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Diplomityö tehtiin Lohjan kaupungille ja työn tavoitteena oli suunnitella Lohjalle uusi visio 

Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) –hankkeen päämäärien saavuttamiseksi. Työssä selvitettiin 

kuinka paljon ja miten kunnat voivat vaikuttaa alueellaan syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. 

Vapaaehtoisia ilmastositoumuksia hyödynnettiin tutkittaessa kaupunkien vaikutusta syntyviin 

kasvihuonekaasupäästöihin sekä pohdittaessa kaupunkien edellytyksiä kestävyysmuutoksen 

edistäjänä. Diplomityö perustuu aineistolähtöiseen analyysiin, jossa teoria luotiin empiirisestä 

aineistosta. Aineistoa täydennettiin haastatteluin suoritetulla kvalitatiivisella tutkimuksella. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että kuntien mahdollisuudet vaikuttaa alueellaan 

syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin vaihtelevat kunnan rakenteen mukaan, joten todellista 

vaikutusta on vaikea arvioida. Kunnilla on erilaisia keinoja vaikuttaa päästöjen syntyyn esimer-

kiksi kaavoituksen ja liikennesuunnittelun avulla. Vapaaehtoisilla ilmastositoumuksilla on 

mahdollista edistää kestävyysmuutosta sekä ilmaston hyvinvointia, mutta tavoiteltaessa koko 

maankattavaa kestävyysmuutosta on valtiojohtoinen muutos tehokkaampi vaihtoehto. Lohjan 

uuden Hinku 2.0 –suunnitelman tavoitteena on vähentää kaupungissa syntyviä kasvihuonekaa-

suja 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hankkeesta on tullut osa kaupungin 

imagoa sekä arkipäivää ja Hinku-toiminta on saatu integroitua kaupungin toimintaan päätök-

senteosta asukkaisiin. Päästöleikkauksia on toteutettu kaikilla päästösektoreilla (energiankulu-

tus, jätteiden käsittely, lämmitys, maatalous, teollisuus ja tieliikenne) ja kaupunkiin on raken-

nettu uusiutuvan energian tuotantolaitoksia, jotka tuottavat kaupungille päästökompensaatiota.  

 

Haluttaessa tutkimusta voitaisiin laajentaa haastattelemalla useampaa kuin yhtä kuntaa. Use-

amman kunnan haastattelu syventäisi käsitystä kuntien rakenteesta sekä ymmärrystä kuntien 

vaikutusmahdollisuuksista syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. Syvällisemmässä Hinku-

hankkeen tarkastelussa olisi suositeltavaa sisällyttää kaikki päästösektorit tarkastelun piiriin, 

tehdä selvitys tuulivoimatuotannon potentiaalista Lohjalla sekä arvioida kestävien investointien 

kannattavuutta ja vaikutuksia.
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This Master’s thesis was made for the city of Lohja. The aim of the thesis was to make a 

new plan and a vision for Lohja how to achieve the targets of the Towards sustainable society 

(Hinku) –project. The thesis examines how municipalities can influence the greenhouse 

gases (GHG) produced in their area. The voluntary climate commitments were used when 

studied the influences of municipalities to the produced GHG in their area and when rumi-

nating the municipalities’ possibilities to forward the sustainability change. This master’s 

thesis is based on the data-driven analysis where theory is developed from the empirical data. 

The data was complemented with qualitative research implemented as interviews.  

 

According to the study, the municipalities influence to the GHG produced in their area 

changes by the community’s structure. This complicates the estimations of the influences. 

Municipalities have different methods, such as land use and traffic planning, with which they 

can affect to the produced GHG. The voluntary climate commitments can further the sus-

tainability change and welfare of the climate. Even though the state-run change is more ef-

fective than voluntary change when pursuing nationwide sustainability change. Lohja’s 

Hinku 2.0 –plan aims to decrease decrease the produced GHG emissions by 80% by the year 

2030 from the level of 2007. Sustainability has become a part of Lohja’s image and everyday 

life of the citizens. The GHG emissions are reduced in all sectors (heating, energy consump-

tion, waste management, agriculture, industry and road traffic) and there has been built re-

newable energy power plants, which guarantee emission compensations for the city. 

 

The study could be extended by including more than one municipality to the interviews. To 

interview more than one municipality would expand the amount of information and under-

standing of municipalities possibilities to influence to the produced GHG’s of the commu-

nity. Lohja’s Hinku 2.0 –plan could be extended to include all the emissions’ sectors, a study 

of the potential wind power in Lohja and value the profitability and effects of the becoming 

sustainable investments.    
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Lyhenteet 

 

CHP Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 

EED Energiatehokkuusdirektiivi 

EPBD Rakennusten energiantehokkuusdirektiivin 

ESD Energiapalveludirektiivi 

EU Euroopan unioni 

FEE  Suomen Ympäristökasvatusjärjestö 

FISU Suomen kestävien kaupunkien ja kuntien verkosto 

HINKU Hiilineutraali kunta 

ICLEI Kuntien kansainvälinen kestävän kehityksen järjestö 

IPCC Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 

KETS Kunta-alan energiatehokkuussopimus 

LED hohtodiodi 

LUKE Luonnonvarakeskus 

MMM Maa- ja metsätalousministeriö 

NFA Kansallinen hiilijalanjälki selvitys 

SECAP Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma 

SYKE Suomen ympäristökeskus 

TEM Työ- ja elinkeinoministeriö 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

VTT Teknologian tutkimuskeskus 

 

 

Yksiköt ja merkit 

 

a vuosi 

as asukas 

brm2 bruttopinta-ala 

CO2 hiilidioksidi 

CO2-ekv. hiilidioksidiekvivalentti 
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g gramma 

GWh gigawattitunti 

kg kilogramma 

km kilometri 

kpl kappale 

kt kilotonni 

kWh kilowattitunti 

m2 neliömetri 

MWh megawattitunti 

t tonni 

TJ terajoule 

TWh  terawattitunti 

% prosentti 

°C celsius aste 

§ pykälä 
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1 JOHDANTO 

 

Ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet ovat olleet käynnissä jo muutaman vuosikymmenen 

ajan, mutta yksi merkittävimmistä läpimurroista on vuonna 2015 voimaan tullut Pariisin il-

mastosopimus. Pariisin ilmastosopimus on jatkoa vuoden 1992 kansainväliselle ilmastoso-

pimukselle, joka solmittiin Rio de Janeirossa. (Ympäristöministeriö 2017.) Sopimuksen ta-

voite on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 1.5 celsius asteeseen sekä saavuttaa 

päästöjen ja hiilinielujen tasapaino vuosisadan loppuun mennessä. Pariisin ilmastosopimus 

on todella merkittävä, koska joulukuussa 2015 ilmastosopimuksen oli allekirjoittanut ja hy-

väksynyt 186 maata, joiden kasvihuonekaasupäästöt kattoivat yli 95 % maailman kaikista 

päästöistä. Sopimuksen myötä voidaan todeta, että ensimmäistä kertaa historiassa lähestul-

koon kaikki maailman maat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Pa-

riisin sopimuksella on myös ollut taloudellisia vaikutuksia. Sopimus on oletettavasti ollut 

yksi syy, miksi vähähiilisyydestä sekä vihreydestä on tullut yksi tämän hetken merkittävim-

mistä trendeistä. (Ympäristöministeriö 2015.) 

 

IPCC (Hallitustenvälinen ilmastopaneeli) julkaisi lokakuussa 2018 erikoisraportin, jossa sel-

vitettiin, minkälaisia vaikutuksia 1.5°C lämpötilan nousulla verrattaessa esiteolliseen aikaan 

on ja onko Pariisin sopimuksen tavoite mahdollista saavuttaa. Hallitustenvälisen ilmastopa-

neelin raportin mukaan lämpötilan nousun pysäyttäminen 1.5 celsius asteeseen on mahdol-

lista, mutta se vaatii kaikilta mailta radikaaleja päästöleikkauksia. Vuoteen 2030 mennessä 

ihmisten synnyttämiä kasvihuonekaasupäästöjä tulisi leikata 45 %:lla vuoden 2010 tasosta 

ja nettopäästöt pitäisi nollata vuoden 2050 paikkeilla. Lämpenemisen rajoittaminen 2°C an-

taa tarvittaville päästöleikkauksille noin 25 vuotta lisäaikaa, mutta ympäristötuhot, lajien 

sukupuutot ja säiden ääri-ilmiöt tulevat olemaan paljon yleisempiä ja laajuudeltaan merkit-

tävämpiä. (SR15 2018, 3, 9-11, 15.) Näiden lisäksi ympäristöön liittyvät terveys- ja vesi-

huollonriskit lisääntyvät sekä ruokaturvallisuus ja kansalaisten turvallisuus heikkenevät. So-

peutumisen tarve kasvaa myös merkittävästi, jos lämpötila nousee 1.5°C sijasta kahteen as-

teeseen. (IPCC 2018.) 

 

Pariisin ilmastosopimuksessa velvoitettiin osallistujia vahvistamaan maidensa yleisöjen ja 

muiden toimijoiden liittymistä yhteiseen haasteeseen ja edistämään ilmastonmuutoksen tor-

juntaa ja siihen sopeutumista. Yleisölle tiedottaminen ja sen kanssa yhteistyöntekeminen on 
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tärkeää, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteisiin päästään. (Paris Agreement 2015.) Pariisin 

sopimuksessa tuotiin esille kaupunkien, kuntien, yrityksien ja kansalaisten vaikuttamismah-

dollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä siihen sopeutumiseksi. Kaupungeilla on 

tulevaisuudessa merkittävä rooli ilmastovaikuttajina (Popartan & Morata 2017, 64). Kau-

punkien vaikutus ympäristöön pinta-alallisesti ei ole merkittävää, koska ne kattavat ainoas-

taan 3 % maapallon alasta. Kuitenkin huomioidessa niiden energiankulutus, joka on noin 60-

80 % kaupallisesta energiasta ja energian kulutuksen ja muun kulutuksen tuottamat kasvi-

huonekaasupäästöt, jotka ovat noin 70 %, voidaan todeta, että kaupungit ovat kärkiasemassa, 

kun halutaan hidastaa ilmastonmuutosta sekä edistää siihen sopeutumista. (Popartan & Mo-

rata 2017, 64.)  

 

Jaoteltaessa kasvihuonekaasupäästöjen alkuperiä vielä valtioita ja kaupunkeja tarkemmin 

huomataan, että kotitalouksilla on suuri rooli kasvihuonekaasujen synnyttäjinä. Suomalaisen 

tutkimuksen mukaan, kotitalouksien kulutus tuotti 68 % kaikista Suomen loppukäytön kas-

vihuonekaasupäästöistä. Loput 32 % tulivat julkisen sektorin kulutuksesta ja investoinneista. 

Asumisen, liikkumisen, ruoan sekä muiden tavaroiden ja palveluiden kasvihuonekaasupääs-

töt ovat sisällytetty kotitalouksien kulutukseen. Nissisen ja Salon (2017) raportissa todistet-

tiin, että kansalaisten valinnoilla on merkitystä. Kotitalouksien kulutusvalintoja muuttamalla 

olisi vuodessa mahdollista leikata syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä noin 40 %. (Nissinen 

& Salo 2017, 4.) 

 

1.1 Taustaa 

 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja yritysjohtajat aloittivat uuden Kohti hiilineutraalia 

kuntaa (Hinku) -hankkeen vuonna 2008 (SYKE 2017a). Hinku-hankkeen alkaessa siihen oli 

osallistunut viisi kuntaa ja vuonna 2019 hankkeessa on mukana jo 44 kuntaa (Hinku 2018a). 

Hankkeen tavoite on vähentää kuntien ilmastopäästöjä, edistää paikallista hyvinvointia ja 

parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä (Hinku 2017a, 2). Jokainen hankkeeseen si-

toutunut kunta tavoittelee vuoteen 2030 mennessä 80 %:n päästövähennystä vuoden 2007 

tasosta. Yleisimmät keinot, joiden avulla päästövähennyksiä pyritään saavuttamaan ovat 

energiatehokkuuden parantaminen sekä investoinnit uusiutuvaan energiaan. Hankkeen 

avulla kunnat pyrkivät kannustamaan myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita tekemään il-

mastotekoja. (Hinku 2018a.)   
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Osaksi Hinku-hanketta perustettiin Hinku-foorumi vuonna 2013.  Foorumin tarkoitus on ja-

kaa tietoa toimivista keinoista, joiden avulla ilmastonmuutoksen hillitseminen on mahdol-

lista. Foorumi kokoaa yhteen kaikki Hinku-hankkeeseen liittyneet kunnat, ilmastoystävälli-

siä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä ilmasto- ja energia-alan asiantuntijat. 

(Hinku 2017a, 2.) Sivuston tarkoitus on lisätä verkostoitumismahdollisuuksia, tiedonvaihtoa 

sekä antaa tukea erillishankkeiden valmisteluun. Foorumilta on mahdollista saada päästölas-

kentatyökaluja sekä –palveluja. (Hinku 2015.) Joka kuukausi foorumilla julkaistaan Kuu-

kauden Hinku-teko, jonka Suomen ympäristökeskus on valinnut. Hinku-teko valitaan hank-

keeseen liittyneiden kuntien toteuttamista toimenpiteistä, jotka ovat edistäneet kasvihuone-

kaasujen vähentymistä tai hankkeen avulla on saatu luotua muuta hyötyä kuten energian-

säästöä tai työpaikkoja. (Hinku 2018b.)  

 

Lohja liittyi Hinku-kunnaksi vuonna 2013 (Hinku 2014). Vuoteen 2016 mennessä Lohja oli 

onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä peräti 31 % vuoden 2007 tasosta (SYKE 

2018b). Hinku-mapista löytyy erilaisia projekteja, joiden avulla Lohjalla ollaan onnistuttu 

vähentämään päästöjä. Esimerkkejä näistä projekteista ovat uudet ilmanvaihtojärjestelmät, 

jotka vähentävät energiantarvetta, biokaasun tankkausasemat, järvilämmön hyödyntäminen 

rakennusten lämmityksessä sekä bioenergian käyttäminen polttoaineena kivihiilen sijasta 

tuotantolaitoksilla. (SYKE 2018a.) Vuoden 2030 tavoitteeseen on vielä matkaa, vaikka 

nämä saavutukset antavatkin hyvän pohjan Lohjan päästöjenvähennys toiminnalle.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Diplomityön tarkoitus on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Minkälaisiin hiilidioksi-

dipäästöihin kunnat voivat vaikuttaa ja kuinka paljon? Kuinka kunta pystyy radikaalisti vä-

hentämään päästöjään? Diplomityö tehdään Lohjan kaupungille, joka toimii tämän case-tut-

kimuksen kohteena. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kaupungille uusi Hinku 2.0 –suunni-

telma. Hinku 2.0 –suunnitelma sisältää laajemman ja pidemmälle ajalle sijoittuvan vision 

siitä, minkälaisilla toimilla Lohjan kaupunki pystyy vähentämään hiilidioksidipäästöjään. 

Työn tarkoitus on löytää keinoja siihen, kuinka yksittäisiä toimijoita, kuten yrityksiä ja kun-

talaisia, saataisiin heräteltyä huomioimaan ympäristökysymykset ja kestävä kuluttaminen 

arjessa.  
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Hinku-hankkeen päästölaskenta suoritetaan kulutusperusteisesti, joka tarkoittaa sitä, että 

kaikki Lohjalla kulutettu energia huomioidaan päästölaskelmissa, vaikka sitä ei olisikaan 

Lohjalla tuotettu. Kyseisen periaatteen mukaan Lohjalla tuotettu energia, jota ei siellä käy-

tetä jätetään huomioimatta päästölaskelmissa. Päästölaskelmissa huomioidaan erilaisien 

lämmöntuotantomenetelmien, sähköntuotannon, maatalouden, tieliikenteen ja jätteenkäsit-

telyn päästöt. (Kukko & Monni 2014, 5.) Teollisuuden tuottamat päästöt huomioidaan myös 

päästölaskelmissa, vaikka ne toisinaan on erotettu kunnan päästöistä. Teollisuuskiinteistöjen 

lämmitys, polttoaineiden ja sähkönkulutus kuuluvat päästölaskennan piiriin (Lounasheimo 

2018).  

 

Päästölaskelmista on jätetty pois EU:n päästökauppaan kuuluvien laitosten päästöt sekä säh-

könkulutus poikkeuksena kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet. Lämmön ja säh-

kön yhteistuotannossa polttoaineiden kulutus määritetään hyödynjakomenetelmällä, jotta 

päästöt saadaan sijoitettua oikeille sektoreille. (Hinku 2017b.) Päästökauppaan kuuluvien 

laitosten lisäksi laskennasta on jätetty pois maankäytön ja metsätalouden päästöt. Lasken-

taan on kuitenkin sisällytetty metsätaloudessa käytettyjen työkoneiden päästöt sekä siihen 

liittyvät liikenteen päästöt. (Lounasheimo 2018.) Kuvaajasta 1 näkee Lohjan hiilidioksi-

diekvivalenttipäästöt sektoreittain vuodelta 2016. 

 

 

Kuvaaja 1. Lohjan hiilidioksidiekvivalenttipäästöt sektoreittain vuodelta 2016 (SYKE 2018b).  
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Kuvaajasta 1 nähdään, että tieliikennesektori muodostaa lähes puolet, 47 %, Lohjan kasvi-

huonekaasupäästöistä. Tieliikenteen jälkeen toiseksi suurin sektori Lohjalla on sähkölämmi-

tys, 11 %, ja kolmantena jätteiden käsittely, vajaa 10 %. (SYKE 2018b.) Diplomityö on 

rajattu käsittelemään energiantuotannon, lämmityksen, maatalouden, talouksien sähkönku-

lutuksen ja jätehuollon päästöjä. Kuvaajasta 1 voidaan nähdä, että diplomityö tulee katta-

maan melkein puolet Lohjalla syntyvistä päästöistä (SYKE 2018b). Hinku 2.0 –suunnitel-

massa halutaan keskittyä kaupungin ja kuntalaisten hiilidioksidipäästöjen vähentämismah-

dollisuuksiin, jonka takia teollisuus, metsätalous ja maankäyttö on rajattu työn ulkopuolelle. 

Tieliikenne on rajattu työstä pois, koska Lohjan kaupungilla on tekeillä toinen diplomityö 

aiheeseen liittyen.  

 

1.3 Tutkimusmetodologia ja rakenne 

 

Tämä diplomityö kuvastaa aineistolähtöistä tutkimusta ja analysointia, jonka aikana on tehty 

kvalitatiivinen tutkimus. Diplomityössä teoriaa pyritään luomaan empiirisestä aineistosta 

(Grounded theory). Työssä tullaan hyödyntämään niin primääri- kuin sekundääridataa. Ku-

vassa 1 on esitelty, kuinka työssä käytettävä teoria on luotu.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Diplomityön teorian kehityksen kuvaaminen. 
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Kuvasta 1 nähdään, että teorian rakentaminen alkaa aineiston keruulla ja analysoinnilla. Pri-

määridata tullaan keräämään työn aikana pidettävistä haastatteluista. Haastatteluissa kerät-

tyä dataa analysoidaan ja siitä muodostetaan empiirisiä tuloksia. Näiden tuloksien avulla 

voidaan kehittää uutta teoriaa. Aineiston sisällön analyysissä käytetään induktiivista eli ai-

neistolähtöistä logiikkaa. Luotua teoriaa vahvistetaan ja kehitetään sekundääridatan avulla. 

Hyödynnettävää sekundääridataa ovat erilaiset tilastot ja raportit kuntien päästövähennyk-

sistä, raportit erilaisista ilmasto- ja ympäristökampanjoista sekä ympäristötutkimuksista, tie-

teisartikkelit, lait, sitoumukset sekä populäärilähteet. Sekundääridataa työssä kerätään mo-

nipuolisista tietokannoista, kuten Lappeenrannan teknillisen yliopiston tieteellisestä kirjas-

tosta, Lohjan kaupungin tietoverkostosta, julkisista nettisivuista sekä monista muista läh-

teistä.  

 

Työn aikana järjestetään haastatteluja, joiden avulla on tarkoitus muodostaa laaja käsitys 

siitä, mitä Hinku-toimia Lohjalla on tehty, kuinka ne ovat onnistuneet ja onko toimia toteu-

tettaessa ollut haasteita. Haastatteluilla pyritään myös selvittämään paikallisten toimijoiden 

näkemyksiä tulevaisuuden Hinku-toimista ja heidän halukkuuttaan osallistua Hinku 2.0 –

suunnitelman toteuttamiseen. Taulukossa 1 on esitetty haastatteluiden pohjana hyödynnettä-

viä kysymyksiä. 

 

Taulukko 1. Haastatteluiden pohjana käytettävät kysymykset.  

Diplomityössä hyödynnetyt haastattelukysymykset 

1. Miten Hinku-hanke on vaikuttanut Lohjaan? 

2. Mitä hyötyjä Hinku-hanke on tuonut mukanaan ja mitä haasteita? 

3. Missä on päästöjenvähennyksen kannalta suurimmat haasteet? Entä suurin vä-

hennyspotentiaali? 

4. Miten ja mihin asioihin kunta voi vaikuttaa? 

 

Taulukossa 1 esitellyt kysymykset tulevat toimimaan haastatteluiden pohjana, joiden lisäksi 

haastatteluissa esitetään lisäkysymyksiä haastateltavien omaan toimialaan liittyen. Haasta-

teltavia on 19 ja he edustavat Lohjan kaupungin erilaisia toimielimiä. Haastateltavien valin-

takriteereinä on heidän toimialansa merkittävyys Hinku-toimien ja -kriteerien kannalta, hei-

dän mahdollisuudet vaikuttaa Hinku-tavoitteiden saavuttamiseen ja toimintatapojen muu-



15 

 

tokseen toimialoillaan sekä haastateltavien henkilökohtainen asenne Hinku-hanketta koh-

taan. Taulukossa 2 on esitelty haastateltavat henkilöt ja heidän asemansa Lohjan kaupungin 

organisaatiossa tai heidän muu asemansa kaupungin toiminnassa.  

 

Taulukko 2. Diplomityön aikana haastatellut henkilöt sekä haastattelujen ajankohdat. 

Haastateltava Haastateltavan asema ja toimiala 
Haastattelun 

ajankohta 

Risto Murto Lohjan kaupungin ympäristöpäällikkö 31.5.2018 

Eero Soinio 
Kehittämisjohtaja: talous ja strategiat, val-

miusasiat 
31.5.2018 

Anu Koivumäki 
Palvelupäällikkö: alle kouluikäisten ja hei-

dän perheidensä peruspalvelut 
31.5.2018 

Veli Haukka Lohjan vuokra-asuntojen toiminnanjohtaja 31.5.2018 

Liisa Anttila Lohjan vesihuollon käyttöpäällikkö 12.6.2018 

Mirka Härkönen Lohjan asuntomessujen vastaava 12.6.2018 

Kiti Ikonen 
Palvelupäällikkö: kouluikäisten nuorten ja 

heidän perheidensä peruspalvelut 
12.6.2018 

Katri Kalske Hyvinvoinnin toimialajohtaja 28.6.2018 

Pekka Puistosalo Elinvoiman toimialajohtaja 28.6.2018 

Kirsti Puustinen Johtava kaupunginpuutarhuri 28.6.2018 

Jenna Kotilehto Hinku-koordinaattori 28.6.2018 

Markku Nordström Yrityskehittäjä, Novago Yrityskehitys Oy 29.8.2018 

Maija Lehtonen Palvelupäällikkö kirjasto 29.8.2018 

Anne Kotonen Hiiden opiston rehtori 29.8.2018 

Tapani Tapiola Yrityspalvelupäällikkö 29.8.2018 

Nina Virta Ruokapalveluiden aluepäällikkö 14.9.2018 

Pia Eriksson Siivouspalveluiden aluepäällikkö 14.9.2018 

Pia Herala Ruokapalveluiden aluepäällikkö 14.9.2018 

Jaana Beri Siivouspalveluiden palveluesimies 14.9.2018 

 

Taulukosta 2 voidaan huomata, että haastattelut kattavat monipuolisesti kaupungin eri orga-

nisaatiot päiväkodeista ja kouluista niin ruoka- ja siivouspalveluihin kuin ympäristöpäällik-

köönkin. Haastatteluiden tuloksia ei käsitellä erikseen yhdessä luvussa vaan tuloksia hyö-

dynnetään case-kohdetta tutkittaessa sekä uuden suunnitelman luomisessa. Haastattelujen 
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pohjalta saatiin myös tietoa ja ideoita siitä, mihin kaikkeen toimintaan kunta pystyy vaikut-

tamaan. Näiden tietojen ja ideoiden avulla kehitettiin teoriaa, joka kuvaa kuntien vaikutus-

mahdollisuuksia kestävyysmuutoksessa.  

 

Työn alkupuolella käsitellään vapaaehtoisien ilmastositoumuksien mahdollisuuksia edistää 

kestävyysmuutosta. Luvussa kaksi pohditaan valtiojohtoisen (top-down) muutoksen ja va-

paaehtoisen (bottom-up) muutoksen mahdollisuuksia sekä haasteita vaikuttaa kansalaisten 

kestävyysmuutokseen. Kestävyysmuutoksen lisäksi luvussa käsitellään vapaaehtoisia ilmas-

tositoumuksia sekä niiden vaikutuksia. Tämän jälkeen työssä käsitellään Suomen Hinku-

kuntia yleisesti. Luvussa kolme tutkitaan mitä kaikkea Hinku-kunnat ovat valtakunnallisesti 

vuosien aikana saavuttaneet ja miten paljon työtä on vielä jäljellä, jotta vuoden 2030 tavoite 

saavutetaan. Hinku-kuntien katsauksen jälkeen työssä keskitytään case-tapaukseen, joka on 

Lohjan kaupunki. Luku neljä alkaa Lohjan Hinku-historian ja nykytilanteen selvityksellä. 

Aluksi selvitetään mikä oli kaupungin tilanne vuonna 2013, ennen Hinku-hankkeeseen liit-

tymistä, ja mitä kaikkea liittymisen jälkeen, vuosien 2013 – 2017 aikana on saavutettu. Tä-

män jälkeen selvitetään, kuinka hyvin Lohja on onnistunut hankkeessa verrattaessa Suomen 

muihin Hinku-kuntiin. 

 

Case-tutkimuksen loppupuolella luodaan Lohjalle Hinku 2.0 –suunnitelma vuosille 2019-

2030. Luvussa viisi esitetään mahdollisia toimia, joiden avulla kaupunki pystyisi saavutta-

maan Hinku-tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Lukuun on listattu erilaisia kestävää kehi-

tystä edistäviä projekteja ja aloitteita, jotka ovat pitkä- tai lyhytkestoisia. Aloitteiden tarkoi-

tus on toimia ohjenuorina sekä inspiraation lähteinä kuntalaisille ja yrityksille. Aloitteilla 

kannustetaan kuntalaisia ja yrityksiä muuttamaan omia toimintamallejaan kestävyysmuutok-

sen mukaisiksi ja näitä malleja seuratessaan heillä on myös mahdollisuus säästää rahaa. Lu-

vun viisi lopussa on esitetty visio, joka kuvaa Lohjan kaupunkia vuonna 2030, kun se on 

saavuttanut Hinku-hankkeen tavoitteet. Luvussa kuusi esitetään työn johtopäätökset ja lu-

vussa 7 on diplomityön yhteenveto. Lähteet on listattu työn loppuun, jonka jälkeen tulevat 

työn liitteet.  
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2 VAPAAEHTOISET ILMASTOSITOUMUKSET KESTÄVYYS-

MUUTOKSESSA 

 

Tässä luvussa käsitellään vapaaehtoisia ilmastositoumuksia sekä niiden mahdollisuuksia 

edistää kestävyysmuutosta. Vapaaehtoisella ilmastositoumuksella tarkoitetaan sitoumusta, 

johon valtio tai laki ei velvoita. Toisin sanoen vapaaehtoinen sitoumus on alhaalta ylöspäin 

(bottom-up) etenevä toimintatapa, jossa osallistuja on saanut itse omasta tahdostaan liittyä 

sopimuksen piiriin ja noudattaa sopimuksen sääntöjä vapaaehtoisesti. Luku 2.1. käsittelee 

vapaaehtoista ja valtiojohtoista muutosta. Luvussa tarkastellaan Suomessa toimivia top-

down ja bottom-up muutosajureita sekä ajureiden haasteita ja mahdollisuuksia edistää kan-

salaisten kestävyysmuutosta. Top-down muutosajurina toimii valtio, kun bottom-up ajureina 

toimivat vuorostaan kunnat sekä muut vaikuttajat kuten kansalaisjärjestöt ja yritykset.  

 

 Erilaisia ilmastositoumuksia on maailmalla sekä Suomessa kehitelty jo vuosikymmenien 

ajan. Sitoumuksien teemat ovat lähellä toisiaan ja välillä jopa päällekkäisiä, vaikkakin jokai-

sella sitoumuksella on omanlaisensa lähestymis- ja toimintatavat. Luvussa 2.2. esitellään 

seitsemän Suomessa tällä hetkellä meneillään olevaa vapaaehtoista ilmastositoumusta. Suu-

rin osa näistä käsiteltävistä sitoumuksista ovat kunnille ja kaupungeille suunnattuja. Läpi-

käytävien ilmastositoumusten joukossa on kansallisia ja kansainvälisiä sitoumuksia, jotka 

tavoittelevat hiilineutraaliuutta, kestävää yhteiskuntaa tai energiatehokkuutta. Kaikkien so-

pimuksien tavoite on edistää ilmaston ja maapallon hyvinvointia.  

 

Luvun viimeinen alaluku 2.3. käsittelee luvussa 2.2. esiteltyjen ilmastositoumusten vaiku-

tuksia. Luvussa tarkastellaan näiden erilaisten ilmastositoumusten vaikuttavuutta sekä 

kuinka suuri osa suomalaisista kunnista on sitoutunut kyseisiin ilmastositoumuksiin. Tämän 

lisäksi luvussa esitellään eri ilmastositoumuksien saavutuksista. Saavutukset on esitetty nu-

meerisesti erilaisina päästö- ja energiankulutusvähennyksinä, niiltä osin kuin dataa on ollut 

saatavissa. 
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2.1 Vapaaehtoinen muutos vs. valtiojohtoinen muutos 

 

Tässä luvussa pohditaan vapaaehtoisen muutoksen ja valtiojohtoisen muutoksen vaikutta-

vuutta, sektoreiden mahdollisia vaikutuskeinoja sekä muutoksen kohtaamia haasteita suo-

malaisten kestävyysmuutoksen edistämisessä. Vaikutusmahdollisuuksien lisäksi luvussa tar-

kastellaan kansalaisten halukkuutta muuttaa käytöstään ilmaston hyvinvoinnin puolesta sekä 

mitkä ovat heidän mielestään tehokkaimpia vaikuttamiskeinoja. Kansalaisten toiminnalla on 

merkittävä vaikutus Suomessa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrään. Kansalaisten 

toimintamalleja pitäisikin saada muutettua, jotta Suomi pystyisi saavuttamaan tarvittavat 

kasvihuonekaasujen päästöleikkaukset vuoteen 2050 mennessä. Kuvassa 2 esitellään valti-

oiden, kuntien ja muiden vaikuttajien mahdollisia vaikutuskeinoja edistää kestävyysmuu-

tosta suomalaisten keskuudessa.  

 

 

Kuva 2. Valtioiden (siniset palkit), kuntien (keltaiset palkit) ja muiden vaikuttajien (vihreät palkit) mahdolliset 

vaikutuskeinot kestävyysmuutoksen edistämiseksi. (Greenpeace 2009; Kuittinen et al. 2008, 9, 20, 25, 41; 

Maan ystävät 2018; Muster 2010, 163; Parviainen 2015, 17, 24, 38; Rahnama & Rajabpour 2016, 912; Salo & 

Kilpi 2017, 979.) 

 

Kuten kuvasta 2 voidaan nähdä, valtiolla, kunnilla ja muilla vaikuttajilla on pääsääntöisesti 

hyvin erilaisia vaikuttamisen keinoja. Toimijoiden erilaiset vaikutuskeinot selittyvät heidän 



19 

 

vaikutusvallan vaihtelusta kansalaisten keskuudessa sekä heidän toiminnan laajuudesta. Ku-

vasta 2 nähdään, että valtion vaikuttamiskeinot ovat pääsääntöisesti ylhäältä alaspäin ohjau-

tuvaa toimintaa, muiden vaikuttajien vaikuttamiskeinot ovat pääsääntöisesti vuorostaan al-

haalta ylöspäin ohjautuvaa toimintaa ja kunnan toiminta on hieman molempia. Kuvasta 2 

huomataan, että muiden vaikuttajien toimintatavat-palkit sekä kuntien toimintatapa muutok-

set -palkit ovat kahdessa sektorissa, ylhäältä alaspäin vaikuttavassa toiminnassa sekä al-

haalta ylöspäin vaikuttavassa toiminnassa. Palkkien esiintyminen kahdessa sektorissa johtuu 

siitä, että kyseinen toiminta voi olla vapaaehtoista tai ylhäältä päin ohjattua tilanteesta riip-

puen.  

 

Seuraavaksi luvussa käsitellään erilaisia keinoja, joiden avulla valtio voi vaikuttaa kansa-

laisten ilmastokäyttäytymiseen sekä –asenteisiin. Tämän jälkeen luvussa pohditaan kuntien 

roolia vapaaehtoisina vaikuttajina. Miten paljon ja kuinka, kunnat pystyvät vaikuttamaan 

omaan sekä kuntalaisten toimintaan ja voiko kunnat toimia vapaaehtoisen kestävyysmuu-

toksen ajureina. Luvun loppupuolella käsitellään muita vaikuttajia, kuten kansalaisjärjestöjä 

sekä yrityksiä ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa kansalaisten kestävyysmuutokseen.  

 

2.1.1 Valtion mahdollisuudet edistää kansalaisten kestävyysmuutosta 

 

Valtioilla on monia mahdollisuuksia vaikuttaa kansalaistensa käyttäytymiseen. Valtion tär-

keimmät vaikutuskeinot ovat lait, velvoitteet, taloudelliset kannustimet sekä tiedottaminen. 

Suomessa on hyödynnetty kaikkia näitä keinoja erilaisten toimintamallien saavuttamiseksi. 

(Kuittinen et al. 2008, 9, 20, 25, 41.) Taulukossa 3 on listattu valtion erilaisia vaikuttamis-

keinoja. Vaikuttamiskeinon punainen tausta kuvaa toiminnan määräävyyttä ja niin sanottuja 

kovia menetelmiä, joiden noudattamista voidaan valvoa. Vihreä taustaväri vuorostaan kuvaa 

toiminnan vapaaehtoisuutta sekä vaikuttavuuden pehmeyttä. 
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Taulukko 3. Valtion vaikuttamiskeinot kansalaisten kestävyysmuutoksen edistämiseksi (Kuittinen et al. 2008, 

9, 20, 25, 41; Salo & Kilpi 2017, 979).    

