillstånd är trots
det inte tryggade. Markanvändning vid
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Fjäll

myrar och i deras omgivning påverkar lätt
myrarnas vattenhushållning. Nydikning för
skogsbrukets behov har i praktiken upphört.
Underhållsdikningar kan dock ha en dränerande inverkan också på de odikade delarna
av en myr.
Det finns ca 100 000 hektar torvtäktsområden i Finland. För att verkningarna av
torvtäkt inte ska öka ytterligare, borde nya
torvtäktsområden inrättas endast på dikade
myrar samt torvmarker och uppodlade myrmarker som slutgiltigt förlorat sitt naturvärde som myr. Även vattenbyggande, grundvattentäkt, avverkning och markbearbetning
på odikade myrar, vägbygge och en allt livligare terrängtrafik kan försämra myrnaturens
tillstånd ytterligare.
Uppvärmningen av klimatet hotar palsmyrar och högmossar med evig tjäle i norra
Finland. Tjälbildningen har en central betydelse för de här myrarnas fortbestånd.

Dikade torvmarkers andel
av samtliga torvmarker

Andel dikade
data fattas
< 25 %
25−50 %
50−75 %
> 75 %

www.ymparisto.fi/suot (på finska)
Källa: SYKE. Kartan Lantmäteriverket
tillståndsnummer 7/MML/08.
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Natur

Naturen och arterna stadda i förändring
Åtminstone var tionde art i Finland är hotad. I naturvårdsförordningen uppräknas
1 410 hotade arter. De viktigaste orsakerna till
att arter blir hotade och försvinner i Finland
är att öppna kulturlandskap växer igen efter
avslutad hävd samt förändringar som beror
på skogsbruk.
Artkännedomen i Finland är även globalt
sett i toppklass. Trots det känner man endast
bristfälligt till rentav två tredjedelar av våra
arter. I samband med forskningsprogrammet “Bristfälligt kända och hotade skogsarter” (PUTTE) åren 2003–2007 fann man mer
än en tusen nya arter för Finland.
Många främmande arter som anpassat sig
till Finland hotar naturens mångfald hos oss.
Enligt Nordiska ministerrådet har 21 marina
arter, 24 sötvattensarter och 592 marklevande nya arter anpassat sig till Finland. Största
delen av de främmande arter som lever på
land är växter.

Segrarna: havsörnen och pilgrimsfalken
Bebodda havsörnsrevir 1970–2008

År 2008 fanns det ca 300 bebodda havsörnsrevir i Finland och samma år föddes 263 ungar.
Man uppskattar att det finns ca tusen havsörnar i vårt land i dag.
Det här är en stor siffra, när man tar i betraktande att arten nästan försvann från Finland på 1970-talet. Havsörnar förföljdes och
led också av miljögifter i fisken de åt. Havsörnsbeståndet har återhämtat sig tack vare
bl.a. vinterfodring, som har skötts av frivilliga, fredande av boplatser och förbud mot
användning av miljögifter.
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Källa: WWF, T. Stjenberg. 2008.
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Sedan 1950-talet har Östersjöns artsammansättning genomgått en hel del förändringar till följd av att livsmiljöer förändrats på grund av mänsklig verksamhet och främmande arter anlänt till våra
vatten med fartyg. Som exempel kan
nämnas att vitmärlan, som tidigare dominerade på mjukbottnar, har på många
ställen fått ge vika för östersjömusslan
den nordamerikanska havsborstmasken
Marenzelleria viridis.
Marenzelleria har dragit nytta av eutrofieringsutvecklingen i Östersjön, för
arten äter organiskt material på bottensedimentets yta. I likhet med andra borstmaskar och östersjömusslan, som också
de ligger djupt nedgrävda i bottensedimentet, ökar Marenzelleria-borstmaskarna näringsutsläppen från bottnen.
Marenzelleria lever också i syrefattiga
förhållanden på djupa bottnar och klarar till och med av helt syrelösa perioder.
Arten förökar sig dessutom snabbt och
erövrar nya områden i snabb takt. Man
har ändå inte märkt att den skulle konkurrera ut andra bottendjursarter.

Markku Aikioniemi

Havsborstmask
erövrar Östersjön

År 2007 häckade 250–270 par pilgrimsfalkar i Finland. Arten har tagit mer skada av miljögifterna än havsörnen.
Före den dramatiska minskningen på 1950-talet bestod pilgrimsfalksbeståndet sannolikt av nästan tusen par. Det
häckande beståndet rasade på 1950–1960-talen på grund av DDT och andra miljögifter. I början av 1970-talet
uppskattades beståndet bestå av ca 30 par. Efter att användningen av miljögifter förbjöds, började beståndet sakta
repa sig och bestod i mitten av 1990-talet av 100–130 par.
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De viktigaste internationella miljöavtalen
Finland är delaktigt i över hundra internationella miljöavtal. Därtill förpliktas Finland av EU:s
miljöregelverk, såsom ramdirektivet för vattenpolitik och kemikalieförordningen REACH.

