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Työn tausta ja tavoitteet
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• Keski-Suomen strategia 
hyväksyttiin joulukuussa 2021.

• Strategiassa on vahva kokonais-
kestävyyden periaate.

• https://strategia.keskisuomi.fi/

https://strategia.keskisuomi.fi/


Lähtötiedot
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• Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 tavoite: -80 % päästövähennystavoite 2007 -> 2030

• Tavoite koskee HINKU-laskennan mukaisia kasvihuonekaasupäästöjä, sen lisäksi seurataan 
kokonaispäästöjä (pois lukien alkuvaiheessa maankäyttösektorin päästöt)

• Käytettävä päästötieto: SYKE:n päästötietokanta https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

• Tukena Keski-Suomen energiatase: https://keskisuomi.fi/wp-
content/uploads/sites/3/2021/01/Keski-Suomen-energiatase-2019.pdf

• Tiekarttatyön vaiheet:
Vaihe 1, 11/2021-9/2022
• HINKU-rajauksen mukaisten 

päästöjen vähentämisen 
suunnitelma

• Päästökauppasektorin 
seuranta

Myöhempiä täydennyksiä
• Maankäyttösektorin päästökokonaisuus 

(LULUCF, päästöt ja nielut)
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
• Seuranta ja täydennykset
• ym.

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Keski-Suomen-energiatase-2019.pdf


Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisuus

• EU:ssa päästöjä säännellään kolmella 
eri sektorilla

• Päästökauppasektori

• Taakanjakosektori

• Maankäyttösektori (LULUCF)

• Kuvassa on esitetty koko Suomen 
kasvihuonekaasupäästötase
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Kuvan lähde: 
https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki
_2020_2021-05-21_kat_001_fi.html

https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-05-21_kat_001_fi.html


Kasvihuone-
kaasupäästöt
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Sääntely EU tasolla, 
päästökaupan kautta

Sääntely kansallisella 
tasolla, kansallisten 
päätösten kautta

Kasvihuonekaasupäästöt sääntelyn mukaan

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Suurimmat päästökauppalaitokset -
Keski-Suomi 2013-2020

Kaipolan tehtaat

Jämsänkosken paperitehdas ja voimalaitos

Äänekosken voimalaitos

Keljonlahden voimalaitos

Rauhalahden voimalaitos

Lähteet: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
ja https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://energiavirasto.fi/paastokaupparekisteri
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Kehitetty kuvaamaan päästöjä, 
joihin alueella voidaan vaikuttaa

Kasvihuonekaasupäästöt –
kunta-/maakuntataso

Päästöt 2019 
(kt CO2e)

Päästöt 2019 (kt
CO2e)

Kokonaispäästöt 2309,4 Taakanjakosektori 1405,5

Päästökauppasektori 903,8

HINKU-laskenta 1706,1

• HINKU-laskenta on kehitetty kuntien ja maakuntien ilmastotyön tueksi.

• HINKU-laskenta huomioi päästöt, joihin voidaan vaikuttaa kunta- tai 
aluetasolla. 

• Taulukossa on esitetty Keski-Suomen päästöt vuodelta 2019. 

Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/


Keski-Suomen päästökehitys
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Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

• Keski-Suomen 
kasvihuonekaasupäästöt (kaikki 
päästöt) ovat laskeneet vuoden 
2007 arvosta 4034,3 kt CO2eq 
vuoden 2019 arvoon 2309,4 kt
CO2eq . 

• Päästöt ovat laskeneet 
vuodesta 2007 vuoteen 2019 
mennessä -43 %, kun koko 
Suomen päästöt ovat laskeneet 
-34 %. 

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/


Keski-Suomen päästökehitys
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• Keski-Suomen 
kasvihuonekaasupäästöt 
HINKU-rajauksella ovat 
laskeneet vuoden 2007 
arvosta 2422,6 kt CO2eq 
vuoden 2019 arvoon 
1706,1 kt CO2eq. 

• Päästöt ovat laskeneet 
vuodesta 2007 vuoteen 
2019 mennessä -30 %, 
kun koko Suomen päästöt 
ovat laskeneet -28 %. 

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/


Keski-Suomen päästöskenaario
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Tarvittava 
lisäpäästö-
vähennys

• SYKE:n skenaariotyökalun 
avulla kunnat voivat arvioida 
tulevaa päästökehitystään 
sekä mahdollisten lisätoimien 
vaikuttavuutta. 

• Skenaario koskee HINKU-
laskennan mukaisia päästöjä.

• Keski-Suomen 
päästöskenaario on laskettu 
Keski-Suomen kuntien 
perusskenaarioiden 
summana.

• Skenaariotyökalu: 
https://skenaario.hiilineutraali
suomi.fi/

Lähde: https://skenaario.hiilineutraalisuomi.fi/

https://skenaario.hiilineutraalisuomi.fi/


Keski-Suomen päästöt sektoreittain

3.1.2022 10

HINKU-laskentaKokonaispäästöt

• Päästöjen jakautuminen sektoreittain on esitetty kuvissa.

• Vasemmalla on kokonaispäästöt (päästökauppa + taakanjakosektori)

• Oikealla on HINKU-rajausten mukaiset päästöt

Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
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• Keski-Suomen 
energiatase on SYKE:n
päästöaineiston ohella 
tärkeä tietolähde 
Hiilineutraali Keski-
Suomi tiekarttatyössä.

• Uusin Keski-Suomen 
energiatase on vuoden 
2019 tiedoista ja sen 
on Keski-Suomen liiton 
tilauksesta toteuttanut 
Benet.

Keski-Suomen energiatase 2019

https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Keski-Suomen-energiatase-2019.pdf


Maankäyttösektorin päästöt (LULUCF)

• Kuvassa on esitetty koko Suomen 
LULUCF-sektorin päästöt ja 
poistumat sekä niiden summat.

• Keski-Suomen metsien 
hiilivarastoista ja hiilinieluista on 
arvio (VMI12). Muilta osin arviota 
LULUCF-sektorin päästötaseesta ei 
ole maakunta/kuntatasolla.

• Tarvitaan laskenta Keski-Suomen 
maankäyttösektorin päästöistä sekä 
hiilinieluista ja –varastoista.
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Kuvan lähde: https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-05-21_kat_001_fi.html

https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-05-21_kat_001_fi.html