Verot Tiedotus Lait 

- Saastuttavasta toiminnasta 

maksetaan ylimääräisiä ve-

roja 

- Saadaan kaikki asian-

omaiset henkilöt velvoitet-

tua mukaan toimintaan 

- Toimii neuvojana siinä 

mitä pitäisi ja ei pitäisi 

tehdä 

- Tiedon lisääminen → kan-

salaiset ymmärtävät, että 

heidänkin valinnoillaan on 

merkitystä → ottavat ympä-

ristöasiat huomioon omassa 

päätöksenteossaan  

- Tiedon lisääminen teh-

dyistä ympäristötoimista 

(kansalainen ei toimi yksin) 

- Edistää asennemuutosta 

- Koko kansa on mahdol-

lista velvoittaa toimintaan 

mukaan 

- Valtio antaa selkeän oh-

jeistuksen siihen, kuinka 

toimitaan 

- Kansalaisten yhdessä toi-

minen ja laaja-alainen vai-

kuttaminen 

Vapaaehtoinen osallistu-

minen 
Velvoitteet & Regulaatiot 

Taloudellinen vaikuttami-

nen 

- Annetaan kansalaisille 

mahdollisuus osallistua toi-

mintaan 

- Toiminnalla todellista 

hyötyä osallistujalle 

- Tehdään osallistumisesta 

helppoa ja halpaa → kaikki 

osallistuvat toimintaan  

(esim. rokotukset) 

- Kansalaisia velvoitetaan 

toimimaan tietyllä tavalla 

- Ohjaa toimintaa 

- Toiminnasta ja toiminta-

malleista saadaan yhtenäi-

siä 

- Verohelpotukset kestäville 

ja ympäristöystävällisille 

tuotteille → parantaa tuot-

teiden markkinatilannetta 

- Taloudelliset tuet kestä-

välle ja/tai ympäristöystä-

välliselle liiketoiminnalle 

 

Taulukosta 3 nähdään, että lait ovat yksi pakottava keino, jonka avulla valtiot voivat edistää 

kestävyysmuutosta. Suomalaisuuteen kuuluu hyvin merkittäviltä osin lainkuuliaisuus, 

minkä takia myös laeilla voidaan vaikuttaa kansalaisten käyttäytymiseen. Tästä hyvänä esi-

merkkinä toimii Suomessa 1993 uusittu jätelaki (Kuittinen et al. 2008, 33). Uusitun jätelain 

myötä kierrätys saatiin toimimaan Suomessa, vaikka lakia ei oltu kohdistettu kotitalouksille, 

eikä valtio valvonut lain noudattamista. Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat –selvityk-

sessä (2008) kuitenkin uskotaan, että laki oli hyvin merkittävä tekijä kierrätyksen läpimurron 

saavuttamiseksi. Lain olemassaolo viesti kansalaisille asian tärkeydestä sekä koko yhteis-

kunnan muutoksesta. Kansalaisten on helpompi lähteä mukaan sellaiseen toimintaan, johon 

he uskovat muidenkin osallistuvan. (Kuittinen et al. 2008, 33.) 
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Vuonna 2015 annettu Ilmastolaki on esimerkki siitä, kuinka valtio voi lainsäädännöllä vai-

kuttaa kansalaisiin ja edistää kansallista kestävyysmuutosta kohti vähähiilisempää tulevai-

suutta. Ilmastolain (2015) tarkoitus on antaa Suomen ilmastopolitiikan suunnittelulle, toteu-

tumiselle ja seurannalle selkeät raamit, yhtenäistää ja lisätä valtion ilmastonmuutoksen hil-

lintä- ja sopeuttamistoimia sekä antaa eduskunnalle ja kansalaisille uusia vaikuttamiskeinoja 

Suomen ilmastopolitiikan kehityssuuntaan. Lain tarkoitus on myös varmistaa EU:n velvoit-

teiden toteutuminen Suomen osalta sekä vähentää kansalaisten synnyttämiä kasvihuonekaa-

supäästöjä. (Ilmastolaki 2015.) Ilmastolailla haluttiin myös edesauttaa kauaskantoisen ja ku-

lut optimoivan ilmastosuunnittelun ja -politiikan kehittymistä Suomessa. Laissa myös sää-

dettiin Suomen päästövähennystavoitteesta, joka on 80 %:n kasvihuonekaasupäästövähen-

nys vuoteen 2050 mennessä, vertailuvuotena on käytetty vuotta 1990. (Ympäristöministeriö 

2016.) 

 

Lakien lisäksi valtiolla on muitakin vaikuttamisen keinoja. Taulukosta 3 nähdään, että valtio 

voi vaikuttaa myös pehmein keinoin taloudellisella vaikuttamisella, tiedotuksella sekä tar-

joamalla vapaaehtoista osallistumista. Suomessa ollaan onnistuttu vaikuttamaan kansalaisiin 

paljon erilaisten kampanjoiden ja tiedotuksen avulla. Yksi hyvä esimerkki on Suomessa toi-

miva kansallinen rokotusohjelma, joka on täysin vapaaehtoinen ja maksuton (Salo & Kilpi 

2017, 979). Vuonna 2015 syntyneiden lasten rokotuskattavuus valtakunnallisesti oli yli 90 

%, joillakin rokotteilla kattavuus oli jopa 99 %. Rokotteiden hyvä kattavuus on tarpeellista, 

jotta tietyt sairaudet saadaan pidettyä poissa, esimerkiksi tuhkarokon esiintymisen välttämi-

seen tarvitaan yli 95 %:n rokotekattavuus. (THL 2018.) Tämän esimerkin myötä voidaankin 

todeta, että tiedottaminen ja neuvonta voivat saada aikaan vapaaehtoista toimintaa, jolla on 

kansallisella tasolla merkitystä. Esimerkin yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon, että 

rokotukset ovat ilmaisia ja niiden ottaminen ei vaadi suuri ponnisteluja kansalaiselta. Help-

pous sekä maksuttomuus ovat varmasti edesauttaneet rokotusten laajaan kattavuuteen.  

 

Erilaisilla viestintäkampanjoilla ollaan onnistuttu muuttamaan suomalaisten elintapoja sekä 

käyttäytymistä. Tarkasteltaessa edesmenneitä viestintäkampanjoita huomataan, että kansa-

laisten lisääntyneellä tietoisuudella asiasta on ollut ainoastaan asennemuutosta tukeva rooli. 

Erilaisia tuloksekkaita kampanjoita tutkittaessa ollaan huomattu, että tiedotus on ollut yksi 

osatekijä kampanjan onnistumiseen, mutta lakimuutoksilla on ollut merkittävämpi vaikutus 

kampanjoiden onnistumisen osalta. Lakiakin tärkeämmäksi osa-alueeksi on tutkimuksissa 
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kuitenkin noussut kansalaisten yhteinen tekeminen ja yhteisön tuoma vertaistuki. Yksittäi-

nen henkilö on valmis muuttamaa omaa elämäntapaansa huomattavasti helpommin, jos huo-

maa, että muutkin suomalaiset ja erilliset toimijat ovat muutoksessa mukana. Informaation 

kuuleminen kiertokautta toimii myös usein paljon tehokkaammin kuin sen tuleminen suo-

raan valtionhallinnon edustajalta. (Kuittinen et al. 2008, 9.)  

 

Pistokampanjat eivät yleensä saavuta pitkäaikaista muutosta käyttäytymisessä, koska kam-

panjan loputtua ihmiset palaavat takaisin omiin rutiineihinsa. Tästä syystä muutosta edistävä 

viestintä on jatkuvaa, kehittyvää sekä pitkäkestoista. Jatkuva kampanja keskustelee parem-

min kansalaisten kanssa ja kansalaisten tietoisuus asiasta kasvaa ajan myötä, joka helpottaa 

myös uusien toimintamallien muodostumista osaksi ihmisten arkea. Viestinnässä olisi myös 

hyvin tärkeää korostaa kuinka laajalle toiminta on kansalaisten keskuudessa levinnyt, koska 

yhteisön tuella on merkittävä vaikutus ihmisten toimintatapamuutoksessa. (Kuittinen et al. 

2008, 9, 33.) 

 

Tiedottamisen ja lakien lisäksi valtio voi kannustaa kansalaisten kestävyysmuutoksen edis-

tymistä erilaisilla keinoilla. Kuten rokotusesimerkistä huomattiin toimintojen helppous ja 

halpuus edesauttoivat, joten valtio voisi nopeuttaa kansalaisten kestävyysmuutosta teke-

mällä muutoksesta mahdollisimman helppoa ja edullista. Jo tällä hetkellä teknologian avulla 

helpotetaan ihmisten arkea, joten sen avulla voitaisiin helpottaa myös kestävyysmuutosta. 

Valtion tulisi panostaa nykyistä enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, jotta hyvin toimivaa 

ja käyttökustannuksiltaan kannattavaa vähäpäästöistä teknologiaa saataisiin kehitettyä lisää 

ja sen määrä markkinoilla kasvaisi (Häkämies et al. 2009, 51). Teknologian lisäksi kestä-

vyysmuutosta voitaisiin edistää taloudellisella ohjauksella. Yksi vaihtoehto taloudelliselle 

ohjaukselle voisi olla valtion vaikuttaminen vähäpäästöisten tuotteiden hintaan ja markkina-

tilanteeseen. Valtion avustuksella voitaisiin saada vähäpäästöisistä tuotteista huomattavasti 

edullisempia ja siten kilpailukykyisiä niin sanottujen perinteisten tuotteiden kanssa. Vähä-

päästöisten tuotteiden menekki varmasti lisääntyisi ja kuluttajat saisivat suhteellisen selkeän 

viestin, kumpien tuotteiden käyttöä valtio suosittelee. (Kuittinen et al. 2008,41.) 

 

Suomalaisten mielestä kansainvälinen yhteistyö on avaintekijä ilmastonmuutoksen pysäyt-

tämistoiminnassa, mutta siitä huolimatta suomalaiset uskovat, että yksilöiden omilla valin-
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noilla on mahdollista vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Suomalaiset ovatkin suhteellisen val-

miita muokkaamaan omia toimintatapojaan ympäristön puolesta. Heidän mielestä kansalais-

ten sitouttaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen olisi tehokkainta hoitaa viestinnän, tie-

dotuksen sekä teknologian kehityksen avulla. Tällainen pehmeä vaikuttaminen oli vastaajien 

mielestä suositellumpi keino kuin pakottaminen lainsäädännön, kieltojen, rajoituksien ja 

energian hinnan noston avulla. (Kuittinen et al. 2008, 16, 19, 20, 25, 29.) 

 

2.1.2 Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa vapaaehtoiseen kestävyysmuutokseen 

 

Kunnissa on paljon asukkaita, keskittynyttä taloutta sekä kulttuuria, jotka antavat hyvät edel-

lytykset uusien innovaatioiden luomiseen. Kunnan hyvinvointi koskettaa kaikkia kuntalai-

sia, joten kuntien kannattaisi sitouttaa kuntalaiset mukaan muuttamaan yhteisiä toimintata-

poja sekä löytämään kestäviä ilmastoratkaisuja. Paikallisten aluetuntemus varmasti edesaut-

taisi vähäpäästöisempien toimintamallien luomisessa sekä helpottaisi ilmastonmuutokseen 

sopeutumista. Tämä kuntalaisten sitouttaminen tarvitsee rakenteellista muutosta, mutta sen 

avulla olisi mahdollista edesauttaa kestävyysmuutoksen leviämistä asukkaiden keskuudessa, 

jonka lisäksi, kunnan rooli asukkaan arjessa mahdollisesti kasvaisi. (Parviainen 2015, 59-

60; Popartan & Morata 2017, 64.) 

 

Kunnat ovat lainopillisessa mielessä velvoitettuja huolehtimaan ympäristön hyvinvoinnista 

(Kuntalaki 2015) ja kunnilla on paljon päätäntävaltaa, kuinka he asiat hoitavat omalla alu-

eellaan. Kuntien toiminta on hyvin laaja-alaista, joten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristön 

ja ilmaston tilaan on paljon (Parviainen 2015, 17). Tämä laaja-alaisuus ja erilaiset oikeudet 

antavat kunnille vaikutusvaltaa, jonka johdosta heillä on myös hyvä mahdollisuus toimia 

kestävyysmuutosajureina ja esimerkkinä kuntalaisille. Taulukossa 4 on listattu erilaisia sek-

toreita joiden avulla kunnat voivat vaikuttaa ympäristöön. Sektorin vihreä taustaväri kuvaa 

toiminnan vapaaehtoisuutta sekä vaikuttavuuden niin sanottua pehmeyttä, kun punainen 

tausta vuorostaan kuvaa sektorin toiminnan määräävyyttä ja niin sanottuja kovia menetel-

miä, joiden noudattamista voidaan valvoa. Yleisesti ottaen, kunnat eivät kuitenkaan pysty 

vaikuttamaan jokaiseen taulukossa 4 listattuun sektoriin, koska kuntien koot ja rakenteet ei-

vät ole samanlaisia ja kunnat eivät mahdollisesti omista tai hallinnoi kaikkien sektoreiden 

toimintaa.   
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Taulukko 4. Kunnan vaikutuspiiriin kuuluvat sektorit, joiden avulla kunta voi paikallisesti vaikuttaa ympäris-

tön ja ilmaston tilaan (Parviainen 2015, 17, 24, 38).   

Koulutus Jätehuolto Julkinen liikenne 

- Tiedon ja tietoisuuden li-

sääminen 

- Kestävien toimintatapojen 

opetus 

- Lapset tulevaisuuden toi-

mijoita → toimintatavoilla 

pitkäaikaiset vaikutukset 

- Kuntalaisten kierrätys-

mahdollisuudet 

- Jätteen hyötykäyttö ja lop-

pusijoitus (kierrätys, uu-

siokäyttö, kaatopaikka) 

 

- Alueen kattavuus 

- Julkisen liikenteen helppo 

hyödyntäminen 

- Liikennevälineistö ja sen 

synnyttämät päästöt (auto-

kanta, käytettävät polttoai-

neet, yms.) 

Kaavoitus & Rakentami-

nen 

Paikallinen energiantuo-

tanto 

Toimintatapa  

muutokset 

- Alueen toimivuus ja kom-

paktius  

- Ympäristön huomioimi-

nen kaavoituksessa 

- Liikennesuunnittelu (toi-

miva liikenne ja hyvät mah-

dollisuudet kävelyyn sekä 

pyöräilyyn) 

- Rakennusmääräykset (nol-

latalot, käytettävät energia-

muodot, yms.) 

- Mitä polttoaineita käyte-

tään energiantuotannossa 

- Laitoksien energiatehok-

kuus 

- Mistä polttoaineet tuodaan 

(pitkät kuljetusmatkat, lähi-

tuotannon suosiminen) 

- Energian tuottaminen uu-

siutuvilla energialähteillä 

- Oma esimerkki (kierrätys, 

uusiutuvan energia, ener-

giatehokkuus, yms.) 

- Sidoksien luominen eri-

laisten yhteisöjen välille 

- Ympäristönäkökulmien 

huomioiminen kunnan pää-

töksenteossa 

- Kunnan kiinteistöjen toi-

minta (säästävä sähkön- ja 

vedenkulutus, lämmitys, 

energiatehokkuus, yms.)  

 

Kaavoitus ja rakentaminen on taulukon 4 ainoa punainen sektori. Kyseisellä sektorilla kun-

talaisia voidaan pakottaa toimimaan tietyllä tavalla, esimerkiksi rakennusmääräyksien 

avulla. Kaavoitus on myös mahdollisesti yksi kuntien tehokkain vaikutuskeino ympäristö – 

ja ilmastopolitiikassa.  Kunnat ovat velvoitettua suorittamaan alueensa kaavoituksen, jolloin 

heillä on päätäntävalta siitä, miten alue jaetaan (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999). Maan-

käyttö- ja rakennuslain tavoite on organisoida maa-alueiden käyttö sekä rakentaminen siten, 

että se edistää kestävää kehitystä niin ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti kuin kulttuu-

risestikin. Tämän lain puitteissa on kuntien osittainen velvollisuus huomioida ympäristöasiat 

kaavoituksessa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999.)  

 

Kaavoituksella ja aluesuunnittelulla voidaan vähentää syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 

merkittävästi. Asutusalueen täsmällisellä suunnittelulla on mahdollista leikata asuinalueen 

tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 50 %:lla asukasta kohden. Kestävästi rakennetulla 
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ja vähän kasvihuonekaasupäästöjä tuottavalla asuinalueella on huomioitu alueen sijainti, ra-

kennustiheys, rakennuskanta, alueen vaihtoehtoiset lämmitysmuodot sekä asukkaan helppo 

liikkuminen ilman autoa. Liikennesuunnittelulla on myös merkittävä vaikutus alueen kasvi-

huonekaasupäästöjen määrään. Hyvin onnistunut liikennesuunnittelu voi vähentää päästöjä 

16 kertaisesti verrattaessa huonosti suunniteltuun alueeseen. Hyvään liikennesuunnitteluun 

kuuluvat toimiva raidelähiliikenne, yksityisautoilun tarpeen minimointi sekä hyvät kävely ja 

pyöräily mahdollisuudet. (Wahlgren 2009, 106, 117.) 

 

Ennen uusien alueiden käyttöönottoa tulisi tarkistaa vanhojen alueiden ja rakennusten mah-

dollinen hyötykäyttö. Vanhojen rakennuksien käyttötarkoitusta olisi mahdollista muuttaa ja 

alueita voitaisiin täydennysrakentaa, jotta vanha alue vastaisi paremmin nykypäivän tarpeita 

ja uuden alueen rakentamiselta vältyttäisiin. (Wahlgren 2009, 118-119.) Uusien alueiden ra-

kentamista ei kuitenkaan aina pystytä välttämään, joten alueita suunniteltaessa ja rakennet-

taessa olisikin huomioitava ympäristön hyvinvointi sekä ilmastonmuutoksen mahdolliset tu-

levaisuuden vaikutukset. Ilmastonäkökulmien huomioimisella nyt vähennetään ilmaston-

muutoksen vaatimaa jälkisopeutumista sekä riskien hallintaa tulevaisuudessa.  (Parviainen 

2015, 17-18).  

 

Uudisrakentamisessa tulisi huomioida alueen sijainti, riittävä rakennustiheys sekä toimiva 

rakenne. Uusien alueiden rakentamisessa liikennesuunnitteluun pitäisi panostaa, jotta yksi-

tyisautoilu ei olisi alueella välttämätöntä ja vaihtoehtoisia liikkumismuotoja olisi riittävästi 

kuten kävely, pyöräily sekä toimiva julkinen liikenne. (Wahlgren 2009, 118-119.) Kuntien 

uudisrakentamisessa on mahdollista saavuttaa taloudellinen kestävyys huomioimalla ilmas-

tonäkökulmat ylläpidon suunnittelussa, investoinneissa sekä maankäytössä. Kaavoituksen 

lisäksi kunnat voisivat vaikuttaa rakentamisen päästöihin tarjoamalla neuvontaa kestävästä 

ja vähähiilisestä rakentamisesta. (Parviainen 2015, 17-18.) 

 

Taulukossa 4 on kaavoituksen ja rakentamisen lisäksi muita sektoreita joiden ilmastopääs-

tölähteisiin kunta voi vaikuttaa. Näitä taulukossa esillä olevia sektoreita ovat julkinen lii-

kenne, paikallinen energiantuotanto, koulutus, jätehuolto ja kunnan toiminnan muutokset. 

Taulukosta 4 voidaan nähdä, että nämä muut sektorit ovat vihreällä pohjalla mikä tarkoittaa, 

että niiden vaikutus kuntaan ja kuntalaisiin on niin sanotusti vapaaehtoista ja pehmeää vai-
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kuttamista. Näillä sektoreilla toiminnan pakottaminen on hyvin vaikeaa ja toiminta perus-

tuukin lähtökohtaisesti mahdollisuuksiin toimia kestävämmin sekä tiedon lisäämiseen. 

Näillä sektoreilla on kuitenkin monipuolisia vaikutusmahdollisuuksia kuten kierrätys, ener-

giatehokkuus, opetus ja tiedon lisääminen, julkisen liikenteen optimointi sekä vaihtoehtois-

ten polttoaineiden käytön edistäminen autoissa ja muissa liikennevälineissä sekä ilmas-

tonäkökohtien huomioiminen suunniteltaessa pitkän ajan energiantuotantoa.  

 

Kunnan toiminnan tulee olla taloudellisesti kestävää, joka hieman rajoittaa kuntien mahdol-

lisuuksia vaikuttaa kunnan alueella syntyviin päästöihin, koska ilmastoystävälliset inves-

toinnit eivät aina ole vaihtoehdoista kannattavampia. Yleisillä markkinoilla on siis vaiku-

tusta myös kunnan investointien ja hankintojen päätöksenteossa. (Parviainen 2015, 17.) Suo-

messa kunnat kuitenkin käyttävät noin 20 miljardia euroa julkisiin hankintoihin, joten kun-

nilla on mahdollisuus vaikuttaa kestävästi tuotettujen ja ympäristöystävällisten tuotteiden 

sekä palveluiden markkinatilanteeseen (Alhola & Kaljonen 2017, 3).  

 

Taulukosta 4 voidaankin huomata, että kunnilla on suhteellisen paljon vaikutusmahdolli-

suuksia ja ne voivat toimia esimerkkeinä kuntalaisilleen. Vuonna 2015 Kuntaliitto tutki maa-

kuntien ja kuntien ilmastotyön tilannetta (Parviainen 2015). Tutkimuksessa nousi ilmi, että 

suurissa kunnissa tehdään ilmastotyötä ja erilaisia ilmastosuunnitelmia oli laadittu. Ilmasto-

työ ei kuitenkaan ollut vielä vakiintunutta, vaan sitä suoritettiin lähinnä erilaisten projektien 

kautta. Tällainen projektiluontoinen ilmastotyö ei edistä ilmastotoiminnan jatkuvuutta ja se 

lisää koordinointihaasteita. Kuntien ilmastotyö on kohdannut myös muitakin haasteita, kuten 

henkilöstöpulaa, toiminnan heikkoa organisointia sekä taloudellisia haasteita. Parhaiten il-

mastotyö on menestynyt niillä sektoreilla, joilla hyödyt ovat olleet suurimmat ja ilmastotoi-

minta ei rajoita tai ole ristiriidassa sektoreiden yleisien käytäntöjen tai politiikan kanssa. 

(Parviainen 2015, 24, 62.) 

 

Kuntien toimiva ja vaikuttava ilmastotyö vaatii koko kunnan konsernin sitoutumista asiaan, 

mukaan lukien kunnan johto. Suomessa on kuntia, joiden koko konserni on sitoutunut ilmas-

toasioihin ja nämä kunnat ovatkin niin sanottuja edelläkävijäkuntia ilmastoasioissa. Vuonna 

2015 tehdyn tutkimuksen mukaan nämä edelläkävijäkunnat, jotka olivat onnistuneet teke-

mään isoimmat rakenteelliset muutokset ilmastonäkökohdat huomioiden, kohtasivat uutena 
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haasteena kuntalaisten ja yritysten sitouttamisen ilmastotoimintaan. Esimerkkinä toimimi-

nen ei jokaisessa tapauksessa ole ollut riittävän tehokasta ja innostavaa, joten kunnat joutu-

vat muuttamaan toimintatapojaan ja kehittämään uusia, jotta saavat kuntalaiset ja yritykset 

mukaan vähäpäästöisemmän tulevaisuuden tavoitteluun. (Parviainen 2015, 59, 62.)  

 

Laaja-alaisien elämäntapamuutoksien saavuttaminen on mahdollista luomalla sidoksia yh-

teisöjen välille, jotka ovat halukkaita kehittämään ilmastoystävällisiä elämäntyylejä sekä 

muuttamaan omia toimintatapojaan. Sidoksien luominen näiden yhteisöjen kesken on tär-

keää, koska silloin uudet toimintatavat ovat yhteisölähtöisiä. On todennäköistä, että yhteisöt 

toimivat mieluummin kehittämiensä toimintatapojen mukaan ennemmin kuin alkavat nou-

dattaa valtiolähtöisiä määräyksiä. (Kuittinen et al. 2008, 39.) Näiden sidoksien luominen voi 

olla yksi ratkaisu kuntien haasteeseen sitouttaa yrityksiä ja kansalaisia ilmastotoimintaan. 

 

Kuntaliiton maakuntien ja kuntien ilmastotyön tilanne -tutkimuksessa tuli ilmi, että kunnat 

toivoivat valtiolta tasapainoisuutta Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaan, valtakunnallista 

panostusta uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen sekä energia-avustuksia. Energia-

avustukset olisivat todella tärkeitä, jotta kunnat pystyisivät jatkamaan omaa ilmastotyötään. 

(Parviainen 2015, 53, 63.) Energia-avustuksien lisäksi valtion ja kuntien pitäisi tulevaisuu-

dessa käyttää resursseja rakentamisen sekä infran suunnitteluun. Hyvin onnistunut suunnit-

telu tekee vähäpäästöisistä vaihtoehdoista toimivampia tai ainakin yhtä toimivia kuin nor-

maaleista vaihtoehdoista. Suotuisat olosuhteet varmasti kasvattaisivat vähäpäästöisien vaih-

toehtojen suosiota kansalaisten keskuudessa. (Airaksinen et al. 2014, 8.)  

 

2.1.3 Muiden vaikuttajien mahdollisuudet edistää kestävyysmuutosta 

 

Valtion ja kuntien lisäksi myös kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöt ja yritykset voivat 

edistää suomalaisten kestävyysmuutosta. Suomessa kansalaisyhteiskuntaan kuuluvat kansa-

laistoiminta, järjestötoiminta, ammattiyhdistystoiminta, kirkkokunnat ja uskonnolliset jär-

jestöt, puolueet, pienimuotoinen osuustoiminta, säätiöt sekä vapaa sivistystyö (Harju 2018a). 

Kansalaisjärjestöt ovat kansalaistoiminnan merkittävin yksikkö Suomessa. Kansalaisjärjes-

töissä yhdistys taikka järjestö pyrkii edistämään yhteistä tavoitetta, arvoa tai intressiä. Suh-

teutettuna väkilukuun suomalainen järjestötoiminta on aktiivista. Yhdistysrekisterissä on 



28 

 

120 000 yhdistystä, jonka lisäksi on myös valtakunnallisia liittoja, piirijärjestöjä sekä rekis-

teröimättömiä yhdistyksiä. Järjestöjen jäsenmäärä on noin 15 miljoonaa, joka on kolminker-

tainen verrattuna Suomen kansalaisien lukumäärään. (Harju 2018a-b.)  

 

Yrityksien, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuudet ovat hy-

vin erilaiset kuin valtiolla taikka kunnilla. Niiden mahdollista vaikutuspotentiaali ei kuiten-

kaan kannata unohtaa. Taulukon 5 taustaväristä (vihreästä) voidaan huomata, että kansalais-

yhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja yrityksien vaikuttamiskeinot ovat vapaaehtoisia sekä 

niin sanottuja pehmeitä keinoja. Punainen taustaväri olisi kuvannut sektorin toiminnan mää-

räävyyttä sekä menetelmien kovuutta. Taulukossa 5 on esitelty kansalaisyhteiskunnan, kan-

salaisjärjestöjen ja yrityksien vaikuttamiskeinoja kestävyysmuutoksen edistämisessä.  

 

Taulukko 5. Kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja yrityksien vaikutusmahdollisuuksia edistää kan-

salaisten kestävyysmuutosta (Greenpeace 2009; Maan ystävät 2018; Muster 2010, 163; Rahnama & Rajabpour 

2016, 912). 

Tiedotus 
Koulutukset & Seminaa-

rit 

Tempaukset &  

Mielenosoitukset 

- Julkaisut 

- Sosiaalinen media 

- Mielipiteisiin vaikutta-

minen 

- Toiminnan laajentami-

nen 

- Inspirointi 

- Mielipiteisiin vaikuttami-

nen 

- Toiminnan laajentaminen 

- Inspirointi 

- Toiminnan laajentaminen 

- Näkyvyyttä toiminnalle 

- Selkeä mielipiteenilmaisu  

- Saadaan haluttu asia pysy-

mään keskustelun aiheena 

-Kansalaistottelemattomuus 

Tutkimus- & kehitystyö Poliittinen vaikutustyö päättäjien kanssa 

- Raportit ja selvitykset 

-Tutkitaan nykyisten toimintatapojen vai-

kutuksia 

- Uusien ja parempien ratkaisujen löytämi-

nen 

- Tuodaan ympäristönäkökohtia mukaan 

päätöksentekoon 

- Esitellään luotettavia tutkimustuloksia → 

todisteita muutoksen tärkeydestä ja kannat-

tavuudesta 

Markkinat (tarjonta) Kestävä työympäristö 

- Tarjotaan ympäristöystävällisempiä ja 

kestävämpiä tuotteita (vihreitä) 

- Annetaan asiakkaille mahdollisuus vai-

kuttaa sekä vaihtoehtoja joista valita  

- Annetaan asiakkaalle riittävästi tietoa 

tuotteesta ja sen positiivisista ympäristö-

vaikutuksista 

-Työpaikalla opetetaan työntekijöitä toimi-

maan kestävästi (esim. veden ja energian 

kulutus) 

- Työpaikan rutiinit mahdollisesti tarttuvat 

myös työn ulkopuoliseen elämään 

 



29 

 

 

Taulukon 5 vaikuttamiskeinoista viisi ensimmäistä ovat kansalaisjärjestöjen taikka kansa-

laisyhteiskunnan vaikuttamiskeinoja. Esimerkkejä Suomessa toimivista ympäristöasioihin 

keskittyneistä kansalaisjärjestöistä ovat Maan ystävät ja Greenpeace (Greenpeace 2009; 

Maan ystävät 2018). Taulukon 5 erilaisista vaikuttamiskeinoista tiedottaminen, poliittinen 

vaikutustyö päättäjien kanssa, tutkimus- ja kehitystyö, tempaukset ja koulutukset sekä mie-

lenosoitukset ovat järjestöjen itse listaamiaan vaikutuskeinoja (Greenpeace 2009; Maan ys-

tävät 2018). Näiden kahden kansalaisjärjestön esimerkistä huomataan, että kansalaisjärjes-

töillä sekä kansalaisyhteiskunnalla on monipuolisia keinoja vaikuttaa. Nämä aiemmin lue-

tellut vaikutuskeinot ovat vapaaehtoisia eikä niiden avulla pystytä pakottamaan ketään muut-

tamaan toimintatapojaan. Kansalaisyhteiskunnalla ja kansalaisjärjestöillä on kuitenkin mah-

dollisuus tuoda asia yleiseen tietoisuuteen, lisätä keskustelua aiheesta ja sitä kautta vaikuttaa 

ihmisten käyttäytymiseen (Greenpeace 2009; Harju 2018c; Maan ystävät 2018).  

 

Taulukossa 5 on yhdeksi yrityksien vaikutusmahdollisuudeksi listattu markkinat ja erityi-

sesti tarjonta. Ympäristöasioista tietoiset kansalaiset ostavat yleensä niin sanottuja vihreitä 

tuotteita, kun he haluavat huomioida oman toimintansa yleisiä ympäristövaikutuksia tai 

vaihtoehtoisesti, kun kansalaiset pyrkivät edistämään sosiaalista muutosta omalla ostokäyt-

täytymisellään (Rahnama & Rajabpour 2016, 912). Yritykset voivat mahdollistaa sekä edis-

tää kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ympäristöasioihin tuottamalla näitä kestäviä ja vih-

reitä tuotteita markkinoille. Vihreät tuotteet voivat olla yksi keino vähentää kulutuksen ne-

gatiivisia ympäristövaikutuksia. (Rahnama & Rajabpour 2016, 912.)  

 

Kestävä työympäristö on myös vihreällä pohjalla taulukossa 5. Yrityksestä riippuen tämä 

sarake voisi myös olla punaisella pohjalla, riippuen kuinka säännelty ja tiukka yrityskulttuuri 

yrityksessä on. Yrityksillä on työnantajina mahdollisuus vaikuttaa työntekijöidensä käyttäy-

tymiseen erilaisilla säännöillä ja normeilla (Muster 2010, 163, 172). Työntekijät viettävät 

paljon aikaa työpaikoillaan ja työn rutiinit kuuluvatkin osaksi heidän arkea. Jotkut yritykset 

huomioivat yhteiskuntavastuun toiminnassaan ja työpaikoilla noudatetaan erilaisia kestävän 

kulutuksen normeja. Jätehuolto ja energiankulutus ovat esimerkkisektoreita siitä, kuinka yri-

tykset voivat opettaa sekä velvoittaa työntekijöitään noudattamaan kestävän kulutuksen toi-

mintatapoja työpaikalla. On mahdollista, että nämä työpaikalla opitut rutiinit iskostuvat niin 

hyvin työntekijöiden alitajuntaan, että he alkavat toimia myös kotona samojen periaatteiden 
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mukaan, jolloin työpaikalla opitut normit alkavat vaikuttaa myös heidän henkilökohtaisiin 

kulutustottumuksiin. (Muster 2010, 163, 172.)  

 

2.2 Vapaaehtoiset ilmastositoumukset  

  

Kuten aikaisemmin mainittiin, Suomessa ja maailmalla on käynnissä paljon erilaisia si-

toumuksia, jotka liittyvät ilmastoon, hiilineutraaliuteen sekä kestävään yhteiskuntaan. Si-

toumuksista osa on vapaaehtoisia ja toiset taas vuorostaan ovat lain alaisia tai esimerkiksi 

YK:n kansainvälisiä määräyksiä. Sitoumuksilla pyritään säilyttämään maapallo ja sen elin-

voimaisuus sekä lajien rikkaus mahdollisimman elinvoimaisena myös tuleville sukupolville. 

Kuvassa 3 näkyy Suomessa käynnissä olevia vapaaehtoisia ilmastositoumuksia, sekä kun-

nat, jotka ovat liittyneet näihin ohjelmiin. 

  

Kuva 3. Suomessa käynnissä olevia vapaaehtoisia ilmasto-ohjelmia ja niihin liittyneet kunnat. (FEE Suomi 

2018a-c; Fisu 2017; GoogleMaps 2018; Hinku 2017a, 17-18; Kauppa- ja teollisuusministeriö & Motiva 2006, 

1, 21; Kestävän kehityksen toimikunta 2016; Kuntaliitto 2016 & 2017; Motiva 2018a-b; Sitoumus 2050 2018.) 

 

Kuvassa 3 on esitelty Suomessa käynnissä olevia vapaaehtoista ilmasto-ohjelmia ja Suomen 

karttaan on merkitty kunnat, jotka ovat osallistuneet vähintään yhteen kyseisistä ohjelmista. 
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Suurin osa näistä kuvan 3 ohjelmista ovat kansallisia, mutta joukossa on myös muutama 

kansainvälinen ilmastositoumus. Seuraavaksi luvussa käsitellään kuvassa 3 näkyvät ilmas-

tositoumukset: kuntien ilmastokampanja, Suomen ympäristökasvatuksen toimintaohjelmat, 

Hiilineutraalit kunnat -kampanja, Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, Kaupunginjoh-

tajien energia- ja ilmastositoumus, Energiansäästö- ja energiantehokkuussopimukset sekä 

Fisu-kunnat.  

 

2.2.1 Kuntien ilmastokampanja 

 

Kuntien ilmastokampanja, uudelta nimeltään Green Climate Cities, on vuonna 1997 käyn-

nistynyt kuntien ilmastotyötä edistävä kampanja, joka on osa kuntien kansainvälisen kestä-

vän kehityksen järjestön ICLEI:n Cities for Climate Protection –kampanjaa. Kampanjan tar-

koitus on lisätä kuntien itsenäistä ilmastotyötä, herättää tietoisuutta kuntien mahdollisuuk-

sista vaikuttaa sekä sopeutua ilmastonmuutokseen ja vähentää kunnissa syntyviä kasvihuo-

nekaasupäästöjä. Kuntien ilmastokampanja on niin sanottu matalan kynnyksen kampanja, se 

on vapaaehtoinen, kaikille kunnille avoin sekä osallistuva kunta saa itse määrittää omat il-

mastotavoitteensa. Osallistuva kunta saa myös verkostolta tukea ja neuvoja, kuinka kasvi-

huonekaasupäästöjen vähentäminen on mahdollista toteuttaa. (Kuntaliitto 2017 & 2018.) 

 

Helmikuussa 2018 kuntien ilmastokampanjaan oli liittynyt 56 Suomalaista kuntaa. Kampan-

jaan liittyneet kunnat ovat velvoitettuja kartoittamaan alueensa kasvihuonekaasupäästöt, 

asettamaan oman päästövähennystavoitteensa sekä tekemään suunnitelman tavoitteen saa-

vuttamiseksi ja hankkimaan suunnitelmalle hyväksynnän kunnan valtuustosta. Suunnitel-

man edistymisen seuraaminen kuuluu myös osaksi kampanjaa. Kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisestä on kunnille hyötyä. Päästöjen vähentyminen parantaa kuntien ilmanlaatua, 

energiataloutta, energiaomavaraisuutta ja mahdollisesti luo uusia työpaikkoja paikkakun-

nalle, kun uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa lisätään. (Kuntaliitto 2018.) 

 

2.2.2 Suomen Ympäristökasvatusjärjestön toimintaohjelmat 

 

FEE, Foundation For Environmental Education, eli Suomen Ympäristökasvatusjärjestö, pyr-

kii edistämään ympäristökasvatusta Suomessa. Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan opetus-
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toimintaa, joka pyrkii ohjaamaan yksilöiden ja yhteisöjen arvoja, tietoja, taitoja sekä toimin-

tatapoja vastaamaan kestävän kehityksen periaatteita. Green key ja vihreä lippu ovat esi-

merkkejä Suomen Ympäristökasvatusjärjestön erilaisista kestävää kehitystä edistävistä toi-

mintaohjelmista. (FEE Suomi 2018a-c.)  

 

Ympäristökasvatuksella on kolme tavoitetta: kasvattaa, mahdollistaa ja luoda. Kasvatuksella 

tarkoitetaan yksilöiden ymmärryksen laajentamista siihen, että niin kaupungeissa kuin maal-

lakin taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset ja ekologiset tekijät ovat toisistaan riippuvaisia. 

Mahdollistamisella tarkoitetaan vuorostaan tasa-arvon levittämistä ihmisten keskuudessa si-

ten, että kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus toimia ympäristön hyväksi ja suojella sitä. 

Viimeisellä tavoitteella halutaan luoda maailmaan uusia toimintamalleja, jotka ovat ympä-

ristöystävällisempiä ja auttavat ihmisiä huomioimaan ympäristön hyvinvoinnin heidän joka-

päiväisessä toiminnassaan. (FEE Suomi 2018a.) 