Avtal

Mål

Genomförande

Östersjökonventionen
(Helsingfors 1974 och 1992)

Att förbygga nedsmutsningen av Östersjön och
att främja dess tillstånd.
Konventionens mål har preciserats med
skydds- och handlingsprogram samt med
HELCOM-rekommendationer och
ministerutlåtanden.
Målet för handlingsprogrammet 2008 är att
Östersjön är i gott tillstånd före år 2021.

Den nya konventionen trädde i kraft 2000. Alla
stater på Östersjöns avrinningsområde tar del
av den.
Näringsbelastningen på vattensystem inom
Östersjöns avrinningsområde beräknas ha minskat med ca 40 % sedan slutet av 1980-talet.
Målet att fosforbelastningen från samhällen och
industri ska minska med 50 % har uppnåtts i nästan alla länderna. Belastningen från jordbruket
har inte minskat enligt det uppställda målet.

Att skydda miljön och människors hälsa mot
föroreningar som transporteras via luften över
statsgränserna.
I ramavtalen uppräknas målen för utsläppsminskningar ämnesvis. T.ex. i det andra svavelprotokollet, som skrevs under i Oslo 1994, förband sig Finland att före år 2000 reducera sina
svavelutsläpp med 80 % jämfört med utsläpps
nivån år 1980.

Konventionen har ratificerats av 51 länder och
EG. Finland ratificerade konventionen år 1981.
Denna konvention inklusive ramavtalen anses
vara ett praktexempel på hur effektivt inter
nationellt samarbete kan vara vid lösning av
miljöproblem. I och med konventionen har
nedfallet av olika ämnen minskat betydigt i
såväl Finland som övriga Europa.

Att stoppa användningen av ämnen som försvagar ozonskiktet i den övre atmosfären.
Montrealprotokollet innehåller bindande avtal
om minskning av användning och tillverkning av
ämnen som försvagar ozonskiktet. Villkoren i
protokollet har starmats åt ytterligare åren 1990,
1992, 1997 och 1999.

Wienkonventionen trädde i kraft 1988 och
Montrealprotokollet 1989. Båda har ratificerats
av 191 länder och EG.
Efter att protokollet trädde i kraft har användningen av föreningar som förstör ozon mest
antingen slutat helt eller minskat betydligt.

Att den biologiska mångfalden hos jordens olika
ekosystem, djur- och växtarter och deras gener
skyddas och bevaras, att alla delar av denna
mångfald nyttjas på ett hållbart sätt samt att nyttan av de genetiska resurserna fördelas rättvist.
Biosäkerhetsprotokollet reglerar import och
export av genmodifierade organismer (GMO).

Konventionen trädde i kraft 1993. Den har ratificerats av 190 länder och EG.
I Finland godkändes år 2006 en strategi och
ett handlingsprogram för åren 2006–2016. Målet
är att stoppa utarmningen av den naturliga
mångfalden i Finland före år 2010. Målet uppnås
sannolikt inte.

Att stabilisera halten av växthusgaser i atmos
fären så att den stannar på en trygg nivå. I Kyoto
protokollet förbinder sig i-länderna att före år
2012 minska utsläppen av växthusgaser med 5
% jämfört med nivån år 1990. Enligt EU:s interna
bördefördelning ska Finland se till att utsläppen
hålls på samma eller lägre nivå som år 1990.

Konventionen trädde i kraft 1994. Den har ratificerats av 192 länder och EG. Kyotoprotokollet
trädde i kraft 2005. Det har ratificerats av 183
länder och EG.
År 2007 var Finlands utsläpp av växthusgaser
ca 11 % större än år 1990.

Århuskonventionen
(1998)

Att trygga allmänhetens tillgång till miljöinformation och deltagande i beslutsfattande på miljöområdet samt rättslig prövning av miljöfrågor.

Konventionen trädde i kraft 2001. Den har ratificerats av 40 länder och EG. Finlands nationella
rapport om verkställande publicerades i december 2007.

POPs-konventionen
(Stockholm 2001)

Att begränsa användning och utsläpp av långlivade organiska föreningar. I början ingår i avtalet
sammanlagt 12 föreningar, t.ex. DDT, PCB, dioxiner och furaner.

Konventionen trädde i kraft 2004. Den har ratificerats av 150 länder och EG. Finland ratificerade konventionen år 2002 och gav ut en verkställighetsplan våren 2006.

• Programmet för skydd av Östersjön (1992)
• HELCOM-rekommendationer och
ministerutlåtanden (1988, 1998 och 2003)
• Handlingsprogrammet Baltic Sea Action Plan
(2007)
Luftvårdskonventionen
(Genéve, 1979)
• Konventionen har kompletterats med
sammanlagt åtta ramavtal åren 1984–1999.

Ozonkonventionen
(Wien 1985)
• Montrealprotokollet (1987)

Mångfaldskonventionen
(Rio de Janeiro 1992)
• Biosäkerhetsprotokollet (Cartagena 2000)

Klimatkonventionen
(Rio de Janeiro 1992)
• Kyotoprotokollet (1997)
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