 

Vihreä lippu –ohjelma on erilaisten oppilaitosten, kuten päiväkotien ja koulujen, sekä nuor-

ten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen toimintaohjelma. Ohjelma on osa kansain-

välistä Eco-Schools-ohjelmaa, joka toimii 67 maassa. Vuonna 2018 Suomessa myönnettiin 

140 Vihreää lippua eri kasvatusalantoimijoille. Vihreä lippu -ohjelman tarkoitus on saada 

kestävä kehitys mukaan oppilaiden jokapäiväiseen kouluarkeen. Ohjelman avulla pyritään 

vähentämään ympäristökuormitusta, edistämään jatkuvaa parantamista kestävässä toimin-

nassa sekä kehittää yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ohjelmassa lapsia ja nuo-

ria pyritään aktivoimaan ja he ovatkin tärkeässä osassa projektien suunnittelussa, toteutuk-

sessa sekä tulosten arvioinnissa. (Vihreä lippu 2018.)  

 

Green key –ohjelma on kansainvälinen, matkailualan yrityksille suunnattu, kestävän matkai-

lun ympäristöohjelma. Green key –ohjelma toimii Euroopassa, Pohjois- ja Väli-Amerikassa, 

Afrikassa sekä Aasiassa. Suomessa on yli 70 Green key –sertifikaatin saanutta matkailualan 

yritystä. Green key -sertifikaattia voivat hakea erilaiset majoituskohteet hotelleista mökki-

kyliin. Sertifikaattia voi hakea yritys jolla on laadittuna oma ympäristöpolitiikka, ympäris-

tötavoitteet sekä toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän lisäksi yrityksen 

pitää täyttää sertifikaatin kriteerit. Sertifikaatin saaminen edellyttää majoituskohteelta erilai-

sia päivittäisiä toimija kuten energiankulutuksen ja veden säästävää käyttöä, jätteiden mää-
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rän vähentämistä sekä kierrätystä, kestävän ruoan tarjoamista asiakkailleen, ympäristömer-

kittyjen tuotteiden käyttöä sekä ekologisen liikkumisen ja luontomatkailun edistämistä. Ser-

tifikaatin säilyminen yrityksellä vaatii jatkuvaa parantamista liiketoiminnan kestävyyden 

edistämisessä. (Green Key 2018a-b.)  

 

2.2.3 Kohti hiilineutraalia kuntaa –hanke 

 

Kuten johdannon luvussa 1.1. kerrottiin, Kohti hiilineutraalia kuntaa, Hinku-hanke, on 

vuonna 2008 Suomen ympäristökeskuksen aloittama hanke Suomen kunnille. Hankkeen ta-

voite on vähentää kuntien hiilidioksidipäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 

tasosta. Tavoitteeseen kuuluu myös toimien kannattavuus. Erilaisien toimien avulla pyritään 

luomaan työpaikkoja sekä parantamaan kunnan kauppatasetta. Hinku-hankkeen päästövä-

hennystavoitteet ovat huomattavasti tiukemmat ja kunnianhimoisemmat kuin EU:n vastaa-

vat tavoitteet. (SYKE 2017a.)  

 

Jokainen suomalainen kunta voi hakea Hinku-kunnaksi. Hankkeeseen mukaan pääseminen 

vaatii SYKE:en Hinku-kriteerien täyttämistä, valtuuston hyväksyntää hankkeeseen liittymi-

sestä, jonka lisäksi kunnan pitää liittyä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja 

sen vaatimiin toimenpiteisiin. Hiilineutraalius ja päästövähennykset tulevat myös ottaa huo-

mioon kaikessa kunnan merkittävässä päätöksenteossa. (Hinku 2017c.) Suomessa on tällä 

hetkellä 44 Hinku-hankkeeseen liittynyttä kuntaa (Hinku 2018a). Luvussa 3 kerrotaan tar-

kemmin Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeesta.  

 

2.2.4 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 

 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on osa Suomen toimintasuunnitelmaa, kuinka se 

toimeenpanee YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 –toimintaohjelman (Kestävän kehi-

tyksen toimikunta 2016). Agenda 2030 hyväksyttiin vuonna 2015 yhdistyneiden kansakun-

tien kestävän kehityksen huippukokouksessa Yhdysvalloissa. Ohjelman toimikaudeksi mää-

riteltiin vuodet 2016-2030 ja se sisältää 17 päätavoitetta ja 169 alatavoitetta. Tavoitteiden 

avulla pyritään kestävän kehityksen edistämiseen kaikilla kolmella osa-alueella: taloudelli-

nen, sosiaalinen ja ympäristöllinen. Toimintaohjelma velvoittaa kaikkia maita osallistumaan 
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kestävän kehityksen edistämiseen ja tavoitteiden toteutumista seurataan. (Ulkoministeriö 

2018.) 

 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on vapaaehtoinen sopimus, jonka avulla ediste-

tään kestävää kehitystä Suomessa (Kestävän kehityksen toimikunta 2017). Sitoumuksen ta-

voitteena on luoda visio tulevaisuuden Suomesta sekä mahdollistaa hyvä elämä nyt ja tule-

vaisuudessa. Vapaaehtoisuus ja yhteisymmärrys muutoksen tarpeellisuudelle ovat sitoumuk-

sen perusta. Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi voivat erilaiset toimijat 

kuten yritykset, kunnat, järjestöt, oppilaitokset ja yksityishenkilöt sitoutua vapaaehtoisesti 

erilaisiin toimenpidesitoumuksiin. Nämä toimenpidesitoumukset ovat konkreettisia tekoja, 

joiden vaikutuksia voidaan mitata. Tekojen avulla pyritään muuttamaan sitoutujan toiminta-

tapoja kestävämmiksi sekä kokeilemaan ja kehittämään uusia innovatiivisia ratkaisuja. (Kes-

täväkehitys 2018a-b.) 

 

Uuden toiminnan laskeminen toimenpidesitoumukseksi, edellyttää sen täyttävän seuraavat 

kriteerit: se on luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva sekä noudattaa globaalisti vastuul-

linen Suomi –visiota, edistää vähintään yhtä yhteiskuntasitoumuksen tavoitetta, on kestävän 

kehityksen periaatteiden mukainen, konkreettinen, mitattavissa ja seurattavissa sekä luo jo-

tain uutta, kuten toimintatapoja, innovaatioita taikka ratkaisuja. (Kestäväkehitys 2018c.) 

Kaikki kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset ovat esillä sitoumus2050.fi –nettisivus-

tolla. Sitoumuksien määrä on kasvanut merkittävästi vuosien aikana. Tammikuun lopussa 

vuonna 2014 tehtyjä sitoumuksia oli ainoastaan 12, kun joulukuussa 2018 sitoumuksia oli jo 

yli 1 200. Eniten toimenpidesitoumuksia ovat tehneet yritykset, noin 35 %. Yrityksien jäl-

keen yleisimmät sitoumuksien sopijat ovat yksityishenkilöt. (Sitoumus 2050 2018.) 

 

2.2.5 Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus 

 

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus, Covenant of Mayors for Climate and 

Energy, on vuonna 2008 alkunsa saanut ja vuonna 2015 uudistettu vapaaehtoinen sitoumus 

kunnille ja kaupungeille. Kunnat ja kaupungit ovat vastuussa valtaosasta Euroopassa synty-

vistä kasvihuonekaasupäästöistä, jonka takia niillä on myös suuri vähennyspotentiaali. Tämä 

kaupunginjohtajien vapaaehtoinen sitoumus velvoittaa allekirjoittaneita sopeutumaan ilmas-

tonmuutokseen sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 %;lla vuoteen 
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2030 mennessä. (Kuntaliitto 2016.) Kunta tai kaupunki saa itse päättää sitoumuksen vertai-

luvuoden (Neves et al. 2016, 10). Yleisimmät sitoumuksissa käytetyt vertailuvuodet, ovat 

2005 ja 2007 (Covenant of Mayors 2018). Kuten useissa muissakin energia- tai ilmastoso-

pimuksissa tässäkin sopimuksessa yleisimmät keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat uu-

siutuvan energian suosiminen, sen tuotannon lisääminen sekä energiansäästäminen (Kunta-

liitto 2016).  

 

Suomesta kaupunginjohtajien energia ja ilmastosopimuksen on allekirjoittanut 11 kaupunkia 

ja Kainuun maakunta. Allekirjoittaneet kaupungit ovat Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, 

Lahti, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. (Kaupunginjohtajien yleisko-

kous 2018.) Virallisen allekirjoittamisen jälkeen paikallisten viranomaisten on kahden vuo-

den sisään lähetettävä kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP), 

joka sisältää lähtötason inventaarion sekä ilmaston riski- ja haavoittuvuusarvion. Lähtötason 

lisäksi toimintasuunnitelma sisältää strategiat ja käytännöt, joiden avulla sitoumuksen ta-

voitteet saavutetaan. Sitoumus velvoittaa osallistujia myös raportoimaan edistymisestään 

kahden vuoden välein. Euroopan komission tutkimuskeskus tarkastaa ja valvoo, että toimin-

tasuunnitelmat ovat asianmukaiset ja kriteerit täyttävät. (Neves et al. 2016, 2-3.) 

 

Kuntien ja kaupunkien lisäksi voivat paikallishallinnon yhteistyöorganisaatiot myös allekir-

joittaa kaupunginjohtajien energia ja ilmastosopimuksen. Yhteistyöorganisaatiot, kuten 

maakuntaliitot ja energiatoimistot, eivät voi toimia niin sanottuina pääjäseninä kuten kunnat 

ja kaupungit, vaan heidän tehtävänsä on toimia alueellisina tukiorganisaatioina. Tukiorgani-

saatioiden toimenkuva on auttaa kuntia sekä kaupunkeja kontaktien, tiedon, ja työkalujen 

löytämisessä heidän energia- ja ilmastohaasteisiin. (Kuntaliitto 2016.)   

 

2.2.6 Energiansäästö- ja energiatehokkuussopimukset  

 

1990-luvulta lähtien Suomessa on ollut erilaisia vapaaehtoisia energiansäästö- ja energiate-

hokkuussopimuksia. Vapaaehtoisuus ja valtion tuki ovat jo lähemmäs 30 vuotta luoneet suo-

malaisten energiasopimuksien perustoja. Suomessa onkin vuosien aikana ollut kolme viral-

lista valtiolähtöistä energiasopimusta. Ensimmäinen energiasopimus astui voimaan vuonna 

1997, kun Motiva ja kauppa- ja teollisuusministeriö käynnistivät ensimmäisen energiansääs-

tösopimuskauden. Tämä ensimmäinen sopimuskausi kesti vuodesta 1997 vuoteen 2005 asti, 
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jonka jälkeen sopimusta jatkettiin vielä kahdella vuodella, joiden aikana sitä muokattiin ja 

toimintatapoja uudistettiin. Toinen energiasopimus, jonka nimi oli uudistettu energiatehok-

kuussopimukseksi, oli voimassa vuodet 2008-2016. Tätä ensimmäistä energiatehokkuusso-

pimusta jatkoi toinen energiatehokkuussopimus, joka on solmittu vuosille 2017-2025. 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö & Motiva 2006, 1, 21; Motiva 2018a-b.) 

 

Vuonna 2004 tehdyn kyselyn mukaan merkittävimmät syyt energiatehokkuussopimukseen 

osallistumiseen olivat kustannussäästöt sekä organisaation sitouttaminen energiankäytön te-

hostamiseen. Vähemmän painavia syitä olivat sopimuksen tuomat imagohyödyt sekä orga-

nisaatioiden aito kiinnostus energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä kohtaan. 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö & Motiva 2006, 7.) Osasyy siihen, miksi nämä vapaaehtoi-

set energiansäästö- ja energiatehokkuussopimukset ovat toimineet Suomessa huomattavasti 

paremmin kuin keskimäärin Euroopassa (Motiva 2018b), on varmasti valtion tarjoama tuki. 

Vuosien 1998-2006 aikana valtio myönsi energiatukea 28,6 miljoonaa euroa, josta noin 40 

% meni energiakatselmuksien rahoittamiseen ja loput 60 % erilaisiin investointitukiin. 

(Kauppa- ja teollisuusministeriö & Motiva 2006, 2.) Jaetun energiatuen määrä nousi huo-

mattavasti vuosille 2008-2016. Kyseisellä sopimuskaudella valtion jakama tuki oli noin 105 

miljoonaa euroa. Energiansäästöinvestointien ja energiakatselmuksien tukirahoituksen 

suhde myös muuttui samalla kaudella. Vuosien 2008-2016 aikana ainoastaan reilut 10 % 

energiatuesta meni energiakatselmuksiin ja lähes 90 % energiansäästöinvestointeihin. Tu-

kien ja sopimuksien tärkein tavoite on parantaa yrityksien ja muidenkin osapuolien energia-

tehokkuutta. (Motiva 2018b-c.) 

 

Nämä vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat olleet merkittävä osa Suomen ener-

giastrategiaa sekä toimivat Euroopan unionin direktiivien toteutuksen työkaluina. Sopimuk-

sien avulla ollaan pystytty kattamaan energiatehokkuusdirektiivin (EED) Suomelle asetta-

mat energiansäästötavoitteet sekä energian tehokasta käyttöä tukevien direktiivien, kuten ra-

kennusten energiantehokkuusdirektiivin (EPBD) ja energiapalveludirektiivin (ESD) lukui-

sat muut velvoitteet. Osaksi näitä energiansäästö- ja energiatehokkuussopimuksia on kuulu-

nut tulosten ja tekojen vuosittainen raportointi. Raportoinnin avulla ollaan seurattu osallisten 

pysymistä lupauksissaan ja asettamissaan tavoitteissa. Näiden tehtyjen raporttien avulla 

Suomi on myös raportoinut Euroopan unionille toteutuneista energiasäästöistä ja todistanut, 

että direktiivien määräyksiä on Suomessa noudatettu. (Motiva 2018a-c.) 
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2.2.7 FISU-kunnat 

 

Fisu, Finnish Sustainable Communities, eli Suomen kestävien kaupunkien ja kuntien ver-

kosto, on kesällä 2015 jatkanut kampanja. Se on jatkoa Jyväskylän ja Sitran kehittämälle 

Kohti resurssiviisautta –yhteishankkeelle, joka oli toiminnassa vuosien 2013-2015 aikana. 

(Noponen 2015.) Tämän Fisu-verkoston tavoite on saavuttaa hiilineutraali, jätteetön ja glo-

baalisti kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä. Suomessa on tällä hetkellä 11 Fisu-kuntaa: 

Forssa, Hyvinkää, Ii, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Riihimäki, Turku ja 

Vaasa. Kuntaverkostolla on oma palvelukeskus, joka huolehtii tiedonkulusta sekä tukee ver-

koston toimintaan. Tällä hetkellä palvelukeskuksena toimivat SYKE ja Motiva. Palvelukes-

kuksen lisäksi verkostolla on neuvottelukunta, jonka tehtäviä ovat kuntaverkoston toiminnan 

kehittäminen sekä uusien jäsenien hyväksyminen ja mahdollisesti vanhojen jäsenien erotta-

minen. (Fisu 2017.)   

 

Fisu-verkostoon liittyminen on vapaaehtoista ja kaikilla kunnilla on oikeus hakea Fisu-kun-

naksi. Lähivuosien aikana myös kuntien alueella toimivat yritykset ja yhteisöt voivat mah-

dollisesti liittyä verkostoon. Fisu-kunnaksi haluavan kunnan on lähetettävä palvelukeskuk-

selle hakemus, saatava palvelukeskuksen sekä oman kunnanvaltuuston hyväksyntä sekä 

määritettävä keskipitkän aikavälin päästövähennys- ja jätteenkierrätystavoitteensa. Ennen 

sitoutumista Fisu-tavoitteisiin on kunnan mahdollista tilata ostopalveluna arvio nykytilasta 

ja tarvittavista toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Fisu 2016.) Sitoutumisen jäl-

keen on suositeltua, että kunta liittyy energiatehokkuussopimukseen ja tekee itselleen tiekar-

tan. Fisu-kunnan tehtäviin kuuluu myös tulosten raportointi ja hankkeen edistymisen arvi-

ointi. Nykytilanteen ja tuloksien arvioinnin helpottamiseksi verkostolla on käytössä kolme 

indikaattoria (Fisu 2017 & 2015a). 

 

Ensimmäinen indikaattori kuvaa kasvihuonekaasupäästöjen määrä asukasta kohden. Indi-

kaattori sisältää tärkeimpien sektoreiden muodostamat kasvihuonekaasupäästöt pois lukien 

päästökauppaan kuuluva teollisuus, poikkeuksena kaukolämpö, jonka päästöt sisällytetään 

laskentaan. Kompensaatioita on mahdollista saada tuulisähkötuotannolla ja käytettyjä las-

kentajärjestelmiä ovat esimerkiksi tieliikenteen päästöille VTT:n Lipasto-järjestelmän 

LIISA-malli ja maatalouden päästöille KASVENER-malli. (Fisu 2015b.)  
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Toinen Fisu-indikaattori kuvaa materiaalihäviöitä. Indikaattori kuvaa sitä, miten hyvin teol-

lisuus ja yhdyskuntajäte pysyvät materiaalikierrossa. Materiaalihäviössä tarkastellaan kol-

mea materiaalivirtaa, kaatopaikalle menevän jätteen määrää, jätteenpolttoon menevän jät-

teen määrää ja kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrää. Kaikki kolme jätejaosta on 

luokiteltu yhtä arvokkaiksi ja indikaattorin arvo saadaankin summaamalla näiden jätevirto-

jen tonnimäärät yhteen. (Fisu 2015c.) 

 

Kolmas eli viimeinen Fisu-indikaattori on ekologinen jalanjälki. Ekologisella jalanjäljellä 

kuvataan sitä: ”kuinka paljon maa- ja vesialueita tarvitaan alueen kulutuksen tyydyttämi-

seen, käytettyjen uusiutuvien luonnonresurssien tuottamiseen ja kulutukseen liittyvien hiili-

dioksidipäästöjen sitomiseen”. Tässä ekologisessa jalanjäljessä on huomioitu seuraavat maa-

alueet: viljelys-, laidun-, ja metsämaa sekä kalastusalueet, rakennettu maa sekä hiilidioksidin 

sitomiseen tarvittava maa-ala. Laskelmat ovat suoritettu hyödyntäen National Footprint Ac-

count (NFA) tieto- ja laskenta-aineistoa, jossa on arvioitu Suomen ekologinen jalanjälki. 

(Fisu 2015d.) 

 

Yhteistyöllä helpotetaan Fisu-tavoitteiden saavuttamista ja verkoston tarkoitus on levittää 

parhainta saatavilla olevaa tietoa toimivimmista käytännöistä. Verkosto tarjoaa kaupungeille 

erilaisia työkaluja sekä keinoja hiilineutraaliuden, jätteettömyyden ja kestävän kulutuksen 

saavuttamiseksi. Fisu-tavoitteet luovat kaupungeissa myös uutta liiketoimintaa, lisäävät uu-

siutuvan energian käyttöä sekä mahdollisesti vähentävät paikallisten riippuvuutta henkilö-

autoista. Tavoitteiden innoittamat toimet vahvistavat paikallista elinkeinotaloutta, lisäävät 

työpaikkoja sekä parantavat alueen elinvoimaisuutta. (Fisu 2015e.) 

 

2.3 Vapaaehtoisien ilmastositoumuksien vaikutukset 

 

Luvussa 2.2. esiteltiin seitsemän erilaista vapaaehtoista ilmastositoumusta. Nämä ilmasto-

sitoumukset toimivat paikoittain päällekkäin, vaikka kaikki olivatkin omia kokonaisuuksi-

aan. Tässä luvussa käydään läpi näiden edellä mainittujen ilmastositoumuksien vaikutuksia. 

Luvussa tarkastellaan sitä, kuinka hyvin sitoumukset ovat päässeet tavoitteeseensa ja kuinka 

erilaisia toimintoja on saatu käytännössä toimimaan. Luvussa käsitellään myös konkreettisia 
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arvoja, jotka indikoivat sitoumuksien saavuttamia päästövähennyksiä sekä energiankulutuk-

sen pienentymistä, niiltä osin kuin dataa on saatavilla.     

 

Suurin osa sitoumuksista oli kunnille ja kaupungeille suunnattuja ohjelmia. Käsitellyistä 

seitsemästä ohjelmasta viisi oli kuntakeskeisiä tai kunnat pystyivät niihin helposti osallistu-

maan yhtenä kokonaisuutena. Nämä viis ohjelmaa olivat kuntien ilmastokampanja, Kohti 

hiilineutraalia kuntaa –hanke, kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumus, energiante-

hokkuussopimukset sekä Fisu-kunnat. Ohjelmia tarkasteltaessa on helppo huomata, että 

Suomessa on selkeästi edelläkävijä kuntia, joista osa oli mukana useammassakin ohjelmassa. 

(Kuntaliitto 2018, Hinku 2018a, Kaupunginjohtajien yleiskokous 2018, Motiva 2018d & 

Fisu 2017.) Taulukossa 6 on esitelty Suomen kuntien sitoutuneisuus näihin viiteen vapaaeh-

toiseen ilmastosopimukseen.   

 

Taulukko 6. Suomen kuntien sitoutuneisuus vapaaehtoisiin ilmastositoumuksiin (Kuntaliitto 2018, Hinku 

2018a, Kaupunginjohtajien yleiskokous 2018, Motiva 2018d & Fisu 2017).  

Kuntien sitoutuneisuus vapaaehtoisiin il-

mastositoumuksiin 

Sitoutuneiden kuntien määrä            

[kpl] 

Kunta ei ole mukana yhdessäkään vapaaehtoi-

sessa ilmastositoumuksessa 187 

Kunta on sitoutunut yhteen vapaaehtoiseen il-

mastositoumukseen 71 

Kunta on sitoutunut kahteen vapaaehtoiseen il-

mastositoumukseen 32 

Kunta on sitoutunut kolmeen vapaaehtoiseen 

ilmastositoumukseen 17 

Kunta on sitoutunut neljään vapaaehtoiseen il-

mastositoumukseen 2 

Kunta on sitoutunut kaikkiin viiteen vapaaeh-

toiseen ilmastositoumukseen 2 

 

Taulukon 6 tietojen pohjalta voidaan väittää, että Suomessa on 21 vahvasti ilmastoasioihin 

sitoutunutta kuntaa, koska kyseiset kunnat ovat mukana vähintään kolmessa eri ilmasto-

sitoumuksessa. Huomattavimmat edelläkävijät ovat Lappeenranta ja Joensuu, jotka ovat mu-

kana kaikissa viidessä ilmastositoumuksessa. Lahti ja Turku ovat myös tärkeitä kaupunkeja, 

nekin ovat sitoutuneet neljään sopimukseen. Taulukosta nähdään myös se, että Suomessa on 

187 kuntaa, jotka eivät ole mukana minkäänlaisessa vapaaehtoisessa toiminnassa. (Kunta-

liitto 2018, Hinku 2018a, Kaupunginjohtajien yleiskokous 2018, Motiva 2018d & Fisu 
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2017.) Tämä ei kuitenkaan ole suoranainen viite siitä, etteikö näissä kunnissa tehtäisi laisin-

kaan ilmastotoimia. On mahdollista, että kunnat ovat sen verran pieniä, ettei heillä ole re-

sursseja liittyä ilmastosopimuksiin, koska usein liittyminen edellyttää myös raportointia, 

joka vaatii työvoimaa. Kyseiset kunnat mahdollisesti huomioivat ilmastoasiat päätöksente-

ossaan, ilman sitoumuksien velvoitetta. (Parviainen 2015, 19.) 

 

Melkein kaikissa ilmastositoumuksissa oli velvoitteet raportoinnista, mutta siitäkin huoli-

matta, ei kaikkien sopimuksien saavutuksista ollut mahdollista löytää varteenotettavaa dataa. 

Yksi syy tähän datan puutteeseen on varmasti se, että monet kampanjoista ovat vielä kesken, 

joten tuloksia ei ole vielä raportoitu. Tuloksia löytyi kuitenkin Hinku-kunnista, energiate-

hokkuussopimuskaudesta 2008-2016 sekä muutamasta Fisu-kunnasta (Hinku 2017a, Motiva 

2018c; Fisu 2018a-e).  

 

Hinku-kunnat ovat saavuttaneet selkeitä päästövähennyksiä kampanjansa aikana. Vuosien 

2007 – 2016 aikana Hinku-kunnat onnistuivat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 

noin 26 %. Eniten päästöjä saatiin vähennettyä energiasektorilla. Vähennykset syntyivät pää-

sääntöisesti energiatehokkuutta parantamalla, fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla polttoai-

neilla korvaamalla sekä sähkönkäytön toimintatapojen muutoksella. (Hinku 2017a, 15; 

Hinku 2018d.)  Niin kuin aikaisemmin mainittiin Hinku-kunnat ovat velvoitettuja osallistu-

maan energiatehokkuussopimuksiin, joten osa energiatehokkuussopimusten päästövähen-

nyksistä ovat samoja kuin Hinku-kuntien päästövähennykset.  

 

Fisu-kuntien saavutuksista oli vaihtelevasti tietoa. Ohjelman kolmesta tavoitteesta (hiilineut-

raali, jätteetön ja globaalisti kestävä yhteiskunta) ja niille asetetuista indikaattoreista huoli-

matta ainoastaan kuntien kasvihuonekaasupäästöistä oli tehty vertailututkimusta vuoden 

2007 ja vuoden 2012/2015 päästöjen suuruuksien muutoksista. (Fisu 2018a-e.) Taulukossa 

7 näkyy niiden Fisu-kuntien hiilidioksidiekvivalentit päästövähennykset, joista dataa oli löy-

dettävissä.  
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Taulukko 7. Fisu-kuntien raportoidut hiilidioksidiekvivalenttipäästövähennykset (Fisu 2018a-e). 

Kunta 

Päästöt 

vuonna 2007 

[kt CO2e] 

Päästöt 

vuonna 2012 

[kt CO2e] 

Päästövähennys 

[kt CO2e] 

Päästövähennys 

[%] 

Forssa 187 151 36 19 

Joensuu 448 307* 141 31 

Jyväskylä 1 077 911 166 15 

Lappeenranta 675 535 140 21 

Turku 1 406 1 281 125 9 

*vertailuvuotena käytetty vuotta 2015 

 

Taulukosta 7 voidaan nähdä, että kaupungit ovat saavuttaneet hyvin vaihtelevalla suuruu-

della päästövähennyksiä. Päästöt ovat vähentyneet reilusta 30 hiilidioksidiekvivalenttikilo-

tonnista lähes 170 hiilidioksidiekvivalenttikilotonniin. Prosentteina esitettyinä nämä suuruu-

det osuvat noin 10 – 30 %:n väliin. Suurimmista päästöistään huolimatta Turku on prosen-

tuaalisesti onnistunut vähentämään päästöjään vähiten. Prosentuaalisesti vertailtuna eniten 

päästöjä on leikattu Joensuussa. On kuitenkin huomioitava, että Joensuun vertailuvuotena 

oli 2015, kun muilla kunnilla se oli vuosi 2012. (Fisu 2018a-e.) Osa taulukossa esitetyistä 

kaupungeista ovat myös olleet osana energiatehokkuussopimuskautta 2008-2016, joten nii-

den kaupunkien saavutukset ovat sisällytetty myös energiatehokkuussopimuksen vähennyk-

siin (Elväs et al. 2017). 

  

Ensimmäisellä energiatehokkuussopimuskaudella 2008-2016 energiaa saatiin säästettyä 

15,9 TWh vuodessa. Tällä säästetyllä energiamäärällä on mahdollista lämmittää vuoden ajan 

kaikki Suomen kerrostalot ja silti energiaa jää hieman yli, joten määrä on merkittävä. Suu-

rimmat säästöt saatiin aikaiseksi teollisuussektorilla, myös energia-alalla ja muilla aloilla 

onnistuttiin vähentämään kulutusta. Toimenpiteillä ei saavutettu ainoastaan energiasäästöjä 

vaan myös kasvihuonekaasupäästösäästöjä sekä kustannussäästöjä. Vuosittain saatiin sääs-

tettyä 560 miljoonaa euroa ja hiilidioksidipäästöjä vähennettiin vuosittain 4,7 miljoonaa ton-

nia. (Motiva 2018c.)  
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3 SUOMEN HINKU-KUNNAT  

 

Kuten aikaisemmin kerrottiin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke, on vuonna 2008 Suomen 

ympäristökeskuksen aloittama hanke Suomen kunnille, jossa tavoitellaan 80 % hiilidioksi-

dipäästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä. Hankkeella on useita rahoittajia, kuten Tekes, 

Yrityskumppanit, SYKE sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Aluksi hakkeeseen kuului 

viisi kuntaa: Uusikaupunki, Mynämäki, Padasjoki, Kuhmoinen ja Parikka. (SYKE 2017a.) 

Hankkeen alussa oli kaksi vaihetta: 1. vaihe vuosien 2008-2019 aikana ja 2. vaihe vuosien 

2010-2012. Vuonna 2013 perustettiin Hinku-foorumi, joka jatkoi hankkeen edistymistä. 

(SYKE 2017a.)  

 

Foorumin tarkoitus on yhdistää Hinku-kunnat, parantaa niiden välistä kommunikointia ja 

edistää ilmastonmuutosta hillitsevien hankkeiden toteutusta. Foorumin avulla kunnat jakavat 

tietoa onnistuneista hankkeista, joita toiset kunnat voivat kopioida ja muokata itselleen so-

piviksi sekä epäonnistuneista hankkeista, jotta toiset kunnat eivät turhaan toistaisi samoja 

virheitä. Tämän avulla pyritään helpottamaan kaikkien kuntien pääsyä 80 %:n päästövähen-

nystavoitteeseen. Foorumilla myös helpotetaan energia-alan asiantuntijoiden ja kuntien 

kommunikointia sekä verkostoitumista. Foorumi tarjoaa päästölaskentatyökaluja sekä –pal-

veluja, joiden lisäksi siellä on tietoa ilmastoystävällisistä tuotteista ja palveluista. Hinku-

foorumi pyrkii edistämään erilaisia rahoituksia ja hankkeita, joiden avulla kuntien on mah-

dollista päästä päästövähennystavoitteisiin, esimerkki hankkeita ovat: EAKR, Life 

EconomisE, Ihan Pihalla! ja Hiilineutraali Lounais-Suomi. (Hinku 2017a, 2, 13,17-18.)  

 

Hinku-foorumin lisäksi Hinku-hankkeeseen kuuluu Hinku-mappi sekä kaksi vuosittaista 

Hinku-kokouksia. Hinku-mappi on SYKE:en vartioima ja ylläpitämä nettisivusto, joka toi-

mii energia- ja ilmastotoimenpiteiden tietokantana. Sivustolla esitellään erilaisia ilmaston-

muutosta hillitseviä hankkeita ja uusia hankkeita voi sivustolle lisätä kuka tahansa. Kyseinen 

tietokanta ollaan kuitenkin vaihtamassa energialoikka.fi –nimiseksi sivustoksi vuoden 2018 

aikana. (Hinku 2017a, 4, 9.) Energialoikka-sivuston tarkoitus on sama kuin Hinku-mapinkin, 

sivustolla esitellään erilaisia ilmastotekoja ja sieltä voi kuka tahansa käydä hakemassa inspi-

raatiota oman elämän, työpaikan tai kunnan ilmastotekoihin. Sivusto pyrkii helpottamaan 

ideoiden monistamista ja näin ollen saamaan kaikki suomalaiset mukaan kestävämpään ja 

tehokkaampaan kulutukseen. (Energialoikka 2018a.)  
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Hinku-kunnaksi hakeminen on kaikille suomalaisille kunnille mahdollista, kunhan kunta 

täyttää SYKE:en Hinku-kriteerit. Kriteerit täyttääkseen kunnan pitää vakavasti sitoutua vä-

hentämään kasvihuonekaasupäästöjään, hillitsemään ilmastonmuutosta sekä pyrkiä vaikut-

tamaan kunnan muihin toimijoihin, jotta hekin tulisivat mukaan rakentamaan hiilineutraalia 

kuntaa. Kriteerien täyttämisen lisäksi Hinku-kunnaksi rekisteröityminen vaatii myös konk-

reettisia tekoja. Ensimmäiseksi kunta sitoutuu 80 % päästövähennykseen valtuutuksen pää-

töksellä. Päätöksen jälkeen kunta muodostaa itselleen Hinku-työryhmän ja nimeää yhteys-

henkilön, joka toimii kunnan SYKE-koordinaattorina. Tämän lisäksi kunta liittyy kunta-alan 

energiatehokkuussopimukseen (KETS) ja sen vaatimiin toimenpiteisiin sekä lisää asuinra-

kennuskantansa asuinkiinteistöjen toimenpideohjelmaan. Hiilineutraalius ja päästövähen-

nykset tulee huomioida kaikessa kunnan merkittävässä päätöksenteossa. (Hinku 2017c.) 

 

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen päästölaskentaan on sisällytetty sähkönkäyttö, kau-

kolämmitys, fossiilisten polttoaineiden käyttö, jätehuolto, tieliikenne sekä maatalous. Maan-

käytön ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä ei ole sisällytetty Hinku-hankkeen pääs-

tölaskentaan, vaikka metsätalouden työkoneiden päästöt ja liikenne otetaan laskennassa huo-

mioon. (Lounasheimo 2018.) Päästökaupan piiriin kuuluva teollisuus ja energiantuotanto-

muodot ovat myös poisluettu hankeen päästölaskennasta. Ainoa poikkeus on kaukolämpö, 

jossa käytettävät polttoaineet lasketaan mukaan. Lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitok-

sissa polttoaineiden kulutus määritetään hyödynjakomenetelmällä, jolloin lämmölle saadaan 

päästöt laskettua, sähkön päästöt tulevat laskentaan mukaan vasta sähkön käytön yhteydessä, 

jolloin se saadaan jaoteltua oikealle sektorille. (Hinku 2017a, 15.)  

 

Vuodesta 2008 Hinku-kuntien määrä on kasvanut merkittävästi. Alun jälkeen hankkeeseen 

liittyi mukaan jo liittyneiden kuntien naapurikuntia sekä Länsi-Uudenmaan kuntia. Tammi-

kuussa 2019 Suomesta löytyi 44 Hinku-kuntaa. Hankkeen alussa Hinku-kunnissa oli 36 000 

asukasta, kun tällä hetkellä asukkaiden määrä on kasvanut lähes 785 000 asukkaaseen. 

(SYKE 2017a.)  Hinku-kunnissa asuu tällä hetkellä noin 14 % suomalaisista (SYKE 2017a 

& Tilastokeskus 2018a). Kuvassa 4 on esitelty Suomen Hinku-kunnat.  
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Kuva 4. Suomen Hinku-kunnat (Hinku 2018a). 

  

Kuvasta 4 nähdään, että Hinku-toiminta on suosituinta itä-, etelä-, ja lounas-Suomessa. Syk-

syllä 2018 tapahtuneiden uusien liittymisien, Raahe, Utajärvi ja Haapajärvi, jälkeen Pohjois-

Pohjanmaa nousi myös selkeämmin esille Hinku-alueena. Asukasluvultaan suurimmat 

Hinku-kunnat ovat Pori, Joensuu ja Lappeenranta, joissa asuukin reilut 30 % kaikista Hinku-

kuntalaisista. Enontekiö on asukasluvultaan pienin Hinku-kunta, mutta pinta-alaltaan selke-

ästi suurin. (Hinku 2018a&c.) 

 

Seuraavaksi luvussa 3.1 käsitellään Suomen Hinku-kuntien kasvihuonekaasupäästöjen ke-

hitystä vuosien 2007-2016 aikana. Luvussa tarkastellaan sitä, kuinka paljon päästöjä ollaan 

onnistuttu leikkaamaan sektoreittain ja onko päästökehitys vastannut asetettua tavoitetta. Tä-

män jälkeen luvussa 3.2 tarkastellaan Hinku-kunnissa tehtyjä tekoja, joiden avulla näitä 
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päästövähennyksiä ollaan saavutettu. Tekoja käsitellään pääsääntöisesti yleisellä tasolla sek-

toreittain, mutta muutamia yksittäisiä esimerkkejä nostetaan luvussa esille. Tämän luvun 

kolme lopettaa osio 3.3, jossa pohditaan tarvittavien päästövähennyksien määrää, jotta 

Hinku-kunnat saavuttavat tavoitteensa vuoteen 2030 mennessä.  

 

3.1 Hinku-kuntien päästökehitys 

 

Hinku-kuntien tavoite paikallisen hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän edistämisen lisäksi on 

vähentää kuntien alueella syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä. 

Päästövähennyksien vertailuvuotena käytetään vuotta 2007. (Hinku 2018a.) Hinku-kuntien 

saavuttamat päästövähennykset vuonna 2016 olivat keskimäärin 26 %. Päästövähennyksien 

selkein edelläkävijä oli Iin kunta, joka onnistui vähentämään päästöjään yli 50 %. Iin kunnan 

lisäksi viiden eniten päästöjä vähentäneiden kuntien joukkoon kuuluivat Rauma, Kitee, Pori 

ja Rautjärvi, jotka kaikki vähensivät päästöjään 30-40 %. (Hinku 2018d.) Hinku-kuntien 

osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on reilut kahdeksan prosenttia. Vuonna 

2016 Hinku-kuntien kokonaishiilidioksidiekvivalenttipäästöt olivat 5 040 000 tonnia, kun 

koko Suomen päästöt kyseisenä vuonna olivat 58 800 000 tonnia. (Hinku 2018d; Tilastokes-

kus 2018b, 9.) Kuvaajassa 2 on Suomen Hinku-kuntien päästökehitys sekä vuoden 2030 

tavoite.  

 

 

Kuvaaja 2. Hinku-kuntien päästökehitys vuosien 2007-2016 aikana sekä vuoden 2030 tavoite (Hinku 2018d).   
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Kuvaajasta 2 voidaan nähdä, että Hinku-kuntien päästöt suhteessa tavoitteeseen ovat vaih-

delleet. Projektin alkuvaiheessa päästöjä ollaan saatu leikattua enemmän kuin tavoite on vaa-

tinut, mutta sen jälkeen päästömäärät ovatkin nousseet tavoitteen yläpuolelle. Tällä hetkellä 

Hinku-kuntien päästövähennykset eivät ole riittävällä tasolla, tavoitteen saavuttamiseksi. 

Kuvaajasta 2 voidaan nähdä, että vuonna 2015 päästöt ovat olleet vähemmän kuin vuonna 

2016. Hinku-foorumin mukaan päästöt kasvoivat kaksi prosentti vuodesta 2015 vuoteen 

2016 (Hinku 2018d).  

 

Hinku-kuntien tavoite on päästöjen vähennys, joten siinä mielessä voidaan katsoa, että vuosi 

2016 ei ollut kovin onnistunut. Kuitenkin kun otetaan huomioon koko Suomen päästöt, jotka 

kasvoivat kuusi prosenttia, niin voidaan ajatella, että Hinku-kunnat ovat onnistuneet, koska 

niiden päästöt kasvoivat vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Hinku-kuntien päästöt 

nousivat lämmitys- sekä tieliikennesektorilla. Päästöjen kasvuun lämmityssektorilla vaikutti 

vuoden 2016 kylmempi lämpötila, joten lämmitystarve oli suurempi kuin vuonna 2015. Tie-

liikennesektorin päästöjen kasvua selittää vuorostaan liikennepolttoaineiden bio-osuuksien 

vähentäminen. (Hinku 2018d.) Kuvaajassa 3 on Hinku-kuntien vuonna 2016 saavuttamat 

päästövähennykset sektoreittain.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 3. Hinku-kuntien päästövähennykset sektoreittain vuonna 2016 (SYKE 2018c).  
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Kuvaajassa 3 on ilmoitettu Hinku-kuntien saavuttamat prosentuaaliset päästövähennykset 

vuonna 2016 verrattaessa päästöjen lähtötasoon vuoteen 2007. Vuosien 2007-2016 aikana 

Hinku-kunnat ovat onnistuneet melkein puolittamaan sähkölämmityksen sekä teollisuuden 

sähkönkulutuksesta johtuvat kasvihuonekaasupäästöt. Kulutussähkön sekä öljylämmityksen 

päästöt ovat myös tippuneet merkittävästi, 39 %:n verran. Kaukolämmön ja jätteiden käsit-

telyn päästöt ovat tippuneet noin kolmanneksen ja teollisuuden ja työkoneiden päästöt ovat 

tippuneet noin viidenneksen siitä, kun Hinku-projekti aloitettiin. Sektorit, joilla on ollut eni-

ten haasteita vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, ovat tieliikenne sekä maatalous. Maata-

loussektorin päästövähennykset ovat olleet ainoastaan kolme prosenttia ja tieliikennesekto-

rin vähennykset olivat kuusi prosenttia. (SYKE 2018c.) Taulukossa 8 on esitelty Hinku-

kuntien kasvihuonekaasupäästöjen määrät vuonna 2016 sekä eri sektoreiden osuudet koko-

naispäästöistä.  

 

Taulukko 8. Vuoden 2016 Hinku-kuntien kasvihuonekaasupäästöjen määrät sekä prosenttiosuudet sektoreit-

tain (SYKE 2018c).  

Päästösektori 
Kasvihuonekaasupäästöt 

[kt CO2-ekv.] 

Päästöjen prosenttiosuus 

[%] 

Tieliikenne 1 751 34 

Maatalous 691 13 

Teollisuus ja työkoneet 553 11 

Sähkölämmitys 487 10 

Kaukolämpö 419 8 

Jätteiden käsittely 415 8 

Kulutussähkö 412 8 

Öljylämmitys 237 5 

Teollisuuden sähkö 159 3 

Yhteensä 5 124 100 

 

Taulukosta 8 nähdään, että Hinku-kuntien suurin päästösektori on tieliikenne, joka tuottaa 

noin kolmanneksen kaikista Hinku-kuntien päästöistä. Toisen kolmanneksen päästöistä tuot-

tavat maatalous, teollisuus ja työkoneet sekä sähkölämmitys. Vähiten päästöjä tuottaa teol-

lisuuden sähkönkulutus ja öljylämmitys. Sähkölämmitys, kaukolämpö sekä jätteiden käsit-

tely tuottavat saman verran päästöjä, kahdeksan prosenttia. Aikaisemmin tässä luvussa ker-

rottiin, että Hinku-kuntien kokonaispäästöt vuonna 2016 oli 5 040 kilotonnia CO2-ekv. ja 
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taulukon 8 mukaan kokonaispäästöt ovat 5 124 kilotonnia CO2-ekv. Tämä määräero selittyy 

sillä, että Hinku-kunnissa on tuulivoimatuotantoa, jonka avulla pystytään kompensoimaan 

reilut 80 kilotonnia CO2-ekv. päästöjä. (SYKE 2018c.) 

 

Vertailtaessa kuvaajaa 3 ja taulukkoa 8 huomataan huolestuttava suunta päästökehityksessä. 

Tieliikenne ja maatalous ovat ne sektorit joilla päästöjen leikkaaminen on ollut haastavinta 

ja samalla ne tuottavat eniten kasvihuonekaasupäästöjä. Vertailtaessa taulukon ja kuvaajan 

tietoja, voidaan myös huomata positiivisia kehityssuuntia. Esimerkiksi teollisuuden sähkön-

kulutus tuottaa vain kolme prosenttia kaikista päästöistä ja kyseinen sektori onkin onnistunut 

vuosien aikana leikkaamaan päästöjään peräti 47 %. Öljylämmityksenkin kehityssuunta on 

positiivinen, öljylämmityksen päästöjä on saatu leikattua 39 % ja tällä hetkellä se tuottaakin 

ainoastaan 5 % kaikista Hinku-kuntien päästöistä.  

 

3.2 Hinku-kuntien päästövähennystoimet  

 

Hinku-kuntien päästökehityksestä on jo mahdollista päätellä, että Hinku-kunnissa on tehty 

paljon erilaisia päästövähennystoimia erityisesti fossiilisia polttoaineita korvaamalla sekä 

vähentämällä sähkön kulutusta (SYKE 2018c). Aikaisemmin mainittiin, että Hinku-mappi 

on Hinku-foorumin oma energia- ja ilmastotoimenpiteiden tietokanta, jonne ovat Hinku-

kunnat kirjanneet tekemiään ilmastotekoja. Kyseinen tietokanta on päivittymässä uudeksi 

energialoikka.fi-sivustoksi vuoden 2018 aikana. (Hinku 2017a, 4, 9.) Tästä muutosvaiheesta 

johtuen, Hinku-mapista ei löydy Hinku-kuntien uusimpia tekoja, vaan viimeisimmät kir-

jaukset ovat vuodelta 2017. Hinku-mapin sisältö kertoo enemmän siis Hinku-hankkeen al-

kupuolen projekteista. (SYKE 2018a.) 

 

Tarkasteltaessa Hinku-mapista löytyviä toimenpiteitä huomataan, että maalämpö on lämmi-

tysmuotona lisääntynyt merkittävästi Hinku-kunnissa. Yhteensä mapista löytyi 61 erilaista 

maalämpöhanketta, joista suurin osa oli tehty vuosien 2011-2013 aikana. Muuttuneista läm-

mityskäytännöistä kertoivat myös 11 kaukolämpöhanketta. (SYKE 2018a.) Hinku-kunnissa 

lämmityssektorilla ollaankin merkittävästi onnistuttu vähentämään kasvihuonekaasupäästö-

jen määrää. Päästöjen vähentäminen on onnistunut parantamalla kiinteistöjen energiatehok-

kuutta sekä lämmitysmuotoja muuttamalla. Lämpöpumppujen ja puulämmityksen määrä on 
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lisääntynyt merkittävästi yksittäisissä kohteissa ja useissa kunnissa on kaukolämpölaitok-

sissa öljyä korvattu uusiutuvilla polttoaineilla, pääsääntöisesti puupohjaisilla. Öljylämmitys 

on vähentynyt huomattavasti Hinku-kunnissa ja, jos sama vähennystahti jatkuu niin öljyläm-

mitystä ei enää käytetä vuonna 2030. (Hinku 2017a, 15.)  

 

Katsottaessa Hinku-kuntien päästökehitystä voidaan todeta, että lämmityssektorin lisäksi 

muutoksia ollaan saatu aikaan sähkön kulutuksen ja tuotannon päästömäärissä. Päästöt ovat 

tippuneet niin sähkölämmityksen, kulutussähkön sekä teollisuuden sähkönkäytön osalta. 

Sähkönkulutuksen vähentäminen on onnistunut toimintatapoja muuttamalla, mikä on myös 

vähentänyt sektoreiden päästöjen syntymistä. (Hinku 2017a, 15.) Esimerkkejä näistä muut-

tuneista toimintatavoista voidaan löytää Hinku-mapista. Erilaiset aurinkovoimaan liittyvät 

hankkeet olivat yhtä suosittuja Hinku-kunnissa kuin maalämpöhankkeet, niitäkin oli 61 kap-

paletta. Näiden lisäksi myös LED-valaistuksen lisääminen kohteissa oli hyvin yleinen 

Hinku-teko. Mapista löytyi 39 hanketta, joissa uuden LED-valaistuksen asentaminen oli ai-

nakin osa hanketta. (SYKE 2018a.) Motivaattorit sähkönkäytön muutoksiin on varmasti niin 

yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla ollut kulutuksen laskun tuoma rahallinen säästö.  

 

Energialoikka sivustolta löytyy jo useita Hinku-tekoja. Energiatekojen vertailu on helppoa, 

koska teot ovat taulukoitu ja taulukossa näkyvät kuinka paljon yksittäinen teko vähentää 

hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Raportoitujen tekojen päästövähennyksien suuruusluokat 

vaihtelevat merkittävästi 550 kilogrammasta 5 000 tonniin. Taulukosta on valittu kolme pro-

jektia lähempään tarkasteluun. Nämä projektit ovat olleet suhteellisen suuria, päästövähen-

nykset vähintään 200 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa. Seuraavaksi esiteltävät pro-

jektit ovat toteutettu Nurmeksessa, Joensuussa ja Mynämäessä. (Energialoikka 2018c.) 

 

Nurmeksessa maatilan vuosittaisia hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä pystyttiin vähentämään 

noin 200 tonnia, kun vuonna 2012 maatilalle asennettiin aurinkopaneeleita sekä rakennettiin 

uusi puukaasulaitos. Puukaasulaitos on CHP-laitos, jonka polttoaineena toimii puuhake. Lai-

tos tuottaa noin 700 MWh lämpöä ja 326 MWh sähköä vuodessa. Laitoksella tuotetaan tar-

vittava määrä lämpöä navettaan, omakotitaloon, konekorjaamolle sekä hakkeen kuivatuk-

seen. Suurin osa tilan kulutussähköstä saadaan tuotettua itse. Investointi maksoi 400 000 

euroa ja sen takaisinmaksuaika on 10 vuotta. (SYKE 2017c & 2018e.) 
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Vuonna 2013 Joensuun jätevedenpuhdistamolla investoitiin energiatehokkuuden parantami-

seen ostamalla uusia lämpöpumppuja, joiden avulla pystyttiin ottamaan puhdistetun jäteve-

den lämpöä talteen. Investoinnin avulla ollaan pystytty vähentämään öljyn käyttöä merkittä-

västi. Aikaisemmin jätevedenpuhdistamolla lämmitykseen käytettiin öljyä sekä mädättä-

möltä kerättyä kaasua. Uuden järjestelmän ansiosta öljyä ei tarvitse enää käyttää kuin kovilla 

pakkasilla ja näin ollen laitoksen hiilidioksidiekvivalenttipäästöt ovat tippuneet vuosittain 

600 tonnia. Investoinnin kustannukset olivat 1 100 000 euroa ja takaisinmaksuaika on seit-

semän vuotta. (Energialoikka 2018b & SYKE 2017b.) 

 

Mynämäen Keskitalon puutarha vaihtoi öljylämmityksensä hakelämmitykseen sekä uusi 

suurpainenatriumvalaisimensa LED-valaistukseksi loppuvuodesta 2011. Näillä toimilla 

puutarha vähensi omia hiilidioksidiekvivalenttipäästöjään 2 000 tonnia sekä sähkönkulutus 

aleni noin 50-80 %. Hankkeen ainoiksi eduiksi ei jäänyt pelkästään säästöt ja hiilidioksidi-

päästöjen väheneminen vaan näiden lisäksi LED-valaistus mahdollistaa kasveille sopivam-

man aallonpituuden, joka paransi sadon kasvua. Tämä investointi sai inspiraationsa toisesta 

Hinku-hankkeesta, jonka puitteissa puutarhalla oli käynyt asiantuntija kertomassa kohteelle 

sopivista vaihtoehtoisista energiamuodoista. Investointikustannukset hankkeelle olivat 

800 000 euroa ja takaisinmaksuaika neljä vuotta. (SYKE 2018d.)  

 

3.3 Hinku-kuntien päästövähennystavoitteen saavuttaminen 

 

Hinku-kuntien päästöt vuonna 2007 olivat 6 806 kilotonnia CO2-ekv, jotta 80 %:n päästövä-

hennystavoitteeseen päästäisiin tulisi päästöjen olla ainoastaan 1 361 kilotonnia hiilidioksi-

diekvivalenttia vuonna 2030. (SYKE 2018c.) Tähän päästötavoitteeseen on mahdollista 

päästä erilaisin keinoin. Taulukossa 9 esitellään kolme erilaista skenaariota, joiden avulla 

tavoite olisi mahdollista saavuttaa. Taulukkoon on kirjattu, kuinka paljon kyseinen sektori 

saisi lopulta tuottaa hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä vuodessa kilotonneina sekä prosentti-

osuus, joka kuvaa kuinka paljon kyseisen sektorin tarvitsee päästöjään leikata, jotta tämä 

tavoiteltu kilotonnimäärä saavutetaan. 
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Taulukko 9. Hinku-kuntien mahdolliset leikkausskenaariot, jotta päästötavoite saavutetaan vuonna 2030.  

Päästösektori 

 

 

Skenaario 1. Sekto-

reiden päästöt ovat 

yhtä suuret  

[kt CO2-ekv.] 

 (päästöjen leikkaus) 

Skenaario 2.  

Öljyn käyttö loppunut ja 

sähkö päästötöntä 

 [kt CO2-ekv.]  

(päästöjen leikkaus) 

Skenaario 3. Päästöjen 

nykyiset prosenttiosuudet 

pysyvät samoina 

 [kt CO2-ekv.]  

(päästöjen leikkaus) 

Tieliikenne 151 (91%) 320 (82%) 462 (74%) 

Maatalous 151 (88%) 346 (50%) 177 (74%) 

Teollisuus ja työkoneet 151 (73%) 277 (50%) 149 (73%) 

Sähkölämmitys 151 (69%) 0 (100%) 136 (72%) 

Kaukolämpö 151 (64%) 210 (50%) 109 (74%) 

Jätteiden käsittely 151 (64%) 208 (50%) 109 (74%) 

Kulutussähkö 151 (63%) 0 (100%) 109 (74%) 

Öljylämmitys 151 (36%) 0 (100%) 68 (71%) 

Teollisuuden sähkö 151 (5%) 0 (100%) 41 (74%) 

Yhteensä 1 359  1 361 1360 

 

Taulukon 9 ensimmäisen skenaarion mukaan, jokainen sektori tuottaisi päästöjä saman ver-

ran, 151 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Tämä 151 kilotonnin päästömäärän saavutta-

minen vaatisi kaikilta sektoreilta leikkauksia. Pienimmät leikkaukset olisi tiedossa teollisuu-

den sähkönkulutussektorilla, jolla päästöjä pitäisi leikata noin viisi prosenttia ja isoimmat 

leikkaukset vuorostaan tieliikennesektorilla, jossa päästöleikkaukset olisivat yli 90 %. Ot-

taen huomioon Hinku-kuntien päästökehityksen vuosina 2007-2016 on hyvin epätodennä-

köistä, että tulevaisuudessa kaikkien sektoreiden kasvihuonekaasupäästöt olisivat saman 

verran. Todennäköisempää on, että toiset sektorit onnistuvat lopettamaan päästöjen synty-

misen ja toiset sektorit edelleen tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä.   

 

Taulukossa 9 esitellyssä skenaariossa kaksi on huomioitu Hinku-kuntien päästökehitys vuo-

sien 2007-2016 aikana. Skenaarion kaksi mukaan öljylämmitys on saatu täysin lopetettua 

Hinku-kunnissa ja sähkön kulutuksen päästöt ovat nolla. Sähkön tuottamat päästöt olisi mah-

dollista lopettaa, jos kaikki Hinku-kunnissa käytetty sähkö olisi uusiutuvaa. Öljylämmityk-

sen ja sähkönkulutuksen päästöjen ollessa nolla, saataisiin päästöjä leikattua nykyhetkestä 

1 295 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia (SYKE 2018c). Taulukosta 9 voidaan huomata, 

että muillakin sektoreilla pitää päästöjä leikata merkittävästi, jotta tavoite saavutetaan.  Ta-

voiteltuun päästövähennykseen olisi mahdollista päästä, kun kaukolämmön, jätehuollon, 
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maatalouden, teollisuuden ja koneiden päästöt saataisiin puolitettua sekä tieliikennesektorin 

päästöjä saataisiin vähennettyä yli 80 %. Tämä skenaario kaksi voi toteutua huomattavasti 

todennäköisemmin kuin skenaario yksi, koska se seuraa osittain nykyistä Hinku-kuntien 

päästövähennystrendiä.   

 

Taulukon 9 kolmannen skenaarion mukaan sektoreiden päästöjen osuus pysyy samana kuin 

tälläkin hetkellä. Esimerkiksi tieliikennesektorin päästöt kattavat vieläkin vuonna 2030 34 

% kaikista Hinku-kuntien päästöistä. Tässä kolmannessa skenaariossa kaikki sektorit joutu-

vat leikkaamaan nykyisiä päästöjään 71-74 %:n verran. Nämä leikkaukset kuulostavat hyvin 

isoilta, mutta tavoitteeseen pääsy vaatii radikaalejakin toimia. On hyvin vaikea ennustaa, 

kuinka päästöjä tullaan tulevaisuudessa vähentämään. Tarkasteltaessa päästökehitystä, voi-

daan kuitenkin olettaa, että kombinaatio skenaariosta kaksi ja kolme on mahdollisesti se to-

dennäköisin versio, jonka mukaan Hinku-kunnat tulevat tulevaisuudessa saavuttamaan pääs-

tövähennykset.  

 

Hinku-kuntien täytyy vielä kehittää ja muuttaa toimintatapojaan, jotta tavoiteltu päästövä-

hennys on mahdollista saavuttaa. Kaikilla sektoreilla on vielä tekemistä, jotta tavoitteeseen 

päästään vuoteen 2030 mennessä. Öljyn käytöstä tulisi luopua ja uusiutuvan energian määrää 

olisi lisättävä merkittävästi, jotta sähkönkulutuksen päästöt on mahdollista saada minimiin 

tai jopa täysin nollaan. Maatalous- ja tieliikennesektori tuottaa lähes puolet kaikista Hinku-

kuntien kasvihuonekaasupäästöistä (SYKE 2018c), joten näille sektoreille olisi todella tär-

keää löytää uusia ratkaisuja sekä toimintatapoja, jotta suuret päästöleikkaukset olisivat tule-

vaisuudessa mahdollisia.  
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4 LOHJA HINKU-KUNTANA 

 

Tämä luku käsittelee Lohjaa Hinku-kuntana. Johdannossa kerrottiin alustavasti perustietoja 

aiheesta, mutta tämä luku pyrkii tutkimaan Hinku-hankkeen todellista vaikutusta Lohjaan. 

Luvussa hyödynnetään haastatteluista kerättyä primääridataa Lohjalla toteutetuista Hinku-

toimista. Luvussa on hyödynnetty myös paljon sekundääridataa, tilastoja Lohjan ja Hinku-

kuntien päästökehityksestä, jonka avulla täydennetään primääridatan tietoja.  Hyödynnettyä 

sekundääridataa on kerätty esimerkiksi Hinku-foorumilta, kaupungin omista tietokannoista 

sekä Suomen ympäristökeskukselta.  

 

Luvun alussa esitellään miten Lohjan kasvihuonekaasupäästöt ovat muuttuneet vuosien var-

rella sekä tarkastellaan, onko Lohjan päästökehitys linjassa Hinku-tavoitteiden kanssa. Tä-

män jälkeen pohditaan, miten Hinku-hanke on vaikuttanut Lohjaan. Ovatko Lohjalla tapah-

tuneet muutokset Hinku-hankkeen ansiota vai olisivatko muutokset tapahtuneet joka tapauk-

sessa, ilman hanketta. Luvun lopussa arvioidaan, kuinka hyvin Lohjan päästöjen vähentämi-

nen on onnistunut verrattaessa Suomen muihin Hinku-kuntiin.  

 

4.1 Lohjan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys 

 

Kuten johdannossa jo kerrottiin, Lohja liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa -projektiin vuonna 

2013. Vuonna 2007 Lohjan kasvihuonekaasupäästöt olivat 426 000 hiilidioksidiekvivalentti 

tonnia, joka asukasta kohden tarkoittaa 9.3 tonnia (SYKE 2018b). Ennen kuin Hinku-pro-

jekti oli virallisesti käynnissä, olivat Lohjan päästöt jo vähentyneet noin 17 %. Vuoden 2016 

loppuun mennessä Lohja oli onnistunut vähentämään omia päästöjään noin 31 % vuodesta 

2007, joten Lohjan kaupunki onnistui leikkaamaan päästöjään ensimmäisen neljän Hinku-

vuoden aikana noin 14 %. (SYKE 2018b.) Kuvaajasta 4 näkee kuinka Lohjan kasvihuone-

kaasu päästöt ovat kehittyneet vuosien 2007 – 2016 aikana.  
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Kuvaaja 4. Lohjan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuosien 2007-2016 aikana (SYKE 2018b). 

 

Kuvaajasta 4 voidaan nähdä, että Lohjan kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet laskussa vuo-

desta 2007 asti, poikkeuksena vuodet 2010 sekä 2016 (SYKE 2018b). Tämä päästöjen mää-

rän nousu vuonna 2016 selittyy mahdollisesti Suomen yleisestä taloustilanteen kohenemi-

sesta. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2016 bruttokansantuotteen volyymin muutos on pit-

kästä aikaan selkeästi plussalla, eikä miinuksella tai juuri nollan tuntumassa niin kuin vuo-

sien 2013 – 2015 välisenä aikana. (Tilastokeskus 2018c.) Tämä tarkoittaa talouden kasvua, 

joka on verrannollinen kulutuksen kasvuun, joka vuorostaan vaikuttaa Suomen sekä Lohjan 

kasvihuonekaasupäästöjen määrän nousuun.  

 

Kuvaajasta 4 huomataan myös se, että Lohjan merkittävin kasvihuonekaasuja tuottava sek-

tori on tieliikenne. Se tuottaa lähemmäs 140 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä. 

(SYKE 2018b.) Tieliikenteen, teollisuuden ja koneiden sekä teollisuuden sähkönkulutuksen 

päästöt ovat rajattu tämän diplomityön ulkopuolelle, joten nämä rajatut sektorit ovat pois-

tettu kuvaajasta 5. 
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Kuvaaja 5. Lohjan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuosien 2007- 2016 aikana, poisluettuna liikenne-, te-

ollisuus- ja työkonesektori sekä teollisuuden sähkönkulutus (SYKE 2018b). 

 

Kuvaajasta 5 nähdään, että Lohjan päästökehitys ei ole ollut niin tasaisen laskeva, kun tie-

liikenteen, teollisuuden ja työkoneiden sekä teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt ovat 

poistettu vertailusta, kuin aiemmin kuvaajassa 4. Päästöt näyttävät pysyvän suunnilleen sa-

massa kahden vuoden ajan, jonka jälkeen tapahtuu päästöjenväheneminen, poikkeuksena 

vuosi 2010, jonka aikana päästöt lisääntyivät selkeästi. Päästömäärät eivät myöskään kasva-

neet vuonna 2016 tässä mukautetussa kuvaajassa niin kuin kuvaajassa 4. Diplomityön ra-

jauksen sisälle kuuluvista sektoreista eniten päästöjä tuottaa sähkölämmitys ja vähiten kau-

kolämpö.  

 

Kuvaajista 4 ja 5 näkee hyvin Lohjan kokonaispäästöjen kehityksen vuosien saatossa, mutta 

sektorikohtaisen päästökehityksen tarkastelu on kuvaajien avulla hieman hankalaa. Tästä 

syystä taulukoissa 10 ja 11 esitellään Lohjan kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekviva-

lenttitonneina sektoreittain. Taulukoissa on käytetty värikoodausta kuvaamaan päästöjen 

suuruusluokkaa. Vihreä tarkoittaa alle 20 kt CO2-ekv. päästöjä vuodessa, keltainen 20-40 kt 

CO2-ekv. päästöjä vuodessa ja punainen yli 40 kt CO2-ekv. päästöjä vuodessa. Taulukossa 

10 on esitetty Lohjalla käytetyn sähkön, öljy- ja kaukolämmityksen sekä teollisuuden ja työ-

koneiden kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalenttikilotonneina vuosien 2007-2016 

aikana. 
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Taulukko 10. Lohjalla käytetyn sähkön, öljy- ja kaukolämmityksen sekä teollisuuden ja työkoneiden tuottamat 

kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalenttikilotonneina (SYKE 2018b).  

Vuosi 
Sähkö-

lämmitys 

Kulutus-

sähkö 

Teollisuu-

den sähkö 

Öljy-läm-

mitys 

Kauko-

lämpö 

Teollisuus 

ja työko-

neet 

2007 63 42 18 26 16 46 

2008 52 36 14 19 16 41 

2009 55 34 14 21 19 38 

2010 69 42 17 23 18 37 

2011 50 38 14 17 13 25 

2012 50 33 13 19 15 26 

2013 46 22 10 17 5 26 

2014 41 29 11 16 6 19 

2015 31 27 10 14 2 20 

2016 33 24 9 16 3 21 

Muutos - 48% -43% -50% -38% -81% -54% 

 

Taulukosta 10 huomataan, että kaikilla taulukon sektoreilla on tapahtunut positiivista kehi-

tystä vuosien 2007-2016 aikana. Sähkölämmitys tuottaa edelleen eniten päästöjä, yli 30 ki-

lotonnia CO2-ekv., mutta sekin on onnistunut leikkaamaan päästönsä melkein puoleen, niin 

kuin kulutussähkö sektorikin. Teollisuuden sähkönkäyttö on puolittunut vuoteen 2016 men-

nessä ja teollisuuden ja työkoneiden päästöt ovat vähentyneet vielä hieman enemmän, noin 

54 %. Vähiten päästöjä on onnistuttu leikkaamaan öljylämmitys sektorilla, jossa vähennyk-

set ovat vajaat 40 %. Taulukon 10 selkein ja merkittävin parantaja on kaukolämpö, jonka 

päästöt ovat tippuneet yli 80 % ja tällä hetkellä sektori tuottaakin päästöjä ainoastaan 3 ki-

lotonnia CO2-ekv. Taulukossa 11 on esitetty loput päästölähdesektorit, joita ovat tieliikenne, 

maatalous ja jätehuolto.  
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Taulukko 11. Lohjalla syntyneet kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalenttikilotonneina tieliikenteestä, 

maataloudesta ja jätteiden käsittelystä (SYKE 2018b).    

Vuosi Tieliikenne Peltoviljely 
Eläinten ruoansulatus 

+ lannan käsittely 

Kiinteä 

jäte 
Jätevesi 

2007 152 16 8 37 2 

2008 145 17 8 36 2 

2009 137 15 7 34 2 

2010 143 15 7 34 2 

2011 140 15 7 32 3 

2012 139 15 7 32 3 

2013 138 15 7 29 3 

2014 133 15 7 28 3 

2015 122 15 7 27 3 

2016 137 15 7 25 3 

Muutos -10% -6% -13% -32% +50% 

 

Taulukosta 11 voidaan huomata, että maatalouden (peltoviljely + eläimet) päästöt eivät ole 

muuttuneet lainkaan vuoden 2009 jälkeen. Peltoviljely tuottaa noin kaksi kolmasosaa kai-

kista maatalouden päästöistä ja loput tulevat eläinten ruoansulatuksesta sekä lannan käsitte-

lystä. Kiinteän jätehuollon sektori on onnistunut vähentämään päästöjään noin yhden kol-

masosan vuodesta 2007, kun jäteveden puhdistuksen päästöt ovat vuorostaan nousseet 50 % 

vuonna 2011, jonka jälkeen päästöt ovat pysyneet tasaisesti 3 kilotonnin CO2-ekv. päästöissä 

per vuosi. Lohjan vesihuollon käyttöpäällikkö mukaan päästöt ovat kasvaneet kuntaliitok-

sien sekä prosessiuudistuksien myötä. Taulukon 11 ainoa punainen sektori on tieliikenne. 

Vuoteen 2015 mennessä tieliikennesektorin päästöt olivat laskeneet noin 20 %, mutta sek-

torin päästöjen kasvu vuonna 2016 pienensi leikkausprosenttia puolella, joten tällä hetkellä 

vähennykset ovat ainoastaan 10 %.  

 

Tarkasteltaessa yhteisesti taulukon 10 ja 11 sektoreita huomataan, että alun perin Lohjan 

saastuttavimmat sektorit olivat tieliikenne, sähkölämmitys, kulutussähkö sekä teollisuus ja 

työkoneet. Näillä neljällä sektorilla on ollut aluksi punainen tausta, mutta tällä hetkellä ai-

noastaan tieliikennesektorilla on enää punainen tausta, joka kertookin sektorin olevan Loh-

jan suurin saastuttaja vuonna 2016. Kiinteä jäte, maatalous ja öljylämmitys olivat alun perin 

keltaisella olevia sektoreita. Keltaisella olevien sektoreiden määrä on kuitenkin lisääntynyt 

ja tällä hetkellä niitä on viisi: kiinteä jäte, maatalous, kulutussähkö, sähkölämmitys sekä te-

ollisuus ja työkoneet. Vihreällä olevien sektoreiden määrä on lisääntynyt yhdellä vuosien 
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saatossa. Alun perin vihreällä olevia sektoreita, eli vähiten saastuttavia, olivat jätevesi, kau-

kolämpö ja teollisuuden sähkönkulutus. Vuodesta 2011 asti myös öljylämmitys on kuulunut 

näiden vähiten päästöjä tuottavien sektoreiden joukkoon.  

 

Kuvaajista 4 ja 5 sekä taulukoista 10 ja 11 nähdään Lohjan kasvihuonekaasupäästöjen kehi-

tykset, mutta taulukot taikka kuvaajat eivät kerro onko Lohja saavuttamassa tavoitettaan vä-

hentää päästöjään 80 % vuoteen 2030 mennessä. Kuvaajassa 6 näkyy Lohjan kasvihuone-

kaasupäästöjen kehitys vuosien 2007-2016 aikana sekä vuodelle 2030 asetettu tavoite.  

 

Kuvaaja 6. Lohjan kasvihuonekaasupäästöjenvähennystavoite ja –toteuma (SYKE2018b). 

 

Kuvaajasta 6 voidaan nähdä, että Lohjan päästökehitys on Hinku-hankkeen aikana pysynyt 

tavoitteessa. Ainoastaan vuonna 2010 päästöt ovat olleet enemmän kuin tavoite sallisi, mutta 

silloin Lohja ei vielä ollut Hinku-kunta. Vuoden 2016 päästöjen määrän lisääntyminen ei 

vielä ylittänyt tavoiterajaa, vaan Lohja pysyi tavoitteessaan. Vuoden 2017 aikana päästöjen 

olisi kuitenkin pitänyt vähentyä, jotta tavoitteessa pysytään. Lohjan päästöt saisivat olla 

vuonna 2030 ainoastaan 85 200 tonnia CO2-ekv., joka tarkoittaa vielä 207 800 hiilidioksi-

diekvivalenttitonnin leikkauksia, eli vuosittain 14 800 tonnin päästövähennyksiä (SYKE 

2018b).  
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4.2 Hinku-toiminnan vaikutukset Lohjalla 

 

Kuten luvusta 4.1 todettiin, Lohjalla on onnistuttu vähentämän päästöjä Hinku-hankkeeseen 

liittymisen jälkeen. Kuitenkin katseltaessa luvun 4.1 kuvaajaa 4 huomattiin, että päästöt oli-

vat laskeneet jo jonkun verran niin sanotusti itsestään vuosien 2007-2013 aikana. Diplomi-

työn haastatteluilla pyrittiinkin selvittämään ovatko saavutetut päästövähennykset olleet 

Hinku-hankkeen innoittamia energiatehokkuus- ja ympäristötekoja vai ainoastaan kannatta-

vuutta parantavia korjauksia, jotka olisivat toteutettu ilman hankettakin. Tietämys Hinku-

hankkeesta 19 haastateltavan keskuudessa vaihteli merkittävästi. Taulukossa 12 näkyy haas-

tateltavien tietoisuus hankkeesta, heidän osallistumisensa Hinku-työryhmään sekä onko 

Hinku-hanke heidän mielestään vaikuttanut tehtyihin toimenpiteisiin.  

 

Taulukko 12. Haastateltavien tietämys Hinku-hankkeesta ja heidän näkemys hankkeen vaikutuksesta. 

Haastateltavat ja Hinku-hanke Kyllä Ei 

Tiennyt Hinku-hankkeesta 13 6 

On ollut mukana Hinku-työryhmässä 7 12 

Hinku vaikuttanut toteutettuihin toimenpiteisiin 6 13 

 

Taulukosta 12 nähdään, että haastateltavista noin kaksi kolmasosaa tiesivät hyvin, mikä 

Hinku-hanke on ja mitä se tavoittelee. Loput haastateltavista eivät olleet kuulleet hankkeesta 

koskaan tai hanke oli heille nimenä etäisesti tuttu. Haastateltavien joukossa oli 7 henkilöä 

jotka ovat tai olivat olleet osa Hinku-työryhmää. He olivatkin ajan tasalla Hinku-hankkeesta 

ja erilaisista Hinku-teoista. Taulukon 12 mukaan haastateltavien tietoisuus hankkeesta ei 

kuitenkaan ollut suoraan verrannollinen tehtyihin Hinku-toimenpiteisiin. Ainoastaan noin 

30 % haastateltavista osasi kertoa mitä Hinku-tekoja Lohjalla tai heidän omassa organisaa-

tiossaan oltiin tehty. Loput haastateltavista vuorostaan kertoivat erilaisista toimista, jotka 

voitaisiin laskea Hinku-teoiksi, mutta toimia ei ollut motivoinut Hinku-hanke vaan esimer-

kiksi taloudelliset lähtökohdat, terveydenedistäminen, velvoitteet, Kestävän Kehityksen –

edistämiskampanjat sekä kierto- ja jakamistalouden hankkeet. Taulukossa 13 on yhteenveto 

haastatteluissa käsitellyistä Hinku-tekoista, Lohjan muista ympäristö- ja energiatehokkuus-

teoista sekä Hinku-toiminnan haasteista ja mahdollisuuksista.  
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Taulukko 13. Haastatteluissa käsiteltyjä Hinku-tekoja, muita tekoja, Hinku-toiminnan haasteita ja mahdolli-

suuksia.  

Lohjalla toteutettuja Hinku-hankkeita (x/19 haastateltavaa otti asian esille) 

- Ekotukitoiminta (8) 

- Yhteiskäyttösähköautot (4) 

- Välkeprojekti ja aurinkoenergia investoinnit (3) 

- Järvilämmön hyödyntäminen Kisakalliossa (3) 

- Kaukolämmöntuottaminen hakkeella (2) 

- Biopolttolaitos (2)  

- Energiansäästöviikot (1) 

- Koulujen automaatiovalaistus (1) 

- Pyöräilynedistämis kampanjat (1) 

- Vesimittareiden asentaminen vuokra-asuntoihin (1) 

Lohjalla tehtyjä toimia, joita Hinku ei innoittanut, vaikka toimet voitaisiin lukea 

Hinku-teoiksi (x/19 haastateltavaa otti asian esille) 

- Kierrätys (3) 

- Vedetön siivous (2) 

- Ruokahävikin vähentäminen (2) 

- Koulujen ympäristösuunnitelmat (2)  

- Vesilaitoksen pumppujen energiatehokkuuden parantaminen (1) 

-    Ympäristökasvattajat (1) 

Hinku-toiminnan haasteita (x/19 haastateltavaa otti asian esille) 

- Raha (10) 

- Asenteet (6) 

- Yritykset (6) 

- Tiedonkulku (1) 

Hinku-toiminnan mahdollisuuksia  (x/19 haastateltavaa otti asian esille) 

- Kierrätys (7) 

- Yhteistyö yrityksien sekä kaupunkien kanssa (5) 

- Tiedottaminen (4) 

- Kasvatus (2) 

 

Keskusteltaessa kouluista, esikouluista sekä Lohjan kansalaisopistosta, Hiiden opistosta, 

haastatteluissa nousi selkeästi ilmi, että kestävän kehityksen hankkeilla ja ajatustavalla on 

ollut vaikutusta opetussuunnitelmia suunniteltaessa. Kouluihin oli laadittu ympäristösuun-

nitelmia, osa henkilökunnasta oli ympäristökasvattajia ja opetuksessa huomioitiin kestävät 

elämäntavat. Niin kuin taulukosta 13 nähdään, nämä edellä mainitut teot eivät ole olleet 

Hinku-toiminnasta lähtöisiä, vaan niihin ovat vaikuttaneet henkilöiden oma kiinnostus asiaa 

kohtaan sekä valtakunnallisen opetussuunnitelman velvoitteet.  
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Lohjan tilapalveluiden yksikössä on tehty paljon toiminnan muutoksia, joilla on ollut posi-

tiivisia ympäristövaikutuksia. Esimerkkejä tehdyistä toimista ovat kemikaalien ja puhdistus-

aineiden turha- sekä liikakäytön välttäminen, veden kulutuksen vähentäminen vedettömän 

siivouksen ja esikastelun myötä sekä tarpeettoman muovijätteen synnyn estäminen lopetta-

malla roska-astioiden turha tyhjentäminen. Haastattelujen mukaan toiminnan muutoksia on 

motivoinut turvallisuus sekä työn helpottaminen.  

 

Ruokapalveluiden aluepäälliköiden haastattelussa tuli ilmi, että ruokapalveluissa ei oltu 

tehty Hinku-tekoja, vaikkakin osa yksikön toimintatavoista ja toiminnan muutoksista voisi-

vat indikoida toisin. Ruokapalveluissa on käytössä keskitetty ruoantuotanto, jonka avulla 

saavutettiin energiasäästöjä sekä vähennettiin syntyvän pakkausjätteen määrää. Muita toi-

mia, joilla on ollut positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia ovat: ruoan kuljetuspäivien 

supistaminen viidestä päivästä kolmeen, ruokahävikin määrän vähentäminen kilpailujen 

avulla, kierrättäminen ja lisääntynyt kasvisruoan tarjoilu. Yleisesti tekojen motiivina on ollut 

säästöt, tehokkuus sekä toimien luokitteleminen normaaleiksi käytännöiksi. Ruokapalvelui-

den yksikössä haluttaisiin suosia lähiruokaa, mikä voitaisiin laskea Hinku-teoksi, mutta tällä 

hetkellä keittiöt pystyvät ostamaan ainoastaan lähileipää, koska muita ruoka-aineita ei ole 

mahdollista saada lähituottajilta halutussa muodossa. 

 

Haastatteluiden mukaan, Lohjan vedenpuhdistamoilla ollaan parannettu pumppujen energia-

tehokkuutta, joka on tuonut puhdistamolle energia- ja kustannussäästöjä. Kuten taulukosta 

13 nähdään, nämä energiatehokkuustoimet eivät olleet Hinku-hankkeen innoittamia. Hanke 

ei ollut motivoinut toimenpiteiden suorittamiseen, koska kyseisellä yksiköllä ei silloin vielä 

ollut tietoa Hinku-hankkeesta. Myöhemmin, tietoisuuden lisääntymisen jälkeen, hanke on 

motivoinut vedenpuhdistamoita tekemään virallisia Hinku-tekoja. Joulukuussa 2017 Tytyrin 

vedenpuhdistamolle asennettiin aurinkopaneelit, jotka tuottavat hiilidioksidivapaata sähköä 

laitoksen tarpeisiin. Toinen puhdistamoiden Hinku-teko on lähtevän jäteveden lämmöntal-

teenottojärjestelmän asentaminen Peltoniemen jätevedenpuhdistamolle. Lohjan vedenpuh-

distamot ovatkin hyvä esimerkki Hinku-tietoisuuden positiivisista vaikutuksista.   

 

Haastateltavien mielipiteet Lohjan lämmitysmuodoista olivat pääsääntöisesti positiivisia ja 

haastatteluissa nousi ilmi kestävä kaukolämpötuotanto, uusi biopolttolaitos sekä Kisakallion 
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urheiluopiston järvilämpö. Kuten taulukosta 13 nähdään, Urheiluopiston järvilämpö –han-

ketta pidettiin onnistuneena Hinku-toimena, vaikka opiston järvilämmitys on asennettu 

vuonna 2008 (SYKE 2018f), jolloin Hinku-hankkeesta ei Lohjalla ollut vielä tietoa. Haas-

tatteluissa myös pohdittiin järvilämmön vähäistä hyödyntämistä Lohjalla. Yksi haastatelta-

vista epäili järvilämmön vähäisen suosion johtuvan Lohjan edullisesta kaukolämmöstä, joka 

on usein käyttäjälleen halvempi vaihtoehto kuin järvilämpö.  

 

Taulukon 13 mukaan, noin 20 % haastateltavista nostivat esille Lohjan yhteiskäyttösähkö-

autot ja reilut 40 % tiesivät ekotukitoiminnasta. Kyseiset hankkeet ja toimet olivatkin haas-

tateltavien mukaan nostaneet Hinku-hankkeen tietoisuutta kaupunkilaisten sekä kaupungin 

työntekijöiden keskuudessa. Ekotukitoiminta nähtiin positiivisena Hinku-tekona sekä työ-

kaluna, jonka avulla olisi mahdollista levittää tietoa kestävistä toimintatavoista kaupungin 

työntekijöille. Muutaman haastateltavan mielestä ekotukitoiminta oli päässyt hieman hiipu-

maan ja toiminnan laajentamista ehdotettiin tehostavaksi toimeksi, jonka avulla toiminta 

saisi lisää näkyvyyttä.  

 

Haastatteluissa selvitettiin, minkälaisia haasteita Hinku-hanke oli Lohjalla kohdannut. Tau-

lukosta 13 nähdään, että yli 30 % haastateltavista kertoivat, että ihmisten asenteet sekä yri-

tykset ovat merkittäviä haasteita hankkeen laaja-alaiselle menestymiselle. Asenteet muu-

tosta kohtaan eivät aina ole positiivisia ja innostuneita, jonka lisäksi yrityksien sitouttaminen 

Hinku-toimintaan on ollut haastavaa. Haastattelujen mukaan Lohjalla on yrityksiä, jotka pyr-

kivät noudattamaan kestäviä toimintatapoja ja periaatteita, mutta kaikki yritykset eivät vali-

tettavasti toimi näin. Yrityksille on myös tarjottu konsulttipalveluita energiatehokkaiden ja 

ympäristöystävällisten vaihtoehtojen löytämiseksi, mutta kaikki yritykset eivät ole olleet täs-

täkään mahdollisuudesta kiinnostuneita. Haastattelujen mukaan osassa paikallisista yrityk-

sistä biopolttoaineiden hyödyntäminen lämmöntuotannossa olisi helposti toteutettavissa, 

mutta taloudellisen syiden takia yritykset ovat päättäneet jatkaa uusiutumattomien polttoai-

neiden käyttöä.   

 

Taulukon 13 mukaan, Lohjan Hinku-toiminnan suurin haaste sekä hidaste on raha. Useissa 

haastatteluissa todettiin, että ympäristöystävällisiä ratkaisuja haluttaisiin kannattaa, mutta 

valitettavasti yksikön taloudellisen tilanteen takia, ei uusia ympäristön hyvinvointia edistä-
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viä investointeja pystytä toteuttamaan. Yhtä haastateltavaa siteeraten: ”Helppo jättää teke-

mättä hyviä hankkeita, kun ei ole rahaa.”. Haastateltavat toivoivatkin, että ratkaisuja näiden 

taloudellisten haasteiden ylittämiseksi löydettäisiin, jotta Hinku-toiminta pystyisi jalkautu-

maan paremmin koko kaupungin toimintaan.   

 

4.3 Lohja vs. Suomen muut Hinku-kunnat 

 

Hinku-kuntien päästömäärät heittelevät merkittävästi keskenään, eniten päästöjä tulee Lap-

peenrannasta n. 500 kilotonnia. CO2-ekv. ja vähiten Kuhmoisista n. 26 kilotonnia CO2-ekv. 

Kuvaajassa 7 näkyy Hinku-kuntien kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2016 kunnittain, eni-

ten päästöjä tuottavasta kunnasta vähiten päästöjä tuottavaan kuntaan. (Syke 2018c.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 7. Hinku-kunnat järjestettynä suurimmasta kasvihuonekaasujen tuottajasta pienimpään vuoden 2016 

päästöjen mukaan. (Syke 2018c.) 
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Kuvaajasta 7 nähdään, että Lohja on neljänneksi suurin kasvihuonekaasujen tuottaja kaikista 

Suomen Hinku-kunnista. Lohjaa enemmän päästöjä tuottavat Lappeenranta, Pori ja Joensuu, 

jotka kaikki ovat myös Lohjaa merkittävästi suurempia kaupunkeja asukasmäärällisesti ver-

rattaessa. (SYKE 2018c.) Kaupungin taikka kunnan kokonaispäästöt eivät kuitenkaan ole 

parhain tapa, vertailla Hinku-kuntien onnistumista päästövähennyksissä, koska kokonais-

päästöt kuvaavat enemmän kaupungin taikka kunnan asukasluvun määrää ja elinkeinoelä-

mänrakennetta, kuin saavutettuja päästöleikkauksia.  

 

Onnistuneiden vähennyksien prosenttiosuuksien vertailu on huomattavasti kuvaavampi ja 

vertailukelpoisempi indikaattori kun halutaan vertailla Suomen Hinku-kuntien onnistumista 

hankkeessa. Onnistuneiden vähennyksien prosenttiosuuksia vertailtaessa huomataankin, että 

Lohja kuuluu kahdeksan parhaan Hinku-kunnan joukkoon. Vertailussa huomioidessa vielä 

kuntien koot ja asukaskohtaisten päästöjen vähentäminen nousee Lohjan sija vieläkin kor-

keammalle. Yhtä asukasta kohden onnistuneet päästöleikkaukset ovat Lohjalla olleet 34 % 

vuoteen 2016 mennessä, joka antaa kyseisellä vertailuasteikolla Lohjalle jaetun kolmannen 

sijan Porvoon kanssa. Lohjaa ja Porvoota paremmin ovat päästöjä per asukas onnistuneet 

vähentämään Ii (55%) ja Rauma (39%). (SYKE 2018c.)  

 

Kuvaajasta 7 voidaan nähdä, että Ii, Pori, Lappeenranta ja Hamina ovat ansainneet päästö-

kompensaatioita. Kunnat ovat ansainneet päästökompensaationsa panostamalla tuulivoi-

maan. Kuten kuvaajasta näkyy Iin kunnan kompensaatiot ovat selkeästi suurimmat, noin 

puolet kaikista kompensaatioista. Edellä mainituissa kunnissa saadaan kompensoitua noin 

80 kilotonnia CO2-ekv. päästöjä tuulivoimalla, joka vastaa Eurajoen kokonaispäästöjä. Näi-

den kuntien lisäksi päästökompensaatioita ovat saaneet myös Hanko, Eurajoki, Inkoo ja 

Enontekiö, mutta niiden kompensaatiot ovat verrattain pieniä. (SYKE 2018c). Taulukossa 

14 vertaillaan Lohjan päästöjen kehitystä johtavan Hinku-kunnan päästökehityksen, Iin kun-

nan kanssa.  
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Taulukko 14. Iin kunnan ja Lohjan kaupungin päästökehitys vuosien 2007-2016 aikana (SYKE 2018c). 

Päästösektori 
Iin kunnan  

päästömuutos 

Lohjan kaupungin pääs-

tömuutos 

Kulutussähkö -55 % -43 % 

Sähkölämmitys -48 % -48 % 

Öljylämmitys  -38 % -39 % 

Kiinteä jäte  -21 % -33 % 

Jätevesi -17 % +4 % 

Kadut  -17 % -17 % 

Teollisuus ja työkoneet - 3 % -54 % 

Tiet - 1 % -7 % 

Teollisuuden sähkönkulutus 0 % -49 % 

Peltoviljely  +2 % -8 % 

Kaukolämpö  +4 % -80 % 

Eläinten ruoansulatus +29 % -13 % 

Lannan käsittely +50 % -22 % 

Mopot  +50 % +18 % 

Tuulivoima lisääntynyt +640 % 0 % 

Päästöleikkaukset yh-

teensä 
-52%      - 31 % 

 

Taulukosta 14 voidaan nähdä, että Iin kunnalla on viisi sektoria, joilla päästöt ovat kasvaneet 

vuosien 2007-2016 aikana, kun Lohjalla ei ole kuin kaksi sektoria. Taulukon päästömuutok-

sia vertailtaessa huomataan, että Iin kunta on prosentuaalisesti onnistunut vähentämään 

päästöjään enemmän ainoastaan kahdella sektorilla. Tästä huolimatta Iin kunnan päästöleik-

kaukset kokonaisuudessaan olivat yli 20 % enemmän kuin Lohjalla. Tämä merkittävä ero 

selittyy sillä, että Iin kunta on yli kuusinkertaistanut tuulivoimapotentiaalinsa kuluneiden 

vuosien aikana, kun Lohjalla vuorostaan ei tuoteta laisinkaan tuulivoimaa. 

 

Vertailtaessa Lohjaa Suomen muihin Hinku-kuntiin voitaisiin todeta, että Lohja on menes-

tynyt hyvin. Lohja on onnistunut vähentämään päästöjään keskimääräistä enemmän verrat-

taessa muihin kuntiin ja asukaskohtaiset päästöleikkaukset ovat olleet todella onnistuneet. 

Lohjalta löytyy kuitenkin vielä panostettavaa, koska asukaslukunsa puolesta sen kokonais-

päästöt ovat yhdet kaikista suurimmista. Yksi mahdollinen keino vähentää kasvihuonekaa-

supäästöjä, jota Lohjalla ei vielä ole hyödynnetty, on investoiminen tuulivoimaan. Merkittä-

vän tuulivoimatuotannon avulla kaupungin olisi mahdollista saada päästövähennyksiä.  
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5 TULOKSET: HINKU 2.0 -SUUNNITELMA 

 

Tässä luvussa pyritään muodostamaan Lohjan kaupungin uusi Hinku 2.0 visio. Vision luo-

misessa hyödynnetään haastatteluissa saatuja ideoita ja näkemyksiä siitä, mitä Lohjalla pi-

täisi tehdä ja mitä eri organisaatiot ovat valmiita tekemään Hinku-hankkeen hyväksi. Lu-

vussa käsitellään erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla Lohjan kaupunki pystyy vähentämään 

alueellaan syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä sekä kuinka kaupunki pystyisi innostamaan 

asukkaita sekä yrityksiä liittymään sekä sitoutumaan Hinku-toimintaan.  

  

Käsiteltävät toimet ovat jaoteltu seuraavien sektoreiden alle: maatalous ja ruokapalvelut, 

energiantuotanto- ja kulutus, jätehuolto ja kiertotalous, kuntalaiset ja koulutus, rakentaminen 

ja Lohjan asuntomessut 2021 sekä Lohjan kaupungin muut toimet. Liitteeseen 1 on listattu 

luvuissa esiteltyjä ja aiheeseen liittyviä Hinku-toimia, joita lohjalaiset ja Lohjan kaupunki 

voisivat toteuttaa. Viimeinen luku 5.7 sisältääkin vision siitä millainen Lohja on vuonna 

2030, kun se on saavuttanut Hinku-hankkeen tavoitteen. 

 

5.1 Maatalous ja Lohjan ruokapalvelut  

 

Haastattelujen mukaan Lohjalla on ainoastaan muutama lypsytila ja kaupungin maatalous 

onkin keskittynyt enemmän viljelyyn. Suomen ympäristökeskuksen tekemät laskelmat puol-

tavat haastatteluissa saatua tietoa. SYKE:en arvion mukaan Lohjan maatalouden kokonais-

hiilidioksidiekvivalenttipäästöt vuonna 2016 olivat 22 kilotonnia. Eniten Lohjalla päästöjä 

tuotti peltoviljely 15 kilotonnia CO2-ekv., jonka jälkeen huomattavasti vähemmän päästöjä 

tuottivat eläintein ruoansulatus 5 kilotonnia CO2-ekv. sekä lannankäsittely 2 kilotonnia CO2-

ekv. (SYKE 2018b.) Luvun 4.1 taulukossa 11 näkyi selkeästi, että maatalouden kasvihuone-

kaasupäästöt olivat pysyneet lähes muuttumattomina koko tarkastelujakson ajan. Luvussa 

todettiinkin, että maatalouteen tarvittaisiin uusia innovaatioita ja toimintatapoja päästöjen 

vähentämiseksi.  

 

Lori et al. (2017) tekemässä tutkimusartikkelissa todettiin, että luomuviljely parantaa maa-

perän kuntoa sekä tehostaa mikrobien hyvinvointia ja aktiivisuutta. Tämä mikrobien hyvin-

vointi ja aktiivisuus lisäsivät maaperän hiilensidontaa sekä ravinteiden määrää. Luomuvilje-
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lyn lisäksi maaperän kuntoa ja hiilensidontaa pystyttiin tehostamaan vuoroviljelyn, palko-

kasvien ja herneiden viljelyn avulla sekä orgaanisia lannoitteita käyttämällä. (Lori et al. 

2017, 1.)   

 

Suomen maa- ja metsätalousministeriö aloitti vuonna 2014 maatalouden ilmasto-ohjelman, 

jonka tavoite on edistää suomalaisen ruokajärjestelmän kestävyyttä. Ohjelmalla pyritään te-

hostamaan ruokajärjestelmien materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentämään tuottei-

den litra- ja kilokohtaisia hiilidioksidipäästöjä. Ohjelman avulla halutaan myös vähentää 

maataloudesta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä sekä parantaa maatilojen sopeutumista il-

mastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin tulevaisuudessa. Ohjelman kahdeksan tärkeintä 

toimenpidettä pitävät sisällään esimerkiksi hiilen sitomista maaperään, kasvinjalostusta, ruo-

kahävikin vähentämistä sekä lannankäsittelyä. (MMM 2014, 6.)  

 

Osa Suomen maatalouden ilmasto-ohjelman päästövähennystoimista olisivat myös Lohjalla 

sovellettavissa. Esimerkkejä Lohjalle sopivista toimista ovat ruokahävikin vähentäminen, 

typpilannoituksen tarkentaminen, kasvipeitteen pitäminen pelloilla talvisin, tuotannon sivu-

virtojen tehokkaampi hyödyntäminen sekä maatilojen energiaraporttien teko ja niissä suosi-

teltujen toimien toteuttaminen (MMM 2014, 14, 19, 23). Lannoituksen tarkentamisella te-

hostetaan lannoitteen käyttöastetta, vähennetään turhaa lannoitusta ja pienennetään maape-

rän synnyttämiä dityppioksidipäästöjä. Tarkentamisen avulla kasvihuonekaasupäästöt vähe-

nevät ja maatila säästää rahaa lannoite kustannuksien laskiessa. Talvinen kasvipeite puoles-

taan lisää maaperän hiilensidontaa. (MMM 2014, 14.) Lohjalainen maanviljelijä, Tuomas 

Mattila, palkittiin marraskuussa 2018 kuukauden Hinkuteko –palkinnolla. Mattilan Kilpiän 

luomutilalla edistetään maaperän hiilensidontaa erilaisin tutkimuksin ja kokeiluin, hyödyn-

netään uusiutuvaa energiaa ja maatalouskoneiden haitallisia vaikutuksia on minimoitu te-

hokkaasti esimerkiksi käytön optimoinnilla. (Hinku 2018b.)  

 

Haastatteluissa selvisi, että Lohjan kaupunki omistaa peltoja ja ne ovat tällä hetkellä vuok-

ralla. Kaupunki voisi tehostaa maaperän hiilensidontaa tekemällä muutoksia omistamiensa 

peltojen vuokrasopimuksiin. Vuokrasopimuksissa voitaisiin velvoittaa vuokraavaa viljelijää 

esimerkiksi tuottamaan luomuviljaa, lisäämään vuoroviljelyn ja lannan hyödyntämistä, pitä-

mään pellolla talvisin kasvipeitettä tai tekemään muita maaperän hiilensidontaa edistäviä 
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toimia pelloilla. Lohjan kaupunki voisi myös yleisesti olla yhteydessä paikkakunnan tilalli-

siin ja suositella heille osallistumista maaseutuohjelmaan. Maaseutuohjelman avulla tilalli-

set voisivat saada rahoitusta ja apua energiasuunnitelmien teettämiseen, keinoja oman ener-

giakulutuksen vähentämiseen sekä tietoa uusiutuvan energian hyödyntämisestä heidän 

omalla tilallaan (MMM 2014, 19).  

 

Haastatteluissa selvitettiin Lohjan ruokapalveluiden toimintatapoja. Vuonna 2015 Lohjan 

ruokapalvelut alkoivat toimia keskitetysti ja ruokaa tehdään enää muutamassa keittiössä. 

Keskittäminen on parantanut Lohjan kaupungin ruokapalveluiden energiatehokkuutta sekä 

vähentänyt keittiöiden neliömäärien tarvetta (FCG Konsultointi 2018, 23). Kohteiden ener-

giatehokkuuden parantumisen myötä sähkönkulutus on tippunut merkittävästi, parhaimmil-

laan yli neljänneksen entisestä. Tilojen tarpeen vähentyminen on myös tuottanut erilaisia 

säästöjä, esimerkiksi kiinteistöhuolto, lämmitys, ilmastointi-, laite-, rakentamisen- sekä kor-

jauskustannuksissa. Lohjan ruokapalvelut tuottavat ruokaa kouluille, terveyskeskuksille, 

vanhusten palvelukeskuksille, päiväkodeille ja vanhainkodeille. Tuotettava ateriamäärä on 

noin 10 000 annosta päivässä. (FCG Konsultointi 2018, 4, 23.) Vuotuiset annosmäärät ovat 

huomattavia, joten ruokapalveluilla on mahdollisuus vaikuttaa ruoan kasvihuonekaasupääs-

töjen määrään ja pienilläkin teoilla on vaikutusta.    

 

Haastattelujen mukaan Lohjan ruokapalvelut osallistuivat Lähiruokaa Uudellamaalla – 

hankkeeseen. Hankkeen avulla pyritään edistämään lähiruoan suosiota Uudellamaalla sekä 

liiketoiminnan kehittymistä, avustamalla asiakkaiden ja pienyrittäjien kohtaamista markki-

noilla (Hyria 2018). Kilpailukykyä parannetaan lähiruokatuottajien yhteistyön ja verkostoi-

tumisen avulla. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pienet maaseudun lähiruokatuottajat, 

elintarvikemyyjät sekä lähiruoan-arvoverkko. (Hyria 2018.) Lohjan ruokapalvelut toivoivat 

Lähiruokaa Uudellamaalla –hankkeen onnistuvan verkostoimaan tuottajia siten, että tulevai-

suudessa ruokapalveluiden olisi mahdollista ostaa lähellä tuotettuja elintarvikkeita oikeassa 

muodossa, esimerkiksi perunoita valmiiksi kuorittuina. 

 

Tulevaisuudessa Hinku-ajattelun voisi sisällyttää ruokapalveluiden jokapäiväiseen toimin-

taan. Kierrätystä ja kasvisruoan lisäämistä ruokavaliossa voitaisiin edistää samalla tavalla 

kuin aikaisemminkin. Näiden vanhojen toimien lisäksi mahdollisia pieniä keinoja päästöjen 

vähentämiseen ovat (Berninger 2012, 125-136): naudanlihan korvaaminen sianlihalla tai 
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broilerilla, ruokahävikin vähentäminen, lähiruoan suosiminen, kausituotteiden hyödyntämi-

nen keittiössä ja energiatehokkaat ruoanlaittomenetelmät. Haastatteluiden mukaan kouluissa 

ei tarjoilla vegaaniruokaa yleisesti vaan ainoastaan erikseen päätetysti. Vegaaniruoan lisää-

mistä pitäisi Lohjan kaupungilla pohtia Hinku-ajattelun pohjalta, koska vegaaniruokavalio 

on vähiten kasvihuonekaasupäästöjä tuottava ruokavalio verrattaessa esimerkiksi sekasyö-

miseen ja kasvisruokailuun (Hallström et al. 2015). 

 

Ruokahävikin määrää olisi mahdollista vähentää Lohjan kouluissa ja päiväkodeissa myy-

mällä ylijäämäruokaa henkilökunnalle tai kaikille lohjalaisille. Myyminen vähentäisi tur-

haan tuotetun ruoan määrää, kasvihuonekaasupäästöjä, syntyvän biojätteen määrää ja toisi 

keittiöille mahdollisesti säästöjä jätekustannuksissa. Haastatteluissa selvisi, että muutamassa 

Lohjalaisessa koulussa/päiväkodissa ylijäämäruokaa myydään ja useassa koulussa sekä päi-

väkodissa joissa ruokaa ei myyty toivottiin, että sitä myytäisiin. Ylijäämäruoan myymiskäy-

täntö tulisi laajentaa koskemaan kaikkia paikkakunnan kouluja ja päiväkoteja. Haastattelui-

den mukaan yleiset syyt ruoan myymisen vähyyteen ovat olleet haasteet myynnin käytännön 

järjestelyissä.  

 

Suomen kouluissa ylijäämäruoan myymistä on testattu ja toteutettu erilaisin käytännöin. Esi-

merkiksi Kotkassa ylijäämäruoan myymistä testattiin turvallisuussyistä ainoastaan henkilö-

kunnalle. Henkilökunta sai ostaa litran astiaan ylijäämäruokaa kolmella eurolla. Muhoksella 

vuorostaan ylijäämäruokaa myydään mukaan kaikille kuntalaisille 15 minuutin ajan koulu-

ruokailun jälkeen. Ruoka maksetaan lipukkeella, joka on ostettu kunnantalolta kolmella eu-

rolla, ja asiakas itse annostelee ruoan ruokalasta saatuun litran astiaan. Riihimäellä, Tuusu-

lassa ja Jämsässä ylijäämäruoan myyntikokeiluja on paikkakuntalaisille järjestetty koulu-

laisten ruokailun jälkeen, siten että asiakas syö ruoan paikan päällä eikä ruokaa ole mahdol-

lista ostaa mukaan. Ruokailu on maksanut 1.50 euroa ja koulujen ovissa on ollut lappuja, 

jotka kertovat onko ylijäämäruokaa kyseisenä päivänä tarjolla vai ei. Yleisesti ottaen kaik-

kien kokeilujen palaute on ollut positiivista, ruoalle on ollut ostajia ja hävikkiruoan määrä 

on vähentynyt. (Jämsä 2018, Kuopio 2018, Muhos 2016, Pippingsköld 2018, Riihimäki 2017 

& Tahkokorpi 2014.) 
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5.2 Energiantuotanto ja –kulutus 

 

Haastatteluiden mukaan Lohjalla on hakelämpölaitoksia sekä uusi biolämpölaitos. Näiden 

laitoksien avulla tuotetaan esimerkiksi kaukolämpöä kaupungin asukkaille. Lohjalla on 

myös yksittäisissä talouksissa käytössä öljy- sekä puulämmitystä. Haastattelujen mukaan 

kaukolämmön lisäämispotentiaali on Lohjalla pieni, yhtenä syynä alueen hajanaisuus. Maa-

lämmön laaja-alainen hyödyntäminen on myös haasteellista, koska Lohjan ydinalueella si-

jaitseva kaivos estää sen käytön. Järvilämmön kannattavuus riippuu kohteen sijainnista. Jär-

vilämmön hyödyntäminen olisi potentiaalinen vaihtoehto järven lähellä sijaitsevissa koh-

teissa, joissa se olisi asukkaalle halvempi vaihtoehto kuin kaukolämpö. Maalämpöä voitai-

siin myös harkita lämmitysmuotona kaivosalueen vaikutuspiirin ulkopuolella. 

 

Lohjalla sähkökulutus ja lämmitys tuottivat noin 76 kilotonnia CO2-ekv. päästöjä vuonna 

2016, joka prosentuaalisesti vastaa noin 26 % Lohjan kaikista päästöistä (SYKE 2018b). 

Kuten luvussa 4.1 todettiin sähkönkulutuksen ja lämmöntuotannon sektoreilla ollaan vuo-

sien aikana saavutettu merkittäviä päästövähennyksiä, mutta tulevaisuudessa tarvitaan vielä 

lisää päästöleikkauksia, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Kuvaajassa 8 on esitetty nämä 

energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 8. Lohjan energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalentti kilotonneina sekto-

reittain (SYKE 2018b). 

 

Kuvaajasta 8 nähdään, että sähkölämmitys tuottaa 33 kt CO2-ekv., kulutussähkö 24 kt CO2-

ekv., öljylämmitys 16 kt CO2-ekv. ja kaukolämpö kolme kt CO2-ekv. Kyseisistä sektoreista 

Kulutussähkö 24

(32%)

Kaukolämpö 3

(4%)
Sähkölämmitys

33 (43%)

Öljylämmitys 16

(21%)

Lohjan energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästöt 

sektoreittain [kt CO2-ekv.]
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helpoin tapa vähentää syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä on lopettaa öljylämmityksen käyttö 

kokonaan Lohjalla, vaikka se lisääkin muiden lämmitysmuotojen päästöjä. Öljylämmityksen 

korvaaminen maakaasulla vähentäisi syntyviä päästöjä noin neljänneksen, 4 000 tonnia 

CO2-ekv (Tilastokeskus 2018d). Maakaasulla öljylämmityksen korvaaminen kattaisi reilun 

neljänneksen vuoden päästövähennystarpeesta. Vaihtoehtoisesti, jos öljylämmitys korvattai-

siin biopolttoaineilla, joista syntyviä päästöjä ei huomioida laskennassa, päästövähennys 

olisi 16 000 tonnia CO2-ekv, joka ylittäisi Lohjan kaupungin yhden vuoden päästövähennys-

tarpeet. Vuodessa tarvittavat päästövähennykset ovat 14 800 tonnia CO2-ekv. Polttoaine va-

linnoilla on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen määrään. Taulukossa 15 on esi-

telty eri polttoaineiden hiilidioksidipäästökertoimet.  

 

Taulukko 15. Polttoainekohtaisia hiilidioksidipäästökertoimia (Tilastokeskus 2018d). 

Polttoaine CO2-päästöt t/TJ 

Turve 103 

Kivihiili 93 

Raskaspolttoöljy 78 

Kevytpolttoöljy 74 

Muovijäte 74 

Maakaasu 55 

Puu 110* 

Biokaasu 56* 

*lasketaan biopolttoaineeksi, jolloin polttoaineen tuottamia CO2-päästöjä ei huomioida päästökaupassa eikä 

Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärissä, toisin sanoen arvo on laskennassa nolla  

  

Kuvaajasta 8 huomataan, että kaukolämpö tuottaa vähiten päästöjä kaikista energiasekto-

reista, ainoastaan neljä prosenttia. Vuonna 2016 Lohjalla kaukolämmön energiankulutus oli 

reilut 133 GWh (Loher 2018). Suurin osa, noin 73 %, tästä kaukolämmöstä oltiin tuotettu 

hakkeella ja maakaasulla. Tämän lisäksi noin 12 % tuotettiin kalkkiuunien prosessilämmöllä 

ja toiset 12 % vuorostaan öljyllä ja maakaasulla ja loput kolme prosenttia tuotettiin hak-

keella, jossa varapolttoaineena käytetään öljyä. (Loher 2018.) Näistä luvuista huomataan, 

että Lohjalla olisi mahdollisuus vieläkin vähentää kaukolämmön tuottamia kasvihuonekaa-

supäästöjä. Kuten taulukosta 15 huomataan, öljy voidaan korvata vähemmän päästöjä tuot-

tavalla polttoaineella, kuten maakaasulla tai biopolttoaineilla.  
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Kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöjä olisi myös mahdollista vähentää hyötysuhdetta pa-

rantamalla. Lohjalla onkin käynnissä pilotti, jossa hyötysuhdetta parannetaan tehostamalla 

kaukolämmön virtausta. Tehostuksen avulla on laskelmien mukaan mahdollista alentaa ku-

lutusta noin 10-15 %. Haastatteluissa nousi esille myös idea siitä, kuinka kalkkikaivoksen 

hukkalämpöä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kaukolämpötuotannossa. Tällä hetkellä kalk-

kikaivokselta ostetaan suhteellisen paljon lämmintä vettä. Ostetun veden lämpöä olisi mah-

dollista hyödyntää lämmöntalteenotolla ja siitä saatu lämpöenergia voitaisiin ohjata kauko-

lämpöverkkoon. Merkittävimmät ilmastovaikutukset hukkalämmön hyödyntämisellä saatai-

siin silloin, kun lämmöntalteenotolla hankittu energia korvaisi öljyn taikka maakaasun käyt-

töä kaukolämpötuotannossa.   

 

Kuvaajan 8 mukaan sähkölämmitys tuottaa 33 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä ja 

kattaa yli 40 % kaikista lämmitys ja sähkönkulutus sektoreiden päästöistä. Sähkölämmitystä 

voitaisiin tehostaa esimerkiksi ilmalämpöpumpuilla, jolloin energiantarve tippuu noin 25 % 

(Ilmasto-opas 2018). Energiantarpeen pienentyminen on suoraan verrannollinen syntyviin 

päästöihin. Ilmalämpöpumppujen avulla kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin leikata noin 

8 kt CO2-ekv. Talojen ja asuntojen energiatehokkuutta voitaisiin parantaa erilaisilla pienillä 

teoilla kuten ikkunoiden vaihdolla tai lisälasilla, lämmöntalteenotolla sekä lisäeristyksillä 

(Ilmasto-opas 2018). Edellä mainittujen toimien avulla energiatarve tippuisi 10-20 % per 

teko, joten korjausinvestoinneilla olisi mahdollista vähentää lämmityskustannuksia (Il-

masto-opas 2018). Asukkaiden toimintatapamuutoksilla voidaan myös vaikuttaa talouksien 

energian kulutukseen, niitä käsitellään laajemmin alaluvussa 5.4.  

 

Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt ovat 24 hiilidioksidiekvivalentti kilotonnia kuvaajan 

8 mukaan. Kuluttajien yksinkertaisin ja helpoin tapa vähentää sähkönkulutuksen päästöjä on 

sähkösopimuksen vaihtaminen päästöttömästi tuotettuun sähköön, kuten tuuli-, vesi-, au-

rinko- taikka ydinvoimalla tuotettuun sähköön. Lohjan kaupunki voisi näyttää asian suhteen 

esimerkkiä lohjalaisille. Kaikkien lohjalaisten vaihtaessa päästöttömään sähköön saataisiin 

tämän sektorin päästöt nollaan, eli päästösäästöt olisivat 24 kt CO2-ekv., joka vastaa 1.6 

vuoden päästövähennyksiä. Tämä uusiutuvan energian kysynnän lisääminen myös mahdol-

lisesti lisäisi tuotantokapasiteettia. Kuluttajien toimintatapoja muuttamalla voidaan myös vä-

hentää energian kulutusta sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Näistä kuluttajan mahdollisuuk-

sista vaikuttaa energiankulutuksen päästöihin kerrotaan lisää alaluvussa 5.4.  
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Lohja voisi kaupunkina vähentää sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä lisäämällä 

alueella tuotettavan uusiutuvan energian määrää. Haastatteluissa selvisi, että joissain Lohjan 

kouluissa on aurinkopaneeleita, mutta potentiaalia lisätä paneeleiden määrää on. Olisikin 

suositeltavaa, että kaikkiin uusiin rakennuksiin joihin aurinkopaneeleiden asentaminen olisi 

vaan mahdollista ja kannattavaa niitä asennettaisiin. Aurinkopaneeleilla tai –keräimillä olisi 

mahdollista vähentää rakennuksien sähkön- tai lämmöntarvetta. Vuoden 2018 lopulla Loh-

jalla aloitettiinkin systemaattisesti lisäämään aurinkovoiman hyödyntämistä kouluissa ja päi-

väkodeissa. Uusia aurinkopaneelijärjestelmiä on tulossa Pusulan, Metsolan ja Roution kou-

luihin sekä Vieremän päiväkotiin. Aurinkovoiman lisäksi Lohjalla voitaisiin mahdollisesti 

hyödyntää tuulivoimaa. Haastattelujen mukaan Lohjalla ei tällä hetkellä ole käytännöllisesti 

katsoen laisinkaan tuulivoimatuotantoa, vaikka maakuntakaavaan on muutama tuulivoima-

alue suunniteltu. Näiden tuulivoima-alueiden potentiaalia tulisi selvittää, jonka lisäksi voi-

taisiin tarkastaa, onko kaupungin omistamat metsät soveltuvia tuulivoimatuotannolle.  

 

Lohjan kaupungilla ei pitäisi yksinään olla täyttä vetovastuuta uusiutuvan energian hyödyn-

täisessä vaan kaupunkilaisetkin tulisi saada mukaan. Haastatteluissa kerrottiin Välke-projek-

tista, jossa Lohja oli mukana. Välke-hanke kesti muutaman vuoden ja hankeen tarkoitus oli 

edistää cleantech-markkinoita sekä löytää konkreettisia tekoja kuntien ja yritysten kasvihuo-

nekaasupäästöjen vähentämiseen (Hinku 2017d). Haastatteluissakin mukana ollut Markku 

Nordström oli Välke-hankeen energia-asiantuntijana ja osasi kertoa, että Lohjalla projektiin 

saatiin mukaan 4 mini/pk-yritystä ja 15 kotitaloutta. Välke-hanke oli monen kunnan yhtei-

nen, joten tulevaisuudessa voitaisiinkin järjestää uusi vastaavanlainen hanke lohjalaisille pk-

yrityksille sekä kotitalouksille.  

 

5.3  Jätehuolto ja kiertotalous 

 

Haastatteluissa kerrottiin, että Lohjan jätehuollosta vastaa Rosk'n Roll Oy AB. Jätehuollon 

merkittävimmät päästöt tulevat kaatopaikkakaasuista (Kukko & Monni 2014, 18) ja tällä 

hetkellä ainoastaan Munkkaan kaatopaikalla on kaatopaikkakaasujen keräysjärjestelmä. Ke-

rättyä kaatopaikkakaasua hyödynnetään energiantuotannossa ja vuonna 2016 kerätyllä kaa-

sumäärällä oli mahdollista lämmittää noin 100 omakotitaloa (Rosk'n Roll 2018a). Lohjan 

muut kaatopaikat ovat haastateltavien mukaan siten sijoittuneet, ettei kaatopaikkakaasujen 

hyödyntäminen ole mahdollista tai kannattavaa. Kyseisillä kaatopaikoilla olisi kuitenkin 
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mahdollista kerätä metaani talteen ja polttaa se niin sanottuna soihtupolttona, jolloin metaa-

nista poltetaan hiilidioksidia (Kukko & Monni 2014, 18). Metaanin polttaminen hiilidioksi-

diksi vähentäisi syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, koska metaanin lämmityspotentiaali on 

25-kertainen hiilidioksidiin verrattuna (Dahlbo et al. 2008, 8).    

 

Luvun 4.1 taulukosta 11 voitiin nähdä, että Lohjan jätehuollon merkittävimmät päästöt tule-

vat kiinteän jätteen käsittelystä 32 kt CO2-ekv. ja jäteveden päästöt ovat huomattavasti pie-

nemmät 3 kt CO2-ekv. Kaatopaikkakaasujen keräämisen lisäksi, jätehuollon päästöjä voitai-

siin vähentää vähentämällä syntyvän jätteen määrää sekä parantamalla kierrätystä. Rosk'n 

Roll Oy AB huolehtii Lohjan jätehuollon lisäksi kuuden muun kunnan jätehuollosta. Voi-

daan kuitenkin olettaa, että heidän jätehuollon tilastotiedot ovat sovellettavissa myös Lohjan 

kaupungin asukkaiden synnyttämiin jätemääriin. Taulukossa 16 on tilastotietoja yrityksen 

keräämistä ja kierrättämistä jätemääristä vuosien 2014-2017 aikana.  

 

Taulukko 16. Rosk'n Roll Oy AB:n keräämät ja kierrättämät jätemäärät (Rosk'n Roll 2018b).   

Rosk'n Rollin keräämät jätemäärät 

[kg/as] 
2014 2015 2016 2017 

Sekalainen yhdyskuntajäte  278 281 288 287 

Erilliskerätty biojäte  29 27 28 26 

Rosk'n Rollin keräämien jätemäärien 

kierrätysaste [%] 
2014 2015 2016 2017 

Yhdyskuntajätteen materiaalihyötykäyttö 18 20 18 19 

Yhdyskuntajätteen energiahyödyntäminen 58 63 73 77 

Yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle  24 11 0.1 1.5 

 

Taulukosta 16 nähdään, että sekalainen yhdyskuntajäte on vuosien 2014-2017 aikana lisään-

tynyt lähes 10 kilogrammaa asukasta kohden ja biojätteen määrä on vuorostaan vähentynyt 

asukasta kohden noin kolme kilogrammaa. Vuosien 2014-2017 aikana yhdyskuntajätteen 

materiaalihyötykäyttö on ollut noin 20 % ja samaan aikaan jätteen energiahyödyntäminen 

on lisääntynyt lähes 20 %. Vuonna 2017 yhdyskuntajätteen energiahyödyntäminen oli 77 %. 

Taulukon merkittävin ja positiivisin kehityssuunta on yhdyskuntajätteen loppusijoittamisen 

väheneminen kaatopaikoille. Vuonna 2014 kaatopaikoille sijoitettiin 24 % yhdyskuntajät-

teestä, kun vuonna 2017 määrä oli enää 1.5 %.  

 

https://vk2017.rosknroll.fi/rosknroll/
https://vk2017.rosknroll.fi/rosknroll/
https://vk2017.rosknroll.fi/rosknroll/
https://vk2017.rosknroll.fi/rosknroll/
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Yksi helppo keino vähentää Lohjalla syntyvää jätemäärää kouluissa ja päiväkodeissa on ker-

takäyttöastioiden käytöstä luopuminen. Haastatteluissa selvisi, että kouluissa ja päiväko-

deissa käytetään kertakäyttöastioita osassa kohteissa viikoittain ja toisissa kohteissa ainoas-

taan poikkeustilanteissa, esimerkiksi kun paikalla ei ole riittävästi keittiöhenkilökuntaa. Vih-

reä lippu -kouluissa käytettävät kertakäyttöastiat ovat biohajoavia, mutta muissa kohteissa 

ne ovat normaaleja kertakäyttöastioita. Tämä kertakäyttöastioiden hyödyntäminen pitäisi lo-

pettaa Lohjan kouluissa ja päiväkodeissa heti kun nykyiset kertakäyttöastiavarastot tyhjene-

vät, koska toiminta on merkittävässä ristiriidassa Lohjan kaupungin Hinku-ajattelun kanssa. 

Kertakäyttöastioiden hyödyntäminen tuottaa paljon turhaa muovi- ja pahvijätettä, jota ei 

pystytä edes tällä hetkellä kokonaan kierrättämään vajavaisten kierrätysmahdollisuuksien 

vuoksi.  

 

Kertakäyttöastioiden käyttäminen tulee suurella todennäköisyydellä olemaan myös Euroo-

pan unionin direktiivien vastaista tulevaisuudessa. Euroopan unionin uusi lakiesitys poistaisi 

kertakäyttöiset muovihyödykkeet markkinoilta vuoteen 2021 mennessä (Euroopan Parla-

mentti 2018). Euroopan unionin parlamentti hyväksyi uuden lakiesityksen ja seuraavaksi 

siitä neuvotellaan Euroopan unionin neuvoston kanssa. Tämä uusi lakiesitys kieltäisi esimer-

kiksi kertakäyttöisten muoviaterimien, -lautasten ja -mukien, pillien, ilmapallopidikkeiden 

sekä vanupuikkojen käytön. Tämän lisäksi lakiesitys sisältää esimerkiksi muiden muovituot-

teiden käytön vähennystä sekä kierrätyksen tehostamista. (Euroopan Parlamentti 2018.) 

Tämä mahdollinen uusi laki myös puoltaa kertakäyttöastioista luopumista Lohjan kouluissa 

ja päiväkodeissa. 

 

Kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa on omat astiat, joten kertakäyttöastioista luopuminen on 

ainoastaan käytännön järjestelyistä kiinni. Tilapalveluiden haastateltavia siteeraten: ”kerta-

käyttöastioiden käytöltä vältyttäisiin, jos joku laittaisi astiat likoamaan ja maidot jääkaap-

piin”. Haastateltavien mukaan tämä kertakäyttöastioiden käyttö lisää keittiöiden kustannuk-

sia, joten niistä luopuminen tuottaisi myös taloudellisia etuja tilapalvelluille. Kertakäyttöas-

tioista luopuminen vaatiikin johdolta selkeät määräykset niistä luopumiseen, jotta jokaisessa 

yksikössä varmasti noudatetaan uutta menettelytapaa. Tämän lisäksi yhteistyön sujuvoitta-

mista pitäisi edistää tilojenpalvelun sekä koulujen ja päiväkotien henkilökunnan välillä. 

Haastattelujen ilmapiiri antoi olettaa, että yhteistyö on tällä hetkellä vähäistä sekä haasteel-

lista, joten sen parantamiseen tulisi johdon panostaa.  
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Vuoden 2017 lopussa valtioneuvosto hyväksyi Suomen uuden valtakunnallisen jätesuunni-

telman, joka sisältää tavoitetilan vuodelle 2030. Jätesuunnitelmassa on määritelty tarkempia 

tavoitteita vuodelle 2023 sekä toimenpiteitä kuinka asetettuihin tavoitteisiin on mahdollista 

päästä. Jätesuunnitelma on jaoteltu neljään osioon ja osiot kuvaavat sellaisia sektoreita joilla 

on tällä hetkellä haasteita jätteen synnyssä, ehkäisyssä sekä kierrätyksessä. Valitut osiot ovat 

rakentamisen jäte, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, biohajoava jäte ja yhdyskuntajäte. Esi-

merkkejä osioille asetetuista tavoitteista ovat rakennus ja purkujätteen materiaalihyödyntä-

misen nostaminen 70 %:in, sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevien arvokkaiden raaka-

aineiden talteenotto ja kierron tehostus, ruokahävikin puolittaminen vuoteen 2030 mennessä, 

yhdyskuntajätteen sisältämän biojätteen kierrätys 60 %:sti ja yhdyskuntajätteen kierrätysas-

teen nostaminen 55 %:in. (Dahlbo et al. 2018, 11-13.) 

 

Nykyisen jätesuunnitelman noudattamiseksi on Lohjalla tehostettava merkittävästi materi-

aalikierrätystä. Taulukon 16 mukaan, vuonna 2017 materiaalin höytykäyttö oli ainoastaan 

19 %, joten muokkauksia toimintatavoissa tarvitaan, jotta vuoteen 2023 mennessä kierrätyk-

sen aste on noussut 55 %:in. Kierrätysasteen nostattamisella on myös positiivisia ilmasto- ja 

ympäristövaikutuksia. Kierrättämisen avulla on mahdollista vähentää tuotannosta syntyviä 

hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä sekä tuotteesta riippuen esimerkiksi haitallisia hiukkas-

päästöjä, happamoitumista sekä kasvillisuuden otsonivaurioita (Dahlbo et al. 2008, 58). Tau-

lukossa 17 on esitetty eri jätelajien kierrätyksen synnyttämiä päästösäästöjä Helsingin seu-

dun ympäristöpalveluiden alueella.  

 

Taulukko 17. Kierrätetyn jätteen synnyttämät päästösäästöt, kun kierrätysmateriaalilla korvataan saman raaka-

aineen primäärituotantoa ja -kulutusta (Dahlbo et al. 2008, 58 & 2011, 2-7) 

Jätelaji Päästösäästöt [kg CO2-ekv/t jätettä] 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 1 910 

Muovi  1 750 (80*) 

Metalli 970 

Paperi 420 

Lasi 170 

Rakennusjäte 120 

Kartonki ja Pahvi 70 

*päästösäästöt kun muovilla korvataan kyllästetystä puusta tehtyjä tuotteita 
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Kierrätys ei aina ole halpaa, esimerkiksi muovin kierrätys on suhteellisen kallista sekä ener-

giaa kuluttavaa. Muovin kierrättäminen kuitenkin kannattaa, koska kierrätetyn muovin ener-

giankulutus on vähemmän kuin uusiomuovin ja kierrätetystä muovista on parhaimmassa ta-

pauksessa mahdollista hyödyntää noin 99 %. (Dahlbo et al. 2008, 58.) Taulukosta 17 huo-

mataankin, että yhden muovijätetonnin kierrätyksellä on mahdollista vähentää syntyviä kas-

vihuonekaasupäästöjä jopa 1 750 hiilidioksidiekvivalentti kilogrammaa. Muovin lisäksi me-

tallin sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättäminen on ympäristön kannalta hyvin 

tärkeää, koska kierrätettäessä kasvihuonekaasupäästöt vähenevät merkittävästi. 

 

Lohjan kaupungintalo voisikin näyttää esimerkkiä työpaikkana jossa kierrätetään ja synty-

vän jätteen määrää pyritään vähentämään. Kierrätystä voitaisiin tehostaa kaupungintalolla 

keskitetyllä jätehuollolla ja paperijätteen määrää voitaisiin vähentää jatkamalla Paperitto-

man toimiston –kampanjaa. Keskitetty jätehuolto saataisiin rakennettua kaupungintalon toi-

mistotiloihin siten, että käytävien risteyskohtaan tuotaisiin yhteiset jäteastiat, joissa olisivat 

kaikki mahdolliset jätejakeet eroteltu toisistaan. Yksittäiset roskaämpärit otettaisiin pois jo-

kaisesta työhuoneesta, jonka avulla voitaisiin vähentää kulutettavien muovipussien määrää. 

Keskitetty jätehuolto lisäisi ja helpottaisi myös kierrätystä, koska yleisesti työhuoneissa ei 

ole kuin sekajäteastia. Kierrätyksen lisäksi tilojen siivous olisi tehokkaampaa sekä helpom-

paa. Osa kaupungintalon henkilökunnasta harrastaa työpaikalla terveellistä taukojumppaa, 

joten tämä satunnainen roskien vieminen keskitettyyn jätekeräykseen lisäisi myös tällaista 

huomaamatonta työpäivän aikaista liikkumista.    

 

Haastatteluissa selvisi, että kaupungintalon työpisteissä ja muissakin kaupungin omissa ti-

loissa on paljon huonekaluja sekä muuta tavaraa, jota ei enää hyödynnetä. Haastatteluissa 

innovoitiin uusi Turhat rojut pois –kampanjan. Kampanjan tarkoitus on kerätä käytöstä pois-

tuneet tavarat ja huonekalut pois, viedä ne väliaikaiseen säilöön josta ne myydään eteenpäin 

tavaroita tarvitseville. Tuotteiden myynnin edistämiseksi voitaisiin esimerkiksi tehdä netti-

sivut, joilla esiteltäisiin näitä myynnissä olevia tavaroita. Turhat rojut pois –kampanja on jo 

käynnissä ja tavaroiden sekä huonekalujen kerääminen on alkanut. Olisikin suositeltavaa, 

että kampanjan lopuksi myymättä jääneet tuotteet purettaisiin osiin ja materiaalit vietäisiin 

kierrätykseen. Kampanjan avulla pystytään siistimään toimitiloja, lisäämään vanhojen tuot-

teiden käyttöikää sekä tehostamaan kierrätystä.  
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Jätevedenpuhdistus kuuluu osaksi jätehuoltoa. Kuten luvun 4.1 taulukossa 11 näkyy Lohjalla 

jätevesien puhdistus tuottaa 3 kilotonnia CO2-ekv. päästöjä.  Lohjan vesihuollon käyttöpääl-

likön haastattelussa tuli useita ehdotuksia erilaisille Hinku-toimille, joita vedenpuhdista-

moilla olisi mahdollista suorittaa. Peltoniemen jätevedenpuhdistamolle on tulossa lämmön-

talteenottojärjestelmä lähtevästä jätevedestä ja samanlainen järjestelmä olisi mahdollista 

asentaa Pitkäniemen jätevedenpuhdistamolle. Lämmöntalteenottojärjestelmästä saatavaa 

lämpöä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tilojen sekä ilmanvaihdon lämmityksessä tai sitä 

olisi mahdollista myydä kaukolämpöverkkoon (Motiva 2018f). Peltoniemen puhdistamon 

rakennus on huonokuntoinen, joten peruskorjauksen avulla voitaisiin vähentää rakennuksen 

energiankulutusta. Peruskorjauksen sekä lämmöntalteenottojärjestelmän lisäksi energianku-

lutusta olisi mahdollista vähentää erillisviemäröinnin avulla. Tällä hetkellä Nummessa ja 

Virkkalassa on sekaviemäröintialueita sekä huonot putket, jotka lisäävät turhaan puhdistet-

tavan veden määrää sekä pumppaamista. Erillisviemäröinnillä päästäisiin eroon hulevesien 

turhasta puhdistamisesta. 

 

Lohjan vesihuollon käyttöpäällikön mukaan pumppaukseen voitaisiin myös kiinnittää huo-

miota. Puhdasvesipuolen pumppausta olisi mahdollista parantaa ja tehostaa sekä Peltonie-

men jätevesipumppaamot voitaisiin asentaa menemään taajuusmuuntajien kautta, joka peh-

mentäisi pumppujen käyntiä ja mahdollisesti pidentäisi pumppujen elinikää. Pumppujen 

elinikää olisi myös mahdollista pidentää kuntalaisten informoinnilla siitä, mitä kaikkea vie-

märistöön saa ja ei saa heittää, esimerkkinä vanupuikot, jotka eivät kuulu vessanpönttöön. 

Putkistoista ylimääräisen ja jätevedenpuhdistamolle kuulumattoman jätteen määrän vähen-

täminen vähentäisi pumppujen rasitusta ja näin ollen kasvattaisi pumppujen käyttöikää. 

Pumppujen pidentyneen käyttöiän lisäksi kulut mahdollisesti laskisivat.  

 

Jätehuollon parannuksien lisäksi yksi mahdollinen Hinku-toimi Lohjan kaupungille olisi 

kiertotalouden ja lähituotannon edistäminen. Kuten luvussa 4.2. kerrottiin, Lohja oli osalli-

sena Lähiruokaa Uudellamaalla – hankkeessa, jossa pyrittiin edistämään lähiruoan tietoi-

suutta ja kannattavuutta. Tämä lähiruoan nostattaminen isomman yleisön tietoisuuteen on 

ollut hyvä Hinku-ajattelun mukainen projekti ja sitä voitaisiin vielä tulevaisuudessakin pyr-

kiä edistämään, jotta Lohjan ruokapalvelutkin pystyisivät hyödyntämään heidän tuotteitaan. 

Lähituotannon ajattelua ei pitäisi kuitenkaan sitoa ainoastaan ruokaan vaan ajattelua olisi 
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mahdollista laajentaa huomattavasti suuremmaksi. Esimerkiksi biopolttoaineet voisivat olla 

yksi mahdollinen sektori lisätä lähituotannon hyödyntämistä Lohjalla. Lähituotannon suosi-

misella voitaisiin myös parantaa alueen elinkeinoelämän tuottavuutta.  

 

Kuten luvussa 5.2 ilmeni, Lohjalla hyödynnetään suhteellisen paljon biopolttoaineita kuten 

puuta. Haastatteluissa nousikin esiin huomionarvoinen idea siitä, kuinka lähituotantoa voi-

taisiin hyödyntää puupolttoaineen hankinnassa. Lohjan kaupunki omistaa metsää ja kau-

punki noudattaa kestävää metsänhakkuuta, joten kaupungin metsistä voitaisiin kerätä tar-

kemmin hakkuujätteitä ja viedä ne paikallisiin polttolaitoksiin polttoaineiksi. Paikallinen 

metsänhoitoyhdistys sekä paikalliset metsänomistajat suostuteltaisiin mukaan tähän puu-

polttoaineen yhteistuotantoon. Puun paikallistuotannon avulla pystyttäisiin vähentämään 

turhia puukuljetuksia ja työllistämään paikallisia metsäalanyrittäjiä.  

 

5.4 Kuntalaiset ja koulutus 

 

Kasvihuonekaasupäästöjen määrään voivat vaikuttaa aivan tavalliset kuluttajat ja kansalai-

set. Yhdistyneissä kuningaskunnissa tehdyn tutkimuksen mukaan kuluttajat voivat vaikuttaa 

jopa 75 %:in syntyvistä päästöistä omilla valinnoillaan (Baiocchi et al. 2010, 67). Tämä ei 

kuitenkaan pakosti ole se kaikista realistisin tulos ja Suomessa on tehty oma arvio keskiver-

tokuluttajalle. Arvion mukaan suomalainen pystyy vähentämään synnyttämiään kasvihuo-

nekaasupäästönä 25-40 % täysin tavallisin keinoin, esimerkiksi vähentämällä yksityisautoi-

lua, ostamalla uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja lämpöä, muuttamalla pienempään 

asuntoon sekä välttämällä ulkomailla matkustustelua. (Airaksinen et al. 2014, 3.)  

  

Kuntalaiset voivat omalla toiminnalla vaikuttaa Lohjan kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-

miseen, joten päästövähennyskampanjoissa tulisi korostaa yksilön valintojen vaikutusmah-

dollisuuksia. Merkittävimmät sektorit joilla yksityinen kuluttaja voi omaa hiilijalanjälkeään 

pienentää ovat asuminen, syöminen ja liikkuminen (Airaksinen et al. 2014, 33). Kuntalaiset 

pystyvät vähentämään henkilökohtaisia päästöjään pienien ja suurien tekojen avulla. Osaa 

näistä päästövähennystoimista voidaan kutsua matalan kynnyksen teoiksi, koska ne eivät 

vaadi muutoksia kuntalaisen henkilökohtaisessa toiminnassa (Sitra 2018a). Seuraavaksi lu-

vussa käsitelläänkin aihepiireittäin lohjalaisten mahdollisuuksia vähentää kaupungissa syn-

tyviä kasvihuonekaasupäästöjä.  
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5.4.1 Asumisen päästöleikkaukset 

 

Taulukossa 18 on esitetty erilaisia tapoja, kuinka asukas voi vähentää asumisesta syntyviä 

kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkeissä on käytetty sähkölämmitteistä kotitaloutta, jossa 

asuu neljä henkeä 120 neliön kokoisessa omakotitalossa (Vattenfall 2018). Omakotitalon 

lämmitys kuluttaa 9 600 kWh, käyttöveden lämmitys 3 600 kWh ja käyttösähköä kotitalou-

dessa kuluu 5 280 kWh vuodessa. Yhteensä kotitalouden energiankulutus on 18 480 kWh/a. 

Vaihtoehtoisesti esimerkeissä on myös kotitalous, jonka käyttösähkön kulutus on 7 300 kWh 

vuodessa ja kyseinen omakotitalo lämmitetään muilla keinoin. (Vattenfall 2018.)  

 

Laskennassa on hyödynnetty Motivan sekä Helenin yleistietoja lämmityksestä, aurinkosäh-

köstä ja sähkön päästökertoimesta. Motivan julkaiseman Kodin energiaopas (2012) mukaan 

huonelämpötilan yhden asteen alentaminen säästää noin 5 % lämmityskustannuksista. Hele-

nin aurinkopaneelipakettien mukaan noin 27 neliötä aurinkopaneeleita talon katolla voi tuot-

taa maksimissaan noin 4 260 kWh aurinkoenergiaa vuodessa (Helen 2018). Ilmasto-oppaan 

(2018) mukaan maalämmön asentaminen sähkölämmitteiseen taloon leikkaa energiankulu-

tusta 50-65 %. Päästösäästöt on laskettu Suomessa tuotetun sähkön keskimääräistä päästö-

kerrointa 164 kg/MWh hyödyntäen (Motiva 2018g). Taulukossa 18 on hyödynnetty edellä 

mainittuja tietoja ja niiden avulla on laskettu mahdollisia päästösäästöjä kotitalouksille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Taulukko 18. Toimenpiteitä kotitalouksille kasvihuonekaasupäästöjen määrän vähentämiseksi (Helen 2018; 

Ilmasto-opas 2018; Motiva 2012; Motiva 2016; Motiva 2018g; Vattenfall 2018).  

Toimenpide Päästösäästö [kg CO2-ekv./a] 

Sähkölämmitteisen omakotitalon sähkösopimuksen 

vaihtaminen päästöttömään sähköön 
3 031 kg 

Omakotitalon (muu kuin sähkölämmitteinen) kulutus-

sähkön vaihtaminen päästöttömään sähköön 
1 197 kg 

Sähkölämmityksen vaihtaminen maalämpöön  1 191 kg 

Muuta 10 m2 pienempään asuntoon  

(säästöä lämmityskustannuksissa) 
1 443 kg 

Aurinkopaneelit omakotitalon katolle  

(vuosituotto 3 800 kWh) 
623 kg 

Sähkölämmitteisen talon käyttöveden lämmittäminen 

aurinkokeräimillä  
590 kg 

Vähäkulutteisen kodinelektroniikan suosiminen   391 kg 

Puolita lämpimän käyttöveden kulutus  328 kg 

Lämmön talteenottojärjestelmän asentaminen (sähkö-

lämmitteiseen taloon) 
236 kg 

Sähkölämmitteisen omakotitalon huonelämpötilan las-

keminen kahdella asteella 
154 kg 

Kiukaan käyttötuntien puolittaminen 82 kg 

Tiivistä ikkunat ja ovet  

(säästöä lämmityskustannuksissa) 
79 kg 

Sähkölämmitteisen omakotitalon huonelämpötilan las-

keminen yhdellä asteella 
78 kg 

 

Taulukosta 18 nähdään, että kotitalouksilla on monipuolisia vaihtoehtoja vähentää syntyviä 

kasvihuonekaasupäästömääriä. Taulukossa on paljon erilaisia menetelmiä, joista osa ei vaadi 

kotitalouksilta laisinkaan muutoksia, kuten talon lämpötilan laskeminen muutamalla asteella 

sekä sähkösopimuksen muuttaminen normaalisähköstä päästöttömään sähköön. Osa toimista 

vaatii investointeja esimerkiksi aurinkosähkön tuottaminen oman talon katolla, käyttöveden 

lämmitys aurinkokeräimillä sekä sähkölämmityksen korvaaminen maalämmöllä. Taulu-

kossa 18 on listattuna myös toimenpiteitä, jotka vaativat asukkailta toiminnallisia muutoksia 

arjessa, kuten vedenkulutuksen vähentäminen, saunakertojen puolittaminen sekä vähäkulut-

teisen elektroniikan suosiminen.  

 

Taulukossa 18 listattujen tekojen lisäksi Sitra on julkaissut paljon erilaisia toimenpiteitä joi-

den avulla kotitaloudet voivat vähentää päästöjä. Esimerkkejä Sitran toimenpiteistä ovat a-
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luokan energiataloon muuttaminen/rakentaminen, asunnon tyhjän tilan vuokraaminen, ver-

hojen ja sälekaihtimien hyödyntäminen lämmön säätelyssä, narukuivauksen suosiminen ke-

sällä kuivausrummun sijaan, täysien pesu- ja tiskikoneellisten peseminen, kotitalouden va-

laistuksen vaihtaminen LED-valaistukseen, paperin käytön vähentäminen (ei mainoksia kii-

tos –tarra postilaatikkoon), yösähkön hyödyntäminen, energiankulutuksen välttäminen säh-

köpiikkien aikaan (klo. 7-9 ja klo. 18-21), turhien tilojen lämmityksen pienentäminen (va-

rastot) sekä monia muita päästöihin vaikuttavia toimenpiteitä. (Sitra 2018a.) 

 

5.4.2 Ruoan päästöleikkaukset 

 

Asumisen lisäksi ruoka on sellainen päästölähde, johon kuntalaiset voivat helposti vaikuttaa 

omilla valinnoillaan. Ruoka-aineiden tuottamien hiilidioksidipäästöjen vertailu voi olla hy-

vin haasteellista, koska päästöjenlaskentamenetelmät vaihtelevat niin yrityksien kuin mai-

denkin kesken (Pulkkinen et al. 2011, 30). Laskennassa huomioidut rajaukset ja tuotantota-

vat voivat vaihdella merkittävästi eri elintarvikkeiden kohdalla, jolloin suoranainen vertailu 

ei välttämättä ole täysin todenmukaista. Tutkimuksessa, jossa vertailtiin saman tuotteen hii-

lijalanjälkiä, oli tuloksissa välillä merkittäviäkin eroja. (Pulkkinen et al. 2011, 30.) Tästä 

syystä taulukossa 19 esiteltyjä päästökertoimia kannattaa tulkita varauksella. Taulukossa 19 

on esitetty perinteisten ruoka-aineiden hiilidioksidiekvivalenttipäästöt kilogrammoissa tuo-

tettua kilogrammaa kohden.  

 

Taulukko 19. Eri ruoka-aineiden hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä (Nissinen et al. 2010, 7-8). 

Ruoka-aine 
Päästöt kg CO2-

ekv./kg ruokaa 
Ruoka-aine 

Päästöt kg CO2-

ekv./kg ruokaa 

Tomaatti, Kurkku ** 5 Naudanliha 15 

Riisi 5 Juusto 13 

Kasviöljy 3 Sianliha 5 

Ruisleipä 1.3 Broileri 5 

Sokeri 1.1 Kananmuna 2.5 

Kuiva papu 0.7 Kala 1.5 

Vehnäjauhot, ryynit 0.5 Maito 1 

Hedelmät, marjat 0.2 Virvoitusjuomat 0.2 

Peruna, vihannekset 0.2  

** ruoka-aine on tuotettu talvella kasvihuoneessa  
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Taulukosta 19 huomataan, että eläinperäiset tuotteet tuottavat huomattavasti enemmän hiili-

dioksidipäästöjä kasvisperäisiin tuotteisiin verrattaessa. Erityisen päästörikkaita raaka-ai-

neita ovat naudanliha sekä juusto. Vähiten päästöjä tuottavat vuorostaan vihannekset, marjat 

sekä virvoitusjuomat. Luonnonvarakeskuksen (Luke 2018) ennakkotietojen mukaan vuonna 

2017 suomalaisten keskimääräinen lihankulutus oli 19.4 kg naudanlihaa, 33.4 kg sianlihaa 

ja 24.9 kg siipikarjanlihaa. Maitoa suomalaiset joivat keskimäärin 112 litraa, juustoa syötiin 

noin 26 kg ja kananmunia 12 kg henkilöä kohden. Riisiä suomalaiset söivät noin 6 kg. (Luke 

2018.) Taulukossa 20 on listattu erilaisten ruokatottumuksien muutoksien vaikutusta hiilidi-

oksidipäästöihin.  

 

Taulukko 20. Ruokatottumuksien muutoksien vaikutukset hiilidioksidiekvivalenttipäästöjen vähenemiseen 

(Motiva 2018h; MTT 2013; Luke 2016; Nissinen et al. 2010, 7-8). 

Toimenpide Päästösäästö [kg CO2-ekv./a] 

Vegaaniruokavalioon vaihtaminen  

(laskennassa lihakilot korvattu pavuilla) 
1 009 kg 

Kasvisruokavalioon vaihtaminen (laskennassa puolet 

lihakiloista korvattu pavuilla ja puolet kalalla) 
497 kg 

Naudanlihan syönnin lopettaminen  

(laskennassa lihakilot korvattu pavuilla)  
277 kg 

Lihansyönnin vähentäminen puolella  

(laskennassa lihakilot korvattu pavuilla) 
264 kg  

Maidon, juuston ja kananmunien käytön vähentäminen 

puolella nykyisestä 
240 kg 

Naudanlihan korvaaminen kanalla ja sianlihalla 194 kg 

Maidonjuonnin korvaaminen hanavedellä 112 kg 

Vegaaniruokavalion kokeilu kuukauden ajan (lasken-

nassa lihakilot korvattu pavuilla) 
84 kg 

Kotona ruoan roskiin heittämisen lopettaminen 60 kg  

Riisin korvaaminen perunalla ja vihanneksilla 29 kg 

 

Taulukosta 20 huomataan, että vegaanisen ruokavalion noudattaminen tuottaa suurimman 

ympäristöhyödyn ja leikkaa kasvihuonekaasupäästöjä selkeästi eniten. Seuraavaksi tehok-

kain keino vaikuttaa ilmaston hyvinvointiin ruoka-ainevalinnoilla on ryhtyminen kasvis-

syöjäksi. Sekasyöminen ja varsinkin lihan sekä maitotuotteiden suurkulutus tuottaa huomat-

tavan määrän päästöjä. Sekasyöjä voi kuitenkin vähentää päästöjään suunnilleen samalle ta-

solle kasvissyöjän kanssa, kun hän puolittaa lihan, maidon, juuston sekä kananmunien kulu-
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tuksen. Kuluttajankin näkökulmasta helppo ja kannattava tapa vähentää syntyviä kasvihuo-

nekaasupäästöjä on lopettaa kotona ruoan heittäminen roskiin. Suomalaiset heittävät noin 23 

kilogrammaa ruokaa roskiin vuodessa, joka on taulukon 20 mukaan arvioitu vastaavan noin 

60 hiilidioksidiekvivalentti kilogrammaa. 60 kilogrammaa ei kuulosta kovin merkittävältä 

osuudelta, mutta jos 5 miljoonaa suomalaista lopettaisi ruoan turhan heittämisen roskiin saa-

taisiin sillä 30 000 000 kg eli 30 kilotonnin päästösäästöt, eli noin saman verran mitä Lohjan 

kaupungin pitää leikata päästöjä kahdessa vuodessa Hinku-tavoitteen saavuttamiseksi.  

 

Kuluttajat voivat tehdä myös paljon muitakin päästövähennyksiä kuin taulukossa 20 esitetyt 

toimet. Sitra (2018a) on listannut seuraavia ruokaan liittyviä päästösäästöjä: lähiruoan suo-

siminen, alennustuotteiden ostaminen ruokakaupassa, luomuruoan ostaminen, marjastus ja 

sienestys, hävikkikahvin sekä ylisyönnin välttäminen, kestokassin käyttäminen ruokaostok-

silla, ylijäämäruoan ostaminen ravintoloista/ruokaloista, suomalaisen järvikalan suosiminen, 

viikon ruokaostoksien suunnittelu etukäteen sekä useita muita vaihtoehtoja.  

 

5.4.3 Liikkumisen päästöleikkaukset 

 

Asumisen ja ruokaan liittyvien päästöleikkauksien lisäksi kuluttajat voivat helposti omilla 

valinnoillaan vaikuttaa liikkumiseen ja sen tuottamiin kasvihuonekaasupäästöihin. Taulukon 

21 esimerkit mahdollisista päästösäästöistä on tehty henkilölle, joka ajaa 18 000 kilometriä 

vuoteen ja omistaa dieselmoottorisen Toyota Corollan vuodelta 2006, jonka hiilidioksidi-

päästöt ovat 128 g/km (Trafi 2018a). Autoilijan vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat siis 2 304 

kilogrammaa. Kyseisen henkilön työmatka on 10 kilometriä suuntaansa ja ruokakauppaan 

missä henkilö pääsäätöisesti käy on matkaa 3 kilometriä. Töissä esimerkki henkilö käy viisi 

kertaa viikossa (neljän viikon kesäloma ja kahden viikon talviloma on huomioitu lasken-

nassa) ja ruokakaupassa neljä kertaa viikossa. Taulukossa 21 on esitetty mahdollisia päästö-

vähennys toimia.  
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Taulukko 21. Henkilöautoilun mahdollisia päästövähennystoimia. Laskennassa huomioitu auton tuottamat 

CO2-päästöt (GoogleMaps 2018, Motiva 2018g, Tilastokeskus 2018d, Trafi 2018a-c; VTT 2017a). 

Toimenpide Päästösäästö [kg CO2-ekv./a] 

Vaihtaa kaasuautoon  

(käyttää polttoaineena ainoastaan biokaasua) 
2 304 kg 

Vaihtaa sähköautoon  

(oletetaan auton  lataussähkön olevan päästötöntä) 
2 304 kg 

Puolittaa yksityisautoilun määrän 1 152 kg 

Vaihtaa hybridi autoon  

(vuoden 2016 Toyota Yaris, päästöt 75 g/km) 
954 kg 

Vähentää autoilua 4 000 km vuodessa 512 kg 

Vaihtaa auto vuoden 2015 Toyota Corollaan  

(sedan, päästöt 104 g/km) 
432 kg 

Sukulaisten luona käyminen junalla auton sijasta 4 ker-

taa vuodessa (Tampere-Oulu 475 km) 
388 kg 

Mennä töihin 2 hengen yhteiskyydillä 294 kg 

Vähentää autoilua 2 000 km vuodessa 256 kg 

Työmatkan pyöräily kesäisin (touko-elokuu) 166 kg 

Yhden etätyöpäivän tekeminen viikossa  118 kg 

Työmatkan pyöräily 2 päivänä viikossa (huhti-lokakuu) 113 kg 

Vaihtaa auto junaan 800 km viikonloppureissun ajaksi 81 kg 

Käydä kaupassa ainoastaan 2 kertaa viikossa autolla 80 kg 

  

Taulukosta 21 huomataan, että henkilöliikenteen päästöjä on mahdollista vähentää monin 

tavoin. Pienempiä päästösäästöjä alle 200 hiilidioksidikilogrammaa on mahdollista saada 

aikaan korvaamalla autoilua pyöräilyllä, vähentämällä autolla kaupassakäyntiä, vaihtamalla 

viikonloppureissun kulkuneuvo autosta junaan taikka tekemällä kerran viikossa etätyöpäivää 

kotona. Yli 10 % leikkauksia on mahdollista saavuttaa kimppakyydeillä töihin, auton vaih-

dolla uudempaan sekä yksityisautoilun korvaaminen pitkillä välimatkoilla junalla. Merkittä-

viin, yli 900 kilogramman säästöihin, on mahdollista päästä autoilun rajulla vähentämisellä, 

jolla kuluttaja saa itsellensä säästöä taikka investoimalla uuteen autoon, joka on hybridi, 

kaasu- tai sähköauto. Kuten taulukosta 21 nähdään, kaasu- ja sähköautolla on mahdollista 

nollata yksityisautoilun päästöt, mutta ainoastaan silloin kun autoa lataa päästöttömällä säh-

köllä tai tankkaa biokaasulla.  

 

Taulukossa 21 esitettyjen esimerkkien lisäksi kuluttaja voi vähentää liikkumisen tarvetta esi-

merkiksi harrastamalla lähempänä kotia, muuttaessa lähemmäs työpaikkaa sekä vähentää 
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ajoja yhdistämällä tarvittavia tekoja samalle reissulle. Kuluttaja voi myös vähentää autoilun 

tarvetta korvaamalla matkoja paikallisliikenteellä ja pitkiä matkoja julkisella liikenteellä. 

Radikaali tapa vähentää henkilöautoilua on autosta luopuminen kokonaan ja autoilun kor-

vaaminen vaihtoehtoisilla tavoilla esimerkiksi yhteiskäyttöautoilla, kimppakyydeillä sekä 

pyöräilyllä. (Sitra 2018a.) Autoiluakin suuremmat päästöt syntyvät helposti matkailusta. 

Taulukossa 22 on esillä matkailun aiheuttamia hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä.  

 

Taulukko 22. Matkailun tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä (Finnair 2018, Trafi 2018a, VTT 2009 & 2017b).  

Matka Päästöt[kg CO2-ekv./a] 

Lomamatka Thaimaanhan (Phuket)  1 894 kg (992*) 

Matka New Yorkiin välilaskulla Lontoossa 1 814 kg (1 172*) 

Matka New Yorkiin 1 511 kg (876*) 

Lomamatka Maltalle  841 kg (464*) 

Viikonloppu reissu Prahaan 394 kg (226*) 

Lentämällä Helsingistä Rovaniemelle ja takaisin 248 kg (156*) 

Viikonloppu reissu Tukholmaan lentäen 208 kg (124*) 

Autolla Helsingistä Rovaniemelle ja takaisin⁑ 208 kg 

Viikonloppu reissu Tukholmaan autolautalla  97 kg 

Viikonloppu reissu Tallinnaan pikalaivalla 81 kg 

Viikonloppu reissu Tallinnaan lentäen 53 kg (38*) 

Junalla Helsingistä Rovaniemelle ja takaisin 42 g 

*Finnairin päästölaskurilla saatu arvo 

⁑ sama auto, kun taulukon 20 laskelmissa 

 

Taulun 22 mukaan Finnairin päästölaskurilla lasketut päästöt, suluissa esitetyt luvut, ovat 

pitkillä matkoilla selkeästi pienemmät, kuin VTT:n ilmoittamat luvut. Yrityksien ja teolli-

suuden päästölaskelmia kannattaa yleisesti ottaen tulkita pienellä varauksella, sillä molem-

mat tahot pyrkivät antamaan hyvää kuvaa itsestään. Finnairin luvut ovat kuitenkin mielen-

kiintoinen vertailukohde, koska VTT:n päästökertoimet ovat kymmenen vuotta vanhemmat 

kuin Finnairin, joten lentokoneiden tekniikassa, lentopolttoaineissa tai laskentatavoissa on 

madollisesti tapahtunut kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana.  
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Taulukosta 22 nähdään, että lentomatkustus tuottaa merkittävän määrän kasvihuonekaasu-

päästöjä. Lentäminen voi kuitenkin joissain tapauksissa olla parempi vaihtoehto kuin laiva. 

Taulukon 22 mukaan, matka pikalaivalla Tallinnaan ja takaisin synnyttää päästöjä 81 hiili-

dioksidiekvivalenttikilogrammaa kun sama matka lentokoneella tuottaa 53 tai 38 kilogram-

maa. Taulukosta 22 voidaan myös huomata, että suorat lennot ovat ympäristöystävällisempiä 

kuin reittilennot pysähdyksillä. Tavalliselle matkailijalle voisikin taulukon tietojen perus-

teella suosia lyhyitä suoria lentoja, laivamatkaa Tukholmaan ja Suomen sisäisessä matkus-

tamisessa junan käyttöä.   

 

Asumisen, ruokailun liikkumisen ja matkailun lisäksi kuluttajat voivat vaikuttaa omilla ku-

lutustottumuksilla ja arjen valinnoilla ilmaston tilaan. Ostamalla käytettyä tavaraa, korjaa-

malla rikkimenneitä vaatteita, vähentämällä turhaa kulutusta, hyödyntämällä kirjaston pal-

veluita kirjojen ostamisen sijaan, jakamalla ja lainaamalla tavaroita voi vähentää syntyviä 

kasvihuonekaasupäästöjä. Ilmastoon voi myös vaikuttaa äänestämällä poliitikkoa, joka pyr-

kii edistämään kestävää ja ilmastoystävällistä tulevaisuutta sekä lahjoittamalla rahaa aar-

niometsien suojeluun. (Sitra 2018a.) Vaihtoehtoja vaikuttaa ilmaston tilaan on siis monia.  

 

5.4.4 Kuntalaisten henkilökohtaisien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

 

Sitran (2018b) mukaan suomalaisten keskimääräinen hiilijalanjälki on 10 300 kg CO2-ekv.  

Vuonna 2016 Lohjan kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden olivat 6 200 kg CO2-ekv. 

(SYKE 2018b). Päästömäärä ei kuvaa yhden asukkaan todellisia päästöjä, mutta sitä voidaan 

käyttää hyvänä vertailuarvona, laskettaessa kuinka paljon lohjalainen pystyy pienentämään 

omia kasvihuonekaasupäästöjään alaluvuissa 5.4.1-5.4.3 annettujen esimerkkien avulla. 

Oletetaan, että lohjalainen vaihtaa sähkösopimuksen päästöttömään sähköön (talossa ei ole 

sähkölämmitystä), tiivistää asunnon ikkunat ja ovet, vähentää lihansyöntiään puolella, opti-

moi ruoankulutuksen siten, ettei hävikkiruokaa synny kotona, vaihtaa auton uudempaan To-

yota Corollaan ja pitää yhden etätyöpäivän viikossa. Näillä toimilla lohjalainen pystyy vä-

hentämään henkilökohtaisia hiilidioksidipäästöjään 1 193 kilogrammaa, noin 20 %.  

 

20 %:n päästösäästöön on siis mahdollista päästä hyvin yksinkertaisilla ja helpoilla toimilla, 

jotka eivät vaatineet kovinkaan suuria toiminnannallisia muutoksia kuntalaiselta. 20 000 loh-

jalaisen toimiessa samoin saavutettaisiin 23 860 tonnin päästösäästöt, jotka vastaavat yli 
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puolentoistavuoden tarvittavia päästösäästöjä. Halutessaan vähentää radikaalisti syntyviä 

päästöjä muuttamatta omia toimintatapojaan voi kuntalainen vaihtaa sähkölämmityksen 

maalämpöön, ostaa päästötöntä sähköä, asentaa aurinkopaneelit omalle katolleen sekä vaih-

taa kaasuautoon, jota tankkaa ainoastaan biokaasulla. Näiden neljän toimen avulla on mah-

dollista saavuttaa 3 057 kg päästösäästöt, jotka vastaavat noin 50 % kuntalaisen vuosittai-

sista päästöistä. 20 000 lohjalaisen toimiessa mainitulla tavalla olisi päästösäästö 61 140 

CO2-ekv. tonnia, joka vastaa yli neljän vuoden päästösäästöjä. Lohjalaisten henkilökohtai-

silla valinnoilla on siis merkitystä Hinku-hankkeen tavoitteen saavuttamisessa.  

 

5.4.5 Koulujen mahdollisuudet kasvattajina 

 

Lohjalaisten lisäksi myös lapsilla ja nuorilla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka paljon 

päästöjä tulee syntymään tai niitä on mahdollista leikata tulevaisuudessa. Lapset oppivat eri-

laisia tapoja niin kouluissa kuin kotonakin, joten kasvatuksen avulla on mahdollista vaikut-

taa siihen, millaisia kansalaisia Suomesta tulevaisuudessa löytyy. Tämän takia onkin erityi-

sen tärkeää, että kouluissa opetetaan lapsille kestävistä valinnoista ja oman toiminnan vai-

kutuksista ympäröivään maailmaan. Lapset usein myös kertovat kotona mitä koulussa ollaan 

opittu sekä tehty. Lapset saattavat myös kyseenalaistaa miksi kotona ei toimita samalla ta-

valla kuin koulussa on opetettu, joten lasten avulla on mahdollista sivistää vanhempia sekä 

saada heitä pohtimaan omia valintojaan sekä toimintatapojaan.  

 

Haastatteluissa selvisi, että kouluissa on paikoittain heikot kierrätysmahdollisuudet, vaikka 

henkilökunta ja lapset haluaisivatkin kierrättää. Lapsienkin kierrätysinto on hieman kärsinyt, 

kun luokkahuoneessa kierrätetyt materiaalit siivooja lopulta laittaa samaan roska-astiaan. 

Lohjan kouluihin onkin suunnitteilla kierrätyspilottihankkeita, jossa oppilaat pääsevät har-

joittelemaan, kuinka kierrätetään oikein. Pilotin aikana voitaisiin myös järjestää tutustumis-

käynnin Rosk'n Rollille, jolloin lapset voisivat nähdä, kuinka kierrätys jatkuu sen jälkeen 

kun, roska-auto tyhjentää roska-astiat koululla. Toinen mahdollisuus selventää kierrätyksen 

toimintatapaa oppilaille olisi jonkin tietyn roska merkkaaminen näkyvästi. Merkkaamisen 

jälkeen muutama oppilas saisi lähteä kuvaamaan ja tutkimaan kyseisen roskan matkaa kou-

lun roska-astiasta kierrätysasemalle asti.  

 



89 

 

Kierrätyksen lisäksi Lohjalla voitaisiin tehdä muitakin pilottihankkeita kouluissa. Esimer-

kiksi hieman vanhemmassa koulussa, joissa valaistus ja vesihanat eivät ole automatisoidut 

voitaisiin tehdä pilottihanke veden- ja energiankulutuksesta. Iissä on tehty tällainen 50/50 

hanke, jossa oppilaat ja opettajat tekevät yhdessä erilaisia energiantehokkuustoimia sekä ve-

den säästötoimia (Hinku 2018e). Veden- ja energiankulutusta seurataan kuukausittain ja toi-

mien avulla saavutetuista rahallisista säästöistä kunta maksaa puolet takaisin koulujen ja op-

pilaiden käyttöön. (Hinku 2018e.)  

 

Pilottihankkeiden lisäksi kouluissa voitaisiin jatkaa kilpailuja ruokahävikin vähentämiseksi 

sekä tehdä oma Hinku-kisa. Hinku-kisassa oppilaat saisivat keksiä erilaisia keinoja edistää 

Hinku-hanketta Lohjan kaupungissa ja voittajakoulu voisi saada esimerkiksi aurinkopaneelit 

koulun katolle. Erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin teemapäiviin voitaisiin myös kou-

luissa jatkossa osallistua, esimerkiksi nollapäästöpäivään. Nollapäästöpäivän tarkoitus on 

nostaa esiin omien valintojen ilmastovaikutukset ja sen avulla edistää kestävien toimintata-

pojen lisääntymistä sekä lahjoittaa maapallolle yksi päivä ilman fossiilisten polttoaineiden 

kulutusta (Edu 2018). 

 

Kotitaloustunnit olisivat hyvä paikka lisätä oppilaiden tietoutta ruoan ilmastovaikutuksista. 

Lohjan ruokapalvelut eivät pystyneet ostamaan lähiruokaa, koska paikalliset tuottajat eivät 

pystyneet tarjoamaan tuotteita oikeassa muodossa. Kotitaloustunneille kuitenkin sopivat 

multaiset perunat ja porkkanat, joten tunneilla käytettävät raaka-aineet voitaisiin hankkia 

lähituottajilta. Tunneilla voitaisiin myös opetella tekemään herkullista kasvis- ja vegaani-

ruokaa, jolloin oppilaat pääsisivät itse tekemään ja kokeilemaan ilmastoystävällisten ruokien 

valmistamista.   

 

5.5 Rakentaminen ja Lohjan asuntomessut 2021  

 

Kuten alaluvussa 2.1.2. kerrottiin, kaavoitus ja rakentaminen ovat yksiä parhaimmista ja vel-

voittavimmista keinoista, joita kaupungit ja kunnat voivat käyttää kestävyysmuutoksen edis-

tämisessä. Lohjalla tulisi huomioida kaavoituksen ja rakentamisen potentiaalinen mahdolli-

suus vaikuttaa Hinku-hankkeeseen. Kaavoituksen ja liikennesuunnittelun mahdollisuuksia 

vaikuttaa positiivisesti ympäristön ja ilmaston tilaan pitäisi hyödyntää maksimaalisesti Loh-
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jalla. Tämän lisäksi Lohjan rakennusjärjestykseen tulisi sisällyttää määräyksiä, jotka edis-

täisivät tai mahdollistaisivat kaupungin Hinku-tavoitteita. Esimerkiksi rakentamisessa huo-

mioitaisiin talojen ilmansuunta sekä kattojen kaltevuus, jotta myöhemmin talojen katoille 

olisi mahdollista asentaa aurinkopaneeleita ja –keräimiä. Maankäyttö- ja rakennuslain 

(1999) 14§ kerrotaan, että rakennusjärjestyksellä on mahdollista määrittää rakentamistapaa, 

jolloin kunta pystyy vaikuttamaan rakennettavien talojen materiaaleihin sekä energialuok-

kiin. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (1999) velvoittaa rakentamaan lähes nollaenergiataloja kaikista 

uusista rakennuksista. Motiva on määritellyt matala-, nolla-, passiivi- ja plusenergiatalot 

seuraavalla tavalla. Matalaenergiatalon lämmitysenergian vuosikulutus on Etelä-Suomessa 

alle 60 kWh/brm2 ja Pohjois-Suomessa alle 90 kWh/brm2. Passiivienergiatalon vuotuinen 

lämmitysenergian kulutus on vieläkin vähemmän, eteläisessä Suomessa 20 kWh/brm2 ja 

pohjoisessa vuorostaan hieman enemmän noin 30 kWh/brm2.  Nollaenergiatalo vuorostaan 

kuluttaa uusiutumatonta energiaa vuoden aikana yhtä paljon kuin tuottaa. Plusenergiatalo 

vuorostaan tuottaa enemmän energiaa kuin kuluttaa vuodessa. (Motiva 2018e.) Ympäristö-

ministeriön tekemän asetuksen (1048/2017) energialuokituksen mukaan 120 neliön kokoi-

nen A-luokan omakotitalon tulee kuluttaa energiaa alle 86 kWh/m2 vuodessa. Laskennassa 

käytetty pinta-ala on talon lämmitetty nettopinta-ala. Muunnetaan nettopinta-ala bruttopinta-

alaksi Ympäristönimisteriön oletuksien mukaisesti, jolloin kyseisen talon bruttopinta-alaksi 

saadaan 132 neliötä ja energiankulutuksenraja muuttuisi kyseisellä pinta-alalla alle 84 

kWh/brm2. (1048/2017 2017) Lain pyrkiessä melkein nollaenergiataloihin tarkoittaa se, että 

kaikki uudet pienet asuinrakennukset tulevat kuulumaan A-energialuokkaan.  

 

Lohjan ollessa Hinku-kunta tulisi siellä kannustaa paikallisia rakentamaan nolla- ja plusener-

giataloja. Tietenkin kaikki kaupungin ostamat ja rakennuttamat uudet rakennukset tulisivat 

myös olla nolla- ja plusenergiataloja. Talojen energiankulutuksen lisäksi talojen rakennus-

materiaalit vaikuttavat ilmastoon. Erilaisten tutkimusten mukaan (Häkkinen et al. 2011; Kor-

teniemi et al. 2011; Pajchrowski et al. 2014; Ruuska 2013) puun hyödyntäminen rakentami-

sessa vähentää rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimuksien mukaan rakennuksen 

hiilidioksidipäästöt voivat vähentyä 6-60 %. Rajut erot rakennuksen synnyttämissä pääs-

töissä selittyvät laskennan rajauksilla ja sillä onko laskennassa rakennuksen puu laskettu 
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hiilivarastoksi vai ei. Tarkasteltaessa ainoastaan rakennuksen rakentamisvaihetta ja lasken-

taan sisällytettäessä puurakenteiden hiilivarastot, on puurakenteilla mahdollista vähentää 

syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä yli 80 %. (Häkkinen et al. 2011, 26, 29; Korteniemi et al. 

2011, 20-21.) 

 

Puurunkoisten talojen etuihin kuuluvat myös rakennusaineiden massan vähentyminen mer-

kittävästi, puu on huomattavasti kevyempi rakennusmateriaali kuin betoni ja teräs (Häkkinen 

et al. 2011, 29). Rakentamisen kuljetuskustannukset sekä päästöt tippuvat, koska kuljetettava 

rakennusmateriaali on huomattavasti kevyempää. Puurakentaminen ei myöskään ole niin 

vesi- ja energiaintensiivistä, joka myös vähentää syntyviä päästöjä. (Pajchrowski et al. 2014, 

436.) Purkamisvaiheen päästöt ovat myös pienemmät, koska puu on helppo kierrätettävä, 

jonka lisäksi se on massaltaan kevyempää, jolloin jätettä syntyy myös huomattavasti vähem-

män. Mahdollisuus hyödyntää puuta energiantuotannossa lisää sen hyötyjä entisestään. 

(Korteniemi et al. 2011, 20-21; Pajchrowski et al. 2014, 436.) 

 

Runkorakenteiden lisäksi rakentamisessa tulisi huomioida myös muidenkin materiaalien il-

mastovaikutuksia. Esimerkiksi laminaattilattia sitoo hiiltä reilut 700 grammaa per kilo-

gramma laminaattia, kun parkettien tuottaminen ja käyttäminen vuorostaan lisää kasvihuo-

nekaasupäästöjä 1 200 – 5 700 grammaa per kilogramma tuotetta (Ruuska 2013, 23). Eris-

teillä voi myös olla merkittävä vaikutus rakennuksen päästökehityksessä. Kivivillan käyttä-

minen ekovillan sijasta lisää seinän energian- ja luonnonvarojen kulutusta merkittävästi. Ki-

vivillan käyttö lisää uusiutumattoman energian kulutusta noin 75 %, kokonaisenergiankulu-

tusta reilut 35 % sekä luonnonvarojen kulutusta selvästi yli puolella. (Häkkinen et al. 2011, 

27.) Lasivillan ja vaahtomuovin hiilidioksidiekvivalentit päästöt ovat reilut 3 000 grammaa 

per kilogramma tuotetta. Polyuretaanieriste tuottaa päästöjä vieläkin enemmän, reilut 4 000 

g/kg, kun yksi kilogramma puukuituista eristettä vuorostaan sitoo päästöjä lähes yhden hii-

lidioksidiekvivalentti kilogramman verran. (Ruuska 2013, 24). Rakennusmateriaalien valin-

nalla on siis merkitystä syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin. 

 

 Rakennusmateriaalien merkitys rakennuksien hiilijalanjäljessä tulee tulevaisuudessa kasva-

maan vielä enemmän, kun energiantuotantotavat muuttuvat yhä vähäpäästöisemmiksi tai pe-

räti hiilineutraaleiksi (Häkkinen et al. 2011, 34). Lohjalla pitäisikin edistää vähähiilisten tai 

hiiltä sitovien rakennusmateriaalien käytön lisäämistä. Kaupunki voisi helposti sisällyttää 
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ilmastonäkökohdan rakennushankkeisiin kilpailutuksen yhteydessä. Rakennuksen energia-

tehokkuus ja hiilijalanjälki olisivat sisällytetty kilpailutukseen, jolloin päättäjät voisivat hel-

posti vertailla tulevien korjauksien ja rakennuksien ilmastovaikutuksia sekä suosia vähä-

päästöisempää rakentamista. 

 

Rakennusmääräyksien, -suosituksien ja -neuvonnan avulla Lohjan kaupungin pitäisi edistää 

kestävää rakentamista, jossa huomioitaisiin käytettävien materiaalien ilmasto- ja ympäristö-

vaikutukset sekä rakennuksien energiatehokkuus. Suomen rakennuskannan uudistuminen ei 

ole kovin nopeaa, koska uusien rakennuksien osuus kattaa noin kaksi prosenttia kaikista ra-

kennuksista (Häkkinen et al. 2011, 7). Uudisrakentamisen edistäminen tulee vaikuttamaan 

rakennuskannan muutokseen hyvin hitaasti. Ilmastotekoja olisi kuitenkin pyrittävä tekemään 

koko ajan kasvavalla suhdanteella ja rakennuksien energiantehokkuutta olisi parannettava 

monipuolisin keinoin. Tämän takia korjausrakentamisessa pitäisi myös keskittyä energiate-

hokkuuteen ja rakentamisen ilmastovaikutuksiin. Suomen rakennuksista noin 3.5 % on kor-

jausrakentamisen vaiheessa (Häkkinen et al. 2011, 7). Rakennuskannan muutosta olisi mah-

dollista nopeuttaa merkittävästi, kun korjausrakentaminen saataisiin mukaan energiatehok-

kaaseen ja ilmastoystävälliseen rakentamiseen.  

 

Haastatteluissa selvisi, että yksi tehokkaimmista keinoista vähentää vuokralaisten vedenku-

lutusta on asentaa jokaiseen asuntoon vesimittari, jonka mukaan vesilasku määritellään. Ve-

simittareiden asennusta tulisi jatkaa kaikissa korjaus- ja uudisrakennuksissa. Lohjan kaupun-

gin kirjasto lainaa myös lohjalaisille energiankulutusmittareita. Näiden mittareiden olemas-

saoloa kannattaisi myös hyödyntää ja mainostaa kaupunkilaisten keskuudessa, jolloin heillä 

olisi mahdollista selvittää eri kodinkoneiden ja laitteiden sähkönkulutusta. Tietoisuus laittei-

den energiankulutuksesta saattaisi muuttaa käytöstä vähemmän energiaa kuluttavaksi ja näin 

ollen pienentää sähkölaskua ja vähentää sähkönkäytön kasvihuonekaasupäästöjä.  

 

Vuoden 2021 asuntomessut pidetään Lohjalla ja asuntomessut olisivatkin hyvä paikka edis-

tää Lohjan kestävää, energiatehokasta ja ilmastoystävällistä rakentamista. Lohjan kaupungin 

pitäisi pyrkiä sisällyttämään asuntomessujen kaavoitukseen ja rakentamiseen niin paljon 

Hinku-näkökulmia kuin mahdollista. Haastattelujen mukaan asuntomessuilla halutaan edis-

tää ja esitellä erilaisia kestäviä liikkumismuotoja sekä jakamistaloutta. Alueelle on valmiiksi 

hyvä pyörätie, joten sen avulla voidaan myös edistää kestävää liikkumista. Haastatteluiden 
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mukaan, pohdinnassa on myös ollut mukana erilaiset luonto- ja elämyspolut messualueelle 

ja sen lähiympäristöön. Kestävää liikkumista ja jakamistaloutta ollaan ajateltu edistää myös 

yhteiskäyttöautoilla, sähköautonlatauspisteillä sekä yhteiskäyttösähköpyörillä. Yhteiskäyt-

töautojen kestävyyttä voitaisiin edistää vielä sillä, että autot olisivat joko kaasu- taikka säh-

köautoja. Tällöin autoilun tuottamia päästöjä olisi mahdollista vähentää merkittävissä mää-

rin, varsinkin jos sähköautoa ladattaisiin päästöttömällä sähköllä ja kaasuautoon ostettaisiin 

biokaasua.  

 

Haastatteluiden mukana jakamistaloutta mahdollisesti hyödynnetään messualueella myös ti-

loissa sekä tavaroissa. Alueelle on suunniteltu yhteisiä puutarhoja, taloyhtiöön yhteisiä tiloja 

sekä osakuntamuotoista asumista, jolloin asukkaat saisivat itse olla kaikessa mukana. Talo-

yhtiön yhteisillä tiloilla voitaisiin vähentää asumisessa tarvittavia neliöitä ja lisätä tilojen 

käyttöastetta, kun kaikki taloyhtiön asukkaat voisivat niitä yhdessä käyttää. Taloyhtiössä 

voitaisiin myös jakaa joitain laitteita esimerkiksi ruohonleikkureita, puutarhavälineitä ja työ-

kaluja. Laitteiden jakamisella voitaisiin vähentää ihmisten turhaa omistamista ja lisätä yh-

teisomistajuutta.  

 

Erilaisia lämmitysmuotoja on messualueelle pohdittu. Maalämmön hyödyntäminen on alu-

eella mahdotonta, koska alue sijaitsee liian lähellä kalkkikaivosta. Mahdollisia lämmitys-

muotoja ovat kaukolämpö, järvilämpö ja kalkkitehtaan hukkalämmön hyödyntäminen. Au-

rinkopaneeleiden ja –keräimien hyödyntäminen alueella on myös haastattelujen mukaan ol-

lut mukana keskustelussa. Kestävän lämmitysmuodon valinnalla on merkittävä vaikutus alu-

een synnyttämiin kasvihuonekaasupäästöihin, joten on toivottavaa, että alueen lämmitys-

muotoa muistetaan myös ajatella muistakin kuin taloudellisista näkökulmista.  

 

Kestävien lämmitysmuotojen lisäksi alueella voitaisiin edistää ilmastoystävällistä rakenta-

mista hyödyntämällä puuta raaka-aineena ja eristeissä esimerkiksi ekovillaa. Alueelle voi-

taisiin myös rakentaa puukerrostalo. Haastatteluissa tuli esille hyvä idea, kuinka kestävyyttä 

ja Hinku-hanketta voitaisiin tuoda alueelle näkyviin pienien tekojen kautta. Asuntomessu-

alueella voitaisiin kestävyyttä edistää hyödyntämällä pihojen kastelussa järvi- taikka sade-

vettä, toimen avulla olisi mahdollista vähentää juomakelpoisen veden turhaa kulutusta. Alu-

eelle olisi myös mahdollista rakentaa kunnon kierrätyspiste, jonka avulla asukkaiden kierrä-
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tysastetta olisi helppo nostaa, kun kierrätyksestä oltaisiin tehty helppoa eikä se vaatisi asuk-

kaalta suuria ponnisteluja. Alueelle rakennettaviin omakotitaloihin joihin tulee oma takka 

olisi myös helppo asentaa savukaasujen lämmöntalteenottojärjestelmät, joiden avulla takan 

hyötysuhdetta olisi mahdollista lisätä.  

 

5.6  Lohjan kaupungin muut toimet 

 

Luvuissa 5.1-5.5 esiteltiin paljon erilaisia projekteja ja hankkeita joiden avulla olisi mahdol-

lista vähentää eri sektoreilla syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä luvussa esitelläänkin 

vielä lisää muita toimia, joita Lohjan kaupunki voisi tehdä Hinku-toiminnan edistämiseksi 

Lohjalla ja lohjalaisten keskuudessa.  

  

Yksi merkittävä toimi, millä voitaisiin lisätä Hinku-hankkeen merkittävyyttä ja toimivaltaa 

Lohjan kaupungissa olisi hankkeen huomioiminen vuosibudjetissa. Hinku-toimille voitaisiin 

tehdä oma vuosibudjetti, joka olisi osa kaupungin budjettia. Näin ollen erilaisten Hinku-

hankkeiden toteuttaminen olisi helpompaa, kun erilaisiin toimiin oltaisiin alun perin jo va-

rauduttu. Tämä vuosibudjetin tarve nousi selkeästi esille haastateltaessa Hinku-työryhmän 

nykyisiä ja vanhoja jäseniä. Työryhmällä olisi paljonkin ideoita, joita he haluaisivat toteut-

taa, mutta valitettavan usein hankkeet jäävät taloudellisista syistä toteuttamatta.   

 

Työryhmäläisiä haastateltaessa nousi esiin myös raportoinnin sekä tiedonkulun haasteet. 

Kuulosti hieman siltä, että kenelläkään ei ollut selkeätä kokonaiskäsitystä siitä, mitä kaikkia 

Hinku-toimia Lohjalla on tehty ja milloin. Näihin haasteisiin olisi mahdollista vastata luo-

malla Lohjan kaupungille uusi elektroninen Hinku-alusta. Hinku-alustasta voitaisiin tehdä 

kolmijakoinen, jolloin kaupungin, yrityksien ja kuntalaisten teot olisi mahdollista lajitella 

omiksi kokonaisuuksiksi. Kaupungin eri sektoreille (kasvatus, ruokapalvelut, vuokra-asun-

not, kaupungintalo, yms.) olisi mahdollista tehdä omat valmiit kokonaisuudet, jonne kysei-

sen sektorin työntekijät voisivat käydä kirjaamassa tehtyjä Hinku- tai energiatehokkuuste-

koja esimerkiksi muovin kierrätyksen aloitus, vesimittareiden asennus, LED-valaistuksen 

asentaminen, uusien ikkunoiden vaihto ja ruokahävikin vähentäminen.  

 

Yritykset ja lohjalaiset voisivat vuorostaan itse kirjautua alustalle sekä muodostaa omat tun-

nukset. Tämän jälkeen he voisivat lisätä alustalle omia toimintatapamuutoksiaan, joiden 
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avulla he ovat onnistuneet vähentämään esimerkiksi kulutusta. Esimerkkejä yrityksien kir-

jauksista voisivat olla uudet ilmastoystävälliset investoinnit, paperiton toimisto, lämmitys-

järjestelmän vaihto öljystä kaukolämpöön. Lohjalaisten kirjaamia ilmastotekoja voisivat olla 

esimerkiksi kierrätyksen tehostaminen, työpaikkamatkojen pyöräily autoilun sijasta, aurin-

kopaneelien tai -keräimien asentaminen kotiin, ilmalämpöpumpun osto, lämmitysenergia 

tarpeen vähentäminen tai kasvisruoan lisääminen. 

 

Alustalle olisi mahdollista kirjata teon ilmastovaikutukset kuten vähentyneet kasvihuone-

kaasupäästöt, energiankulutuksen säästöt, tuotetun uusiutuvan energian määrä, jne. Alustan 

avulla raportointi helpottuisi, kun tehdyt toimet olisivat tallentuneet alustalle ja raportoija 

pystyisi näkemään tehdyt toimet sieltä ja raportoijan halutessa lisätietoa toimesta voisi hän 

ottaa yhteyttä Hinku-toimen tekijään. Alusta myös lisäisi Hinku-tietoisuutta Lohjalla ja in-

nostaisi sekä antaisi hyviä vinkkejä niin yrityksille, kaupungille kun lohjalaisillekin siitä, 

minkälaisia ympäristö- ja ilmastotekoja on mahdollista toteuttaa. 

 

Hinku-toiminta pitäisi myös saada sitoutettua kaikkeen Lohjan kaupungin päätöksentekoon. 

Haastatteluissa tuli ilmi, että päättäjät eivät läheskään aina muista sisällyttää Hinku-ajattelua 

mukaan, kun tehdään suuria päätöksiä merkittävistä investoinneista ja linjauksista kuten ra-

kentamisesta, energiantuotannosta ja kaavoituksesta. Hinku-ajattelu tulisi olla mukana näitä 

päätöksiä tehdessä, jotta hankkeilla voitiaisiin edistää hiilineutraalin yhteiskunnan rakenta-

mista. Näiden suurien ja merkittävien investointien lisäksi ei pidä unohtaa kokonaisuutta ja 

pienienkin asioiden vaikutusta, kuten vettä säästäviä hanoja, laitteiden turhaa päällä pitoa, 

toimistoissa hyödynnettävää energiatehokasta pienteknologiaa kuten jääkaapit sekä kahvin- 

ja teenkeittimet.  

 

Ilmastotoimenpiteiden läpipääsy kunnan hallituksessa voi usein estyä sen takia, että hank-

keen tuomia hyötyjä ei olla osattu taikka pystytty tuomaan esiin riittävän selkeästi.  Uusia 

investointeja ja ilmastotoimenpiteitä suunniteltaessa kannattaisikin Hinku-työryhmän pyrkiä 

laskemaan toimenpiteelle myös rahallinen arvo päästösäästöjen lisäksi. Työryhmän esittä-

essä uuden toimenpiteen tuottamat säästöt nykyhetkessä taikka lähitulevaisuudessa, se mah-

dollisesti nostaisi toimenpiteiden toteuttamisastetta. Useissa Hinku-hankkeissa on mahdol-
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lisesti myös erinäisiä positiivisia sivuvaikutuksia, joita ei kannata perusteluissa unohtaa. Esi-

merkiksi kevyenliikenteenväylien lisääminen lisää liikenneturvallisuutta, parantaa paikka-

kuntalaisten terveyttä sekä ilmanlaatua.  (Parviainen 2015, 34, 47-48.) 

 

Hinku-kalenteri tai –vuosikello voisi olla keino, jonka avulla Hinkua ja tehtäviä Hinku-te-

koja olisi mahdollista pitää lohjalaisten mielessä ympäri vuoden. Hinku-kalenteriin voitai-

siin merkitä erilaisia teemaviikkoja mitä Lohjalla järjestettäisiin. Teemaviikkojen ajan kau-

pungin kirjastoista olisi myös mahdollista saada lisätietoa asiasta ja kirjastoihin oltaisiin 

tehty esittelyhyllyjä, joihin oltaisiin kerätty aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Hiidenopisto 

voitaisiin myös sitouttaa Hinku-toimintaan ja opisto voisikin tarjota kuntalaisille Hinku-

kursseja, joista osan sisältö voisi liittyä esimerkiksi järjestettäviin teemaviikkoihin. Haastat-

teluissa tuli myös hieno idea liittyen Earth Houriin, jonka kaupunki on myös toteuttamassa.  

Kaupunki osallistuu kyseiseen kansainväliseen tapahtumaan sammuttamalla kaupungin ka-

tuvaloja sekä rakennuksien valoja. Tämä valojen sammutus ja myöhemmin tapahtuva takai-

sin kytkeminen kuvataan dronella ja Earth Hourista tehdään hieno Hinku-video. Videolla 

näkyy hyvin valojen sammutus sekä tapahtuman levinneisyys Lohjalla.  

 

Haastattelujen mukaan Lohja on Suomen neljänneksi suurin mökkikunta, joten kesäasukkai-

den vaikutusta ilmastoon ei pitäisi myöskään kunnassa unohtaa. Mökkiläiset ovat varteen-

otettava kohderyhmä suunniteltaessa aurinkopaneeli ja –keräinhankkeita. Mökkiläisten 

energiankulutukseen vaikuttaa myös suurelta osin mökin talvilämpötilan säätely. Lohjan 

kaupunki voisikin syksyisin kampanjan avulla muistuttaa mökin talviteloille laittamisesta ja 

kuinka mökin sisälämpötilan säädöllä on mahdollista vaikuttaa mökin synnyttämiin kasvi-

huonekaasupäästöihin. Mökkiläisiä kannattaisi myös informoida Lohjan kierrätys mahdolli-

suuksista ja jätehuollosta, jotta he voisivat lomallakin tehdä kestäviä valintoja.   

 

Yrityksillä on myös merkittävä vaikutus Lohjalla syntyviin päästöihin, joten yrityksien si-

touttamista Hinku-toimintaan ei myöskään tulisi unohtaa. Kuten luvussa 4.2 kerrottiin, yri-

tyksien sitouttaminen Hinku-toimintaan on ollut haastavaa tähän mennessä. Haastatteluissa 

tuli selkeästi ilmi, että yritykset pyrkivät toiminnallaan tuottamaan voittoa ja kalliit inves-

toinnit ja toiminnan muutokset ympäristö- ja ilmastoystävällisempään suuntaan, jotka eivät 

tuo yritykselle mitään konkreettista etua, eivät yrityksiä kiinnosta. Hinkuun liittymisestä pi-
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täisikin tehdä yrityksille kannattavaa tai heidän liittymistään pitäisikin avustaa. Erilaiset pie-

net taloudelliset tuet ja kannustimet saattaisivat mahdollisesti auttaa yrityksien sitouttamista 

Hinku-toimintaan. Kaupungin kertoessa erilaisista Hinku-teoista voisi se samalla myös 

tuoda ilmi paikallisten yritysten suorittamia Hinku-tekoja, jolloin yritykset saisivat ilmaista 

ja positiivista mainontaa. 

 

Vaikka Hinku onkin Lohjan oma hanke, ei kaupungin kannata unohtaa yhteistyön voimaa ja 

mahdollisuuksia. Länsi-Uudellamaalla on muitakin Hinku-kuntia (Raasepori, Hanko, Inkoo, 

Siuntio ja Kirkkonummi), joten suurempia hankkeita suunniteltaessa Lohja voisi hyvin tehdä 

yhteistyötä lähellä sijaitsevien Hinku-kuntien kanssa. Yksi haastateltavista sanoikin hyvin, 

että kunnat ja kaupungit eivät kykene itse tekemään kaikkea, joten yhteistyö voisi olla hyvä 

keino edistää Hinku-toimintaa Lohjalla.   

 

5.7 Lohja vuonna 2030 

 

Kuten luvussa 4.1 kerrottiin, vuonna 2030 Lohjan päästöt saisivat olla 85 200 hiilidioksi-

diekvivalenttitonnia, mikä tarkoittaa vuosittain 14 800 tonnin päästövähennyksiä. Tavoittee-

seen pääsy vaatii edelleen merkittäviä toimia Lohjan kaupungilta sekä lohjalaisilta. Iin kunta 

on kuitenkin antanut hyvää esimerkkiä siitä, että tavoitteeseen pääseminen ei ole mahdo-

tonta, kunhan kunnalla on riittävästi tahtoa. Seuraavaksi esitellään, millainen Hinku-tavoit-

teen saavuttanut Lohja on vuonna 2030. 

 

Maataloudessa oltaisiin onnistuttu vähentämään syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä erilai-

silla uusilla energiaratkaisuilla, tuotannossa syntyvän hävikin vähentämisellä sekä lannan-

käsittelyä tehostamalla. Maaperän hiilensidontaa ja hyvinvointia oltaisiin myös parannettu 

huomattavasti vuoteen 2030 mennessä. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt olisivatkin 

tippuneet 19 kilotonniin CO2-ekv. 

 

Vuonna 2030 Lohjalla tuotettu kaukolämpö olisi käytännöllisesti katsoen päästötöntä. Bio-

pohjaisten polttoaineiden hyödyntäminen olisi kaukolämpötuotannossa lisääntynyt ja öljystä 

oltaisiin päästy kokonaan eroon. Maakaasua hyödynnettäisiin lämmityksessä huomattavasti 

vähemmän kuin tällä hetkellä ja kaukolämmön päästöt olisivatkin yhden hiilidioksidiekvi-

valenttikilotonnin verran vuodessa. Sähkölämmityksen tuottamia päästöjä oltaisiin leikattu 
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energiatehokkuutta parantamalla, ilmalämpöpumpuilla sekä maa- ja järvilämmön hyödyntä-

misen lisäämisellä. Vuonna 2030 sähkölämmityksen päästöt olisivat enää 16 kilotonnia 

CO2-ekv. Öljylämmityksestä oltaisiin luovuttu kokonaan vuoteen 2030 mennessä ja sitä ol-

taisiin korvattu biopohjaisilla polttoaineilla, kauko- tai maalämmöllä.  

 

Sähkön kulutuksen päästöt oltaisiin Lohjalla saatu vähennettyä nollaan, siten että paikka-

kuntalaiset ostaisivat ainoastaan päästötöntä sähköä. Päästöttömän sähkön oston lisäksi säh-

kön kulutusta oltaisiin onnistuttu vähentämään esimerkiksi suosimalla vähäkulutteista elekt-

roniikkaa ja valaistuksen korvaamista led-valaistuksella. Vuonna 2030 aurinkopaneelit oli-

sivat hyvin normaali näky Lohjalla, kun niiden määrää oltaisiin saatu lisättyä merkittävästi 

niin yksityisissä kuin julkisissakin rakennuksissa. Aurinkopaneeleiden lisääntyminen on 

myös vähentänyt ostettavan sähkön tarvetta Lohjalla.   

 

Jätehuollon ja vedenpuhdistuksen päästöjä oltaisiin Lohjalla onnistuttu myös vähentämään 

vuoteen 2030 mennessä. Jätehuollossa oltaisiin Lohjalla saatu lisättyä kaatopaikkakaasun 

talteenottoa, jolloin kaatopaikkojen tuottamat päästöt olisivat vähentyneet ja kaasuja hyöty-

käytettäisiin esimerkiksi biokaasun tuotannossa. Kaatopaikkojen tuottamat biokaasut olisi-

vat myös luontaisesti hieman vähentyneet vuosien saatossa, kun kaatopaikoille tuotavan jät-

teen sekä orgaanisen jätteen määrät ovat vähentyneet. Kiinteän jätteen synnyttämät päästöt 

olisivat tippuneet 20 hiilidioksidiekvivalentti kilotonniin. Jäteveden puhdistuksessa syntyviä 

päästöjä oltaisiin vähennetty yhden CO2-ekv. kilotonnin verran. Jäteveden päästöleikkaukset 

oltaisiin saavutettu lämmöntalteenotolla, pumppaamisen tehostamisella sekä sekaviemäröin-

nin lopettamisella, mikä vähentää puhdistettavan veden määrää.  

 

Vuoteen 2030 mennessä tieliikenteen päästöjä oltaisiin Lohjalla onnistuttu vuosittain vähen-

tämään 10 %. Tämä 10 %:n vähennys ei pitäisi olla mahdottomuus, koska vuodesta 2015 

tieliikenteen päästöt kasvoivat 11 % vuoteen 2016. Tieliikenteen päästöjä vähennettäisiin 

Lohjan alueen järkevällä kaavoituksella, vaihtoehtoisten liikkumismuotojen lisäämisellä 

(pyöräily, yhteiskäyttösähköautot, sähköautot, kaasuautot, käveleminen, toimiva julkinen 

liikenne, yms.) sekä raitioliikenteen lisäämisellä. Lohjalle oltaisiin saatu junarata, joka vä-

hentäisi merkittävästi tieliikennettä niin Helsingin kuin Turunkin suuntaan. Tieliikenteen 

synnyttämät kasvihuonekaasupäästöt olisivat vuonna 2030 ainoastaan 28 kilotonnia.  
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Kuten luvussa 4.1 nähtiin, teollisuuden sähkönkulutus oli puolittunut yhdeksässä vuodessa 

ja teollisuuden ja työkoneiden päästöt olivat vähentyneet 54 % vastaavassa ajassa. Teolli-

suuden sähkönkulutustakin on mahdollista vähentää merkittävästi ja Lohjalainen teollisuus 

haluaakin toiminnallaan edistää päästötöntä energiantuotantoa ja pyrkii muutenkin energia-

tehokkuuden lisäämiseen. Vuoteen 2030 mennessä teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt 

ovatkin tippuneet vielä lisää ja lopulliset päästöt ovat enää kaksi hiilidioksidiekvivalenttiki-

lotonnia. Teollisuuden ja työkoneiden päästöt eivät pysty tippumaan aivan yhtä nopealla te-

holla ja oletetaankin, että niiden päästövähennykset hidastuvat hiukan nykyisestä. Aikaisem-

min 54 %:n päästövähennykseen päästiin yhdeksässä vuodessa, joten oletetaan, että vastaava 

päästövähennys saavutetaankin tulevaisuudessa 14 vuodessa, jolloin päästöt vuonna 2030 

olisivat 10 kilotonnia CO2-ekv. Taulukossa 23 on esitetty Lohjan kasvihuonekaasupäästöt 

sektoreittain vuonna 2030.   

 

Taulukko 23. Lohjan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys Hinku 2.0 skenaarion mukaan.   

Päästösektori 
Päästöt vuonna 2016 

[kt CO2-ekv.] 

Päästöt vuonna 2030 

[kt CO2-ekv.] 

Päästö vä-

hennys 

Maatalous 22 19 14 % 

Kaukolämpö 3 1 67 % 

Sähkölämmitys 33 16 52 % 

Öljylämmitys 16  0 100 % 

Kulutussähkö 24 0 100 % 

Kiinteä jäte 25 20 20 % 

Jätevesi 3 2 33 % 

Tieliikenne 137 28 80 % 

Teollisuuden sähkö 9 2 78 % 

Teollisuus ja työkoneet 21 10 54 % 

Yhteensä 293 98* 67 % 

*Tavoite 85.2, tarvittavat kompensaatiot 12.8 

 

Kuten taulukosta 23 nähdään, Hinku 2.0 –skenaarion mukaan Lohjan päästöt vuonna 2030 

ovat 98 kilotonnia CO2-ekv. Tämä ylittää tavoitteen 12.8 kilotonnilla, joten tavoitteen saa-

vuttaminen vaatii Lohjalla uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun energian tuottamista niin 

paljon, että 12.8 kilotonnin päästöt saadaan kompensoitua tuotannolla. Muissa Hinku-kun-

nissa kompensaatioita on hankittu tuulivoimalla (SYKE 2018c), joten Lohjallekin voitaisiin 

rakentaa tuulivoimaa kompensaatioiden mahdollistamiseksi.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Suomessa käynnissä olevista ilmastositoumuksista suurin osa soveltuu kunnille. Noin 40 % 

Suomen kunnista osallistuivat työssä käsiteltyihin vapaaehtoisiin ilmastositoumuksiin. Suo-

malaisista 30 % asuu Suomen viidessä suurimmassa kunnassa, jotka olivat mukana kolmessa 

eri ilmastositoumuksessa. Yksikään suurimmista kunnista ei ollut mukana kahdessa eniten 

velvoittavassa sopimuksessa. Kahdessa eniten velvoittavassa sopimuksessa on mukana 50 

kuntaa, joissa asuu noin neljännes suomalaisista. Tavoiteltaessa koko yhteiskunnan kattavaa 

muutosta voidaankin todeta, että suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuu todennäköisemmin 

valtiojohtoinen muutos paremmin kuin täysin vapaaehtoinen muutos. Vapaaehtoinen toi-

minta toimii Suomessa tietyillä sektoreilla varsin hyvin ja tehokkaasti, siitä huolimatta il-

mastoasioissa valtiojohtoinen muutos on todennäköisesti tehokkaampi vaihtoehto, osittain 

siitä syystä, että suomalaiseen kulttuuriin kuuluu kunnioittaa auktoriteetteja ja lakeja. 

 

Kuntien rooli kansalaisten kestävyysmuutoksen edistäjänä, mahdollistajana ja esimerkkinä 

on merkittävä. Kaavoitus ja rakentaminen ovat kuntien keskeisimpiä vaikutuskeinoja huo-

mioida ilmaston hyvinvointi. Yhteistyötä tulisi kehittää tutkijoiden, poliitikkojen, virkamies-

ten sekä kaupunkilaisten kesken, jotta päätösten pitkäaikaiset ympäristövaikutukset osattai-

siin ottaa huomioon kaupunkirakentamisessa. Kunnat eivät yksin voi pysäyttää ilmaston-

muutosta tai rakentaa kestävää yhteiskuntaa, kansalaisten tulee myös osallistua muutokseen.  

 

Suomessa kansalaisten asenne- ja elintapamuutokseen tarvitaan pakottavia keinoja, tietoa 

kansalaisten omista vaikutusmahdollisuuksista sekä yhteisöllistä tukea. Pakottavilla kei-

noilla kuten lailla ja määräyksillä rakennetaan kansalaisille raamit. Tiedottamisella ja kun-

tien esimerkillä annetaan kansalaisille vaihtoehtoja ja riittävästi tietoa siitä, miten he voivat 

omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön ja ilmaston tilaan. Näin ollen kansalaiset saavat 

itse luoda uuden toimintamallinsa valtion asettamien raamien sisällä. He saavat itse päättää 

millaisien keinojen avulla saavuttavat tarvittavan kestävyysmuutoksen ja kuinka pitkälle he 

toimintansa vievät. Kansalaisten kestävyysmuutoksen edistämisessä ei tule unohtaa yhtei-

söllisen tuen merkitystä, tuki auttaa suomalaisia noudattamaan annettuja määräyksiä sekä 

inspiroi uusien toimintamallien toteuttamista.  
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Yleisesti ottaen Hinku-kuntien suurimmat saastuttajat sekä vähiten päästöjä leikanneet sek-

torit ovat olleet maatalous ja tieliikenne. Sektoreiden yhteiset päästövähennykset ovat jää-

neet alle 10 %:in vaikka ne tuottavat lähes puolet kaikista päästöistä. Merkittävien päästö-

vähennyksien saavuttaminen näillä sektoreilla tarvitsee rakenteellista, teknologista sekä 

ideologista muutosta. Tieliikenteen päästöjä pystytään vähentämään rakenteellisilla muutok-

silla, kuten lisäämällä ja parantamalla Suomen rataverkostoa sekä kaavoituksen avulla. Kat-

tavampi rataverkosto helpottaa junien kilpailua autojen kanssa vaihtoehtoisena liikkumis-

muotona. Toimivan kaavoituksen avulla pystytään vähentämään turhaa autoilua palveluiden 

ja asukkaiden ollessa riittävän lähellä toisiaan. Teknologisia ratkaisuja tarvitaan päästöjen 

merkittävään vähentämiseen, koska henkilöautoliikenne ei saada täysin loppumaan. Ideolo-

gista muutosta tarvitaan, kun halutaan kuluttajien muuttavan käytöstään. Rakenteellisista ja 

teknologisista ratkaisuista ei ole hyötyä, elleivät kuluttajat ole valmiita vaihtamaan vanhoja 

toimintatapojaan uusiin.  

 

Tieliikennesektorin ohella muutoksia tarvitaan myös maataloussektorilla. Teknologisilla in-

novaatioilla edistetään satojen tuottavuutta ja maaperän hiilensidontaa. Rakenteellista ja 

ideologista muutosta tarvitaan ihmisten ruokatottumuksien ja kuluttamisen muutokseen. 

Eläimistä syntyvät päästöt pienenevät, kun tarvittavan karjan määrä pienenee, kuluttajien 

vähentäessä liha- ja maitotuotteiden kulutusta. Samalla vapautuu peltopinta-alaa ihmisten 

ruoantuotantoon. Merkittävän muutoksen saavuttaminen vaatii suuren ihmisjoukon sitoutu-

mista uuteen ruokavalioon sekä uusiin kulutustottumuksiin. 

 

Lohjan kasvihuonekaasupäästöjen kehityksessä jatkuu sama trendi kuin muuallakin Suo-

messa. Vähiten päästöjä on leikattu tieliikenne- sekä maataloussektoreilla. Näiden sektorei-

den lisäksi, Lohjalla on ollut haasteita vähentää jätehuollosta syntyviä päästöjä. Tulevaisuu-

dessa edellä mainittuihin sektoreihin pitäisi panostaa enemmän ja muiden sektoreiden hyvää 

vähennystahtia tulisi ylläpitää. Lohjalla teollisuus on vähentänyt päästöjään huomattavasti, 

joten onkin toivottavaa, että paikalliset yritykset jatkavat energiatehokkuustoimiaan ja pyr-

kivät jatkossakin löytämään kestäviä ratkaisuja. Teollisuuden lisäksi kaukolämmön sekä 

sähkölämmityksen päästöt ovat laskeneet merkittävästi. Kaukolämmön päästöt ovat vähen-

tyneet niin paljon, että tulevaisuudessa Lohjalla voitaisiin tavoitella päästötöntä tai hyvin 

vähäpäästöistä kaukolämpöä. 
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Haastattelujen avulla haluttiin selvittää ovatko toteutuneet päästövähennykset olleet Hinku-

hankkeen ansiota vai ei. Haastatteluiden pohjalta tehtyjen johtopäätösten mukaan Hinku-

hanke ei vielä täysin ole jalkautunut Lohjalle. Suurin osa Lohjalla toteutetuista päästöjä vä-

hentävistä toimista eivät ole olleet Hinku-hankkeen innoittamia. Noin yksi kolmasosa haas-

tateltavista ei ollut koskaan kuullut Hinku-hankkeesta, mikä indikoi siitä, ettei hanke ole 

vielä onnistunut levittäytymään koko kaupunkiin. Toteutuneet päästövähennykset ovat pää-

sääntöisesti olleet erilaisten toimien kuten rahallisten säästöjen, turvallisuuden ja tehokkuu-

den parantamisen positiivisia lisävaikutuksia. Hinku-hankkeella on kuitenkin ollut vaiku-

tusta toimintaan niissä yksiköissä, joissa tietoisuus kampanjasta on ollut hyvä. Tietoisuuden 

lisääntyminen on myös saanut aikaan Hinku-tekoja, tästä hyvänä esimerkkinä toimivat Loh-

jan vedenpuhdistamot. Kaikissa tilanteissa tietoisuuskaan ei ole riittänyt innoittamaan 

Hinku-tekojen toteuttamista, esimerkiksi joidenkin yrityksien kohdalla. 

 

Lohjan Hinku-tavoitteen, eli 80 %:n päästövähennyksen saavuttaminen vuoteen 2030 men-

nessä on intohimoinen sekä haastava muttei mahdoton tavoite. Tavoitteen saavuttaminen 

vaatii työtä kaupungilta sekä sen asukkailta. Lohjan tulisi edistää hiilineutraalin kunnan syn-

tyä kaikessa päätöksenteossaan sekä helpottaa asukkaiden liittymistä hankkeeseen. Panosta-

minen hiilineutraaliuuteen ei tule olemaan ilmaista, mutta mahdollisesti tuottaa kaupungille 

säästöjä tai peräti tuottoa tulevaisuudessa. Tieliikenteen synnyttämät päästöt ja niiden vä-

hentämisen haasteet eivät pakosti ole ratkenneet vuoteen 2030 mennessä, joten Lohjan kan-

nattaisikin ryhtyä uusiutuvan energian tuottajaksi, mikä mahdollistaisi kaupungille päästö-

kompensaatioita. Esimerkiksi Iin kunta, Suomen edistynein Hinku-kunta, on saavuttanut 

suurimman osan päästöleikkauksistaan tuulivoiman päästökompensaatioilla.  

 

Diplomityön laajuuden ollessa rajallinen kaikkia käsiteltäviä aiheita ei ollut mahdollista tut-

kia perinpohjaisesti. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa kannattaisi syventyä tarkemmin kun-

tien mahdollisuuksiin edistää kuntalaisten kestävyysmuutosta. Jatkotutkimukset voidaan to-

teuttaa esimerkiksi haastattelujen tai kyselytutkimuksien avulla useissa Suomen kunnissa. 

Jatkotutkimuksessa olevien kuntien määrän kasvaessa variaatiot kuntien ja niiden toiminta-

mallien välillä eroavaisivat, jolloin saavutetaan laajempi käsitys siitä, mitä kaikkea kunnan 

toimintaan ja toimivaltaan kuuluu. Lisääntynyt tietoisuus toiminnan ja toimivallan laajuu-

desta helpottaa löytämään uusia vaikutuskeinoja, joiden avulla kunnat pystyvät edistämään 

kestävyysmuutosta.  
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Diplomityön tuloksia suositellaan hyödyntämään Lohjan tulevaisuuden suuntauksia ja toi-

mintamalleja suunniteltaessa. Hinku-hankkeen pohjalta suoritettavia jatkotutkimuksia voi-

sivat Lohjalla olla erilaiset uusiutuvan energian käyttö- ja tuottopotentiaalin lisäämiseen liit-

tyvät tutkimukset, esimerkiksi tuulivoiman rakentamiseen liittyvät selvitykset. Uusiutuvan 

energian lisäksi hankkeen pohjalta voitaisiin tutkia tulevien ympäristöntilaa sekä kestävyyttä 

edistävien investointien todellisia ympäristövaikutuksia sekä laskea toimenpiteiden kustan-

nukset ja mahdolliset tulevaisuuden tuotot ja säästöt. Lohjan Hinku 2.0 –suunnitelmaa olisi 

myös mahdollista laajentaa huomioimalla kaikki päästösektorit suunnitelmassa. 
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7 YHTEENVETO 

 

Diplomityö tehtiin Lohjan kaupungille ja työn tarkoitus oli selvittää minkälaisiin ja missä 

määrin kunnat voivat vaikuttaa alueellaan syntyviin hiilidioksidipäästöihin sekä millaisilla 

keinolla merkittävät päästövähennykset ovat saavutettavissa. Diplomityön tarkoitus oli laa-

tia Lohjan kaupungille uusi Hinku 2.0 suunnitelma, jonka avulla kaupunki pystyisi saavut-

tamaan 80 %:n päästövähennystavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. Työ tehtiin aineistoläh-

töisenä tutkimuksena, johon kuului kvalitatiivinen tutkimus, joka suoritettiin haastatteluina. 

Työn rajauksen sisäpuolelle kuuluvat sektorit olivat lämmitys, maatalous, energiantuotanto, 

talouksien sähkönkulutus ja jätehuollon päästöt. Rajauksen ulkopuolelle puolestaan jäivät 

teollisuus, metsätalous, maankäyttö sekä tieliikenne. 

 

 Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa alueillaan syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin vaihtele-

vat kuntien rakenteen mukaan. Sektoreita, joiden kasvihuonekaasupäästöihin kunnat mah-

dollisesti pystyvät vaikuttamaan, ovat rakentaminen ja kaavoitus, paikallinen energiantuo-

tanto, jätehuolto, koulutus, julkinen liikenne sekä toimintatapa muutokset. Kunnat voivat 

saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä erilaisilla päätöksillä ja linjauksilla. Esimerkiksi 

ilmastonäkökohtien huomioiminen kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa, voi asukasta 

kohden puolittaa asumisesta syntyvät päästöt sekä vähentää liikenteen päästöjä jopa 16 ker-

taisesti. Kunnat voivat myös muuttaa omia toimintatapojaan kestävämmiksi ja toimia esi-

merkkinä paikallisille asukkaille ja yrityksille, kuinka omilla valinnoilla voi vaikuttaa. Tie-

don lisääminen ja neuvonta ovatkin hyviä keinoja, kuntien halutessa vaikuttaa kuntalaisiin 

ja heidän toimintatapoihin. Kunnilla ei ole valtuuksia pakottaa kuntalaisia muuttamaan toi-

mintatapojaan, jonka takia kuntien vaikutusmahdollisuudet alueella syntyviin kasvihuone-

kaasupäästöihin ovat rajalliset ja joillain sektoreilla hyvin vähäiset.  

 

Lohjan Hinku 2.0 –suunnitelma keskittyy energiatehokkuuden ja –säästöjen lisäksi nosta-

maan Hinku-hankkeen osaksi kaupungin kaikkea toimintaa. Suunnitelman mukaan kau-

punki näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä ja pyrkii aktiivisesti lisäämään tietoisuutta 

sekä kaupunkilaisten osallistumista Hinku-toimintaan. Vuonna 2030 Lohjan kaupungissa öl-

jyä ei hyödynnetä laisinkaan lämmityksessä, kaupungissa suositaan ja tuotetaan uusiutuvalla 

energialla sähköä ja lämpöä sekä liikenteen päästöt ovat tippuneet merkittävästi. Maatalou-
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den, jätehuollon ja teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt ovat myös vähentyneet investoin-

tien ja uusien toimintatapojen avulla. Hinku-hankkeesta on tullut merkittävä osa kaupungin 

identiteettiä ja kaupungin oman esimerkin ja tiedotuksen avulla lohjalaisetkin on saatu hank-

keeseen mukaan. 

 

Haluttaessa syventää tutkimusta kuntien vaikutusmahdollisuuksista alueella syntyviin kas-

vihuonekaasupäästöihin voisi jatkotutkimuksia tehdä useammassa kuin yhdessä kunnassa. 

Jatkotutkimukset tulisi suorittaa keskenään rakenteellisesti hyvin erilaisissa kunnissa, jolloin 

vaikutusmahdollisuuksien variaatiot kasvaisivat. Lohjan Hinku 2.0 –suunnitelmaa olisi tu-

levaisuuden tutkimuksilla mahdollista laajentaa huomioimalla kaikki päästösektorit. Suun-

nitelmaa voisi täydentää myös tutkimalla uusiutuvan energian lisäämisen potentiaalia sekä 

kustannuksia Lohjalla. Jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä esimerkiksi tuulivoiman hyödyntä-

misen mahdollisuuksista sekä kestävyyttä edistävien investointien kustannuksista ja vaiku-

tuksista kaupungin rakenteeseen ja elinkeinoelämään.  
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Liite Ⅰ, 1 

 

Liite Ⅰ Suositeltuja toimenpiteitä Lohjan kaupungille Hinku-hankkeen edistämiseksi  

 

Suositeltuja toimenpiteitä maataloussektorille ja Lohjan ruokapalveluille: 

 

1. Vuokrapeltojen sopimuksien uusiminen ja sopimuksiin ehtoja ja velvoitteita viljeli-

jöille kuinka lisätä maaperän hiilensidontaa ja hyvinvointia. Esimerkkejä mahdolli-

sista velvoitteista: luomuviljely, vuoroviljelyn lisääminen, lannan hyödyntäminen ja 

pelloilla kasvipeitteen pitäminen myös talvisin. 

2. Lohjan kaupunki voisi suositella paikkakuntalaisille viljelijöille Maaseutuohjelmaan 

liittymistä.  

3. Tiedottamista viljelijöille erilaisista keinoista kuinka he voisivat vähentää syntyviä 

kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä maaperän hiilensidontaa ja hyvinvointia sekä infor-

moida heitä vaihtoehtoisista energiaratkaisuista. 

4. Lohjan ruokapalvelut voisivat jatkaa uusien kasvisruokareseptien kehittelyä ja ko-

keilua koululaisille, jotta kasvisruoan menekkiä saataisiin kasvatettua myös lasten 

keskuudessa. 

5. Vegaaniruoan tarjoaminen kouluissa.  

6. Lohjan ruokapalvelut voisivat pyrkiä lisäämään lähi-, ja kausiruoan määrää tarjon-

nassaan sekä välillä korvaamaan naudanlihaa sianlihalla taikka broilerilla.  

7. Ruokahävikin määrän pienentäminen: ylijäämäruoan myyminen kaikissa Lohjan 

kouluissa ja päiväkodeissa. 

8. Energiatehokkaiden ruoanlaittomenetelmien suosiminen ja kierrätyksen jatkaminen 

Lohjan ruokapalveluiden toiminnassa. 

 

Suositeltuja toimenpiteitä energiantuotantosektorille ja –kulutussektoreille: 

 

9. Öljylämmityksen korvaaminen biopohjaisilla polttoaineilla, päästösäästöt 16 000 

hiilidioksidiekvivalenttitonnia.  

10. Järvi- ja maalämmön hyödyntämisen lisääminen siellä missä se on mahdollista ja 

kannattavaa.  

11. Kalkkikaivokselta ostetun veden hukkalämmön hyödyntämisen tutkiminen ja siihen 

investointi.
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12. Lohjan tuulivoimapotentiaalin tarkastus ja mahdollinen rakentaminen, kaupunki 

voisi mahdollisesti tarjota maapinta-alan toteuttajan käyttöön. 

13. Aurinkopaneeleiden ja –keräimien hyödyntäminen kaikissa uudiskohteissa, jos vain 

mahdollista ja kannattavaa. 

14. Ilmalämpöpumppujen asentaminen sähkölämmitteisiin kohteisiin. Mahdollisuus 

8 000 tonnin hiilidioksidiekvivalentti päästösäästöihin.  

15. Vanhojen rakennuksien energiantehokkuuden parantaminen esimerkiksi uusilla ik-

kunoilla taikka lisäeristyksellä. Mahdolliset päästösäästöt 0 - 6 600 hiilidioksidiekvi-

valenttitonnia 

16. Lohjalle uusi Välke-tyyppinen hanke pk-yrityksille ja kaupunkilaisille, jossa etsitään 

keinoja vähentää yrityksien ja kotitalouksien synnyttämiä kasvihuonekaasupäästöjä 

sekä markkinoidaan aurinkoenergiaa ja -keräimiä. 

17. Lohjalaisten sähkösopimuksien uusiminen hiilidioksidivapaaseen sähköön, pääs-

tösäästö 24 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. 

 

Suositeltuja toimenpiteitä jätehuoltosektorille ja kiertotalouteen: 

 

18. Kertakäyttöastioista luopuminen kouluissa ja päiväkodeissa heti kun vanhat varastot 

on kulutettu loppuun.  

19. Asianmukaiset kierrätysmahdollisuudet kaikkiin Lohjan kouluihin ja päiväkoteihin 

vuoteen 2025 mennessä (kierrätettävät jätejakeet: paperi, pahvi, muovi, lasi, metalli 

ja biojäte). 

20. Kierrätyksen tehostaminen ja materiaalin hyötykäytön lisääminen. 

21. Turhat rojut pois –kampanja, edistetään käytöstä poistuneiden huonekalujen ja tava-

roiden elinikää sekä tehostetaan niiden kierrätystä. 

22. Keskitetty jätehuolto kaupungintalon toimistokerroksiin. Pystytään vähentämään 

syntyvän muovijätteen määrää (roskapussit), lisäämään kierrätystä sekä tehostamaan 

ja helpottamaan tilojen siivousta.  

23. Jatketaan Paperittomat toimistot –kampanjaa kaupungin omissa tiloissa.   

24. Säästä vettä ja rahaa –kampanja. Käytännön muistutuksia asukkaille kuinka vähentää 

vedenkulutusta viisaasti.  

25. Viemäristä veks –kampanja jossa informoitaisiin vääränlaisen jätteen haitoista vie-

märistössä. Kampanjan aikana voisi myös laittaa kaikkiin kaupungin omistamiin 
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WC-tiloihin roskakorit, joiden avulla vähennettäisiin pönttöihin kuulumattoman jät-

teen määrää.  

26. Sekaviemäröinnistä luopuminen.  

27. Pitkäniemen jätevedenpuhdistamolle lämmöntalteenottojärjestelmä.  

28. Peltoniemen puhdistamon rakennuksen kunnostus/remontointi energiatehokkuus 

huomioiden. Vähennetään rakennuksen energiankulutusta.  

29. Taajuusmuuntajien asentaminen vesipumppaamoille.  

30. Paikallisen metsänhoitoyhdistyksen, metsänomistajien sekä Lohjan kaupungin yh-

teinen projekti puupolttoaineen yhteistuotannosta. Hakkuualueilta kerätään hakkuu-

jätteet paremmin talteen ja niitä myydään paikallisille toimijoille biopolttoaineeksi. 

31. Lähituotannon mahdollisuuksien arviointi ja hyödyntäminen Lohjalla ja sen lähialu-

eilla.  

 

Suositeltuja toimia kuntalaisille ja kouluille: 

 

32. Lohjalaisten herättely ja tietoisuuden lisääminen siitä, kuinka heidän valinnoilla on 

merkittävä vaikutus Hinku-hankkeen onnistumiseen Lohjan kaupungissa.  

33. Informaatiota lohjalaisille siitä, kuinka he voivat itse toimia ilmastoystävällisemmin 

ja mitä hyötyjä (mahdollisesti rahallisiakin) he saavuttavat sillä. Esimerkiksi veden-

kulutuksen vähentäminen tuo itse kuntalaiselle rahallista säästöä, mutta samalla se 

vähentää puhtaan veden tuotannon sekä jäteveden puhdistuksen kustannuksia ja il-

mastovaikutuksia. 

34. Koulujen ja päiväkotien sitouttaminen Hinku-hankkeeseen.  

35. Kierrätyspilottihankkeita kouluissa ja päiväkodeissa. 

36. 50/50 veden ja energiankulutushankkeita kouluissa.  

37. Koulujen oma Hinku-kilpailu, jossa hieno Hinku-palkinto voittajakoululle.  

38. Kouluruoan hävikkikilpailujen jatkaminen. 

39. Koulujen osallistuminen ympäristöä ja ilmastoa koskeviin teemapäiviin. Kaupunki 

voisi järjestää myös jotain teemaan liittyvää oppilaille, esimerkiksi elokuvan nolla-

päästöpäivään.  

40. Lähiruoan hyödyntäminen kotitaloustunneilla ja lisätietoa ruoan ilmastovaikutuk-

sista oppilaille.
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Suositeltavia toimia rakentamiseen ja Lohjan 2021 asuntomessuille: 

 

41. Kaavoituksessa Hinku-näkökulman huomioiminen.  

42. Rakennusmääräyksien, -suosituksien ja –neuvonnan avulla energiatehokkaan ja il-

mastoystävällisen rakentamisen lisääminen Lohjalla, esimerkiksi puurakentamisen 

lisääminen.  

43. Korjausrakentamisen liittäminen mukaan energiatehokkaaseen sekä ympäristön ja il-

maston huomioivaan kestävään rakentamiseen.  

44. Rakennuksen hiilijalanjäljen sisällyttäminen kilpailutukseen. 

45. Tietoa rakennusmateriaalien valinnan merkityksestä rakentajille. Niiden avulla mah-

dollista vähentää rakennuksen päästöjä huomattavasti. 

46. Kaupunki ostaa ja rakennuttaa jatkossa ainoastaan nolla- tai plusenergiarakennuksia 

sekä korjausrakentamisessa (esim. koulut) edistää myös ilmastoystävällistä ja ener-

giatehokasta rakentamista. 

47. Vesimittareiden asentaminen kaikkiin vuokra-asuntoihin.  

48. Asuntomessualueen kaavoituksessa Hinku-näkökulman huomioiminen ja hiilineut-

raalinyhteiskunnan edistäminen.  

49. Asuntomessualueelle järvi- tai sadevesikastelujärjestelmät sekä kunnon kierrätys-

piste. 

50. Asuntomessualueella kestävän lämmöntuotantomenetelmän valinta ja rakentami-

sessa energiatehokkaan ja ilmastoystävällisen rakentamisen suosiminen.  

51. Asuntomessualueella erilasten Hinku-toimien toteuttaminen kuten savukaasujen 

lämmöntalteenotto (mahdollisesti Savumax piippuratkaisu).  

 

Muita suositeltavia toimia Lohjan kaupungille:  

 

52. Hinku-kalenterin tai –vuosikellon suunnitteleminen ja julkaiseminen Lohjalla.  

53. Hinku-hankkeelle oma osio kaupungin vuosibudjettiin.  

54. Hinku-alustan taikka nettisivujen luominen Lohjan kaupungille.  

55. Hinku-toiminnan sitouttaminen kaikkeen kaupungin päätöksentekoon.  

56. Earth Houriin osallistuminen sekä videon tekeminen. 

57. Lohjan kirjastojen sitouttaminen mukaan Hinku-toimintaan esimerkiksi jakamalla 

kuntalaisille tietoa heidän omien valintojen ilmastovaikutuksista. 
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58. Hiidenopiston mukaan ottaminen Hinku-toimintaan ja Hinku-kurssien sisällyttämi-

nen opinto-oppaaseen. 

59. Lohjan kaupungin omistamat autot ovat kaasu- tai sähköautoja vuoteen 2030 men-

nessä.   

60. Mökkiläisten huomioiminen Hinku-toiminnassa. 

61. Yrityksien sitouttaminen Hinku-hankkeeseen. Mahdollisia tukia ja avustuksia, jotka 

auttaisivat yrityksiä muuttamaan toimintatapojaan.  

62. Yhteistyön edistäminen lähikunnissa Hinku-toiminnan edistämiseksi Länsi-Uudella-

maalla.  

 


