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TEKIJÖILTÄ
Pitelet käsissäsi Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssin Matkalla hiilineutraaliksi
-selvitystä. Selvitys kartoittaa yritysten ja kuntien ilmastotavoitteita ja -toimenpiteitä sekä alan keskeisten asiantuntijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden näkemyksiä
ilmastokriisistä, hiilinieluista ja kompensaatioista.
Minkälainen rooli yrityksillä ja yhteisöillä on ilmastotavoitteiden toteuttamisessa?
Entä miten yritykset ja yhteisöt voisivat aidosti olla hiilineutraaleja? Näihin kysymyksiin pyrimme tällä selvityksellä rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja viitoittamaan
matkaa kohti hiilineutraaliutta.
Hiilinieluja ja ilmastokriisiä koskevassa, jatkuvasti muuttuvassa keskustelussa tarvitaan parempaa tietoa suomalaisten yritysten ja kuntien päästöjen, ilmastotavoitteiden ja -toimenpiteiden tilasta. Selvitys on Hiiilipörssin panos tähän keskusteluun
ja alan kehittämiseen. Hiilipörssiä aiemminkin tukenut Koneen Säätiö mahdollisti
rahoituksellaan tämän selvityksen tekemisen - lämmin kiitos säätiölle tästä tuesta!
Selvityksen keskeisiä teemoja ovat paitsi ilmastotoimet ja –tavoitteet, myös erilaiset
kompensaatiomahdollisuudet ja suhtautuminen niihin. Meitä tekijöitä on kiinnostanut
toisaalta se, miten yritykset suhtautuvat kompensaatioiden käyttämiseen ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa, ja toisaalta, mitä kompensaatiopalveluilta odotetaan.
Milloin kompensaatioita tulisi käyttää? Millaista on uskottava kompensointi? Olemme
pitäneet tärkeänä tuoda selvitykseen mukaan myös asiantuntijoiden näkemyksiä
kompensaatioista.
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Taustaa

TAUSTAA
Ilmastokriisi on aikamme suurimpia ja kiireellisimpiä haasteita. Päästöjä on vähennettävä radikaalisti ja hiilinieluja kasvatettava kaikkialla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen
sopeutumiseksi. Yhteiskunnan muuttaminen hiilineutraaliksi ja nettopäästöjen nopea nollaus on
ainoa vaihtoehto, jotta lämpeneminen voidaan rajata puoleentoista celciusasteeseen (1,5 °C).
Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) etsii ja kehittää konkreettisia ja rohkeita keinoja hillitä ilmastonmuutosta. Yksi tällainen keino on SLL:n
vuonna 2018 lanseeraama soiden ennallistamispalvelu Hiilipörssi. Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden ennallistaminen on
kustannustehokas keino suojella hiilivarastoja.
Soiden ennallistamisella pyritään pitkällä aikavälillä saavuttamaan merkittävät kokonaisvaltaiset
hyödyt luonnon monimuotoisuuden, vesistöjen
puhtauden ja ilmastovaikutusten näkökulmasta.
Koneen Säätiön rahoittamassa ja Hiilipörssin
toteuttamassa Etsimme tietä hiilineutraaliksi
-hankkeessa selvitettiin kevään ja kesän 2019 aikana yritysten ja kuntien näkemyksiä, toimia ja
tavoitteita hiilineutraaliuteen liittyen. Minkälaisia
ilmastotavoitteita yrityksillä ja kunnilla on? Mitä
toimenpiteitä on jo tehty, ja mitä on suunnitteilla?
Mitkä ovat keskeisimpiä haasteita ja mikä motivoi
ilmastotyössä? Muun muassa näihin kysymyksiin
lähdimme hakemaan vastauksia.
Selvitys tuo yhteen puolueettomia asiantuntijanäkemyksiä, yritysten ja kuntien kokemuksia sekä
tosielämän esimerkkejä. Yritys- ja kuntaedustajien
lisäksi haastattelimme myös asiantuntijatahoja,
jotta voisimme paremmin viitoittaa matkaa kohti
hiilineutraaliutta. Halusimme löytää yhteistä maaperää eri toimijoiden välillä toisinaan ristiriitoja ja
vahvojakin tunteita herättävään aiheeseen.
Haastatteluja tehtiin yhteensä 48: kuusitoista asiantuntijaa eri organisaatioista, 27 yritysedustajaa
ja viittä edustajaa eri kunnista. Vastaajiksi pyrittiin
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PIENI SANASTO
valikoimaan mahdollisimman erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta. Alan keskeiset asiantuntijaorganisaatiot pyrittiin saamaan kattavasti mukaan,
mutta valitettavasti kaikilta ei saatu vastausta.
Yritys- ja kuntavastaajien lukumäärä on avokysymyksissä 32, tilastollisissa tuloksissa ja kaavioissa
31 (yhden haastatellun vastausten puutteellisuuden vuoksi), asiantuntijakyselyssä molemmissa
tapauksissa kuusitoista. Lisätietoa haastatteluista ja selvityksen toteutuksesta löytyy julkaisun
liitteestä.

AINEISTO
Yritykset ja kunnat
• 27 yritystä ja viisi kuntaa, joilla
hiilineutraaliustavoitteita
• Vastaajien määrä: 32
• Vastaajista naisia 60,5 %, miehiä 39,5 %
• Vastaajan titteli: johtaja, päällikkö tai
asiantuntija
• Toimialat: julkinen sektori, elintarviketeollisuus, metsäteollisuus, energiateollisuus, matkailuala, kulutustuotteiden
valmistus ja myynti, palveluala
• Liikevaihto: 1 miljoona - 13 miljardia
• Henkilöstömäärä: 10 – 57 000
• Toimialue: paikallinen kunta, kotimaa,
Eurooppa tai globaali

Asiantuntijat
• Hiilineutraaliuden, ilmasto- ja
ympäristöpolitiikan, kompensaatioiden
ja ympäristövastuun asiantuntijoita eri
organisaatioista
• Vastaajien määrä: 16
• Vastaajista naisia 50 %, miehiä 50 %

Hiilidioksidiekvivalentti (CO2e, CO2-ekv.) on yksikkö, jota käytetään kasvihuonekaasupäästöistä
puhuttaessa. Se huomioi muutkin kasvihuonekaasut kuin hiilidioksidin muuttamalla niiden
ilmastoa lämmittävän vaikutuksen yhteismitalliseksi hiilidioksidin tekemän vastaavan vaikutuksen kanssa. Yleisin tapa ilmaista jonkin asian hiilijalanjälki on kertoa, kuinka monta painoyksikköä
hiilidioksidia (esim. kg CO2e) sen tekeminen tai
tuottaminen vastaa.
Hiilikrediitti on kompensaatiojärjestelmän
puitteissa myönnettävä päästövähennysyksikkö,
joka edustaa yhden hiilidioksiditonnin suuruista
hiilensidontaa. (Suomen ilmastopaneeli 2019)
Hiilineutraalius tarkoittaa yleisesti sitä, että
tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä
kuin niitä pystytään sitomaan. Toisin sanoen ilmakehästä tulee pystyä sitomaan saman verran
hiilidioksidia kuin sinne on päästetty, hiilinielujen
avulla ja hiilivarastoja kasvattamalla. Hiilineutraalius tulisi pyrkiä saavuttamaan ensisijaisesti
päästövähennysten avulla. Monien asiantuntijoiden mukaan lopullisena päämääränä tulisi olla
hiilinegatiivisuus, eli se, että ilmakehästä saadaan
sidottua enemmän hiiltä kuin sinne päästetään.
(Alhola, Judl, Norris & Seppälä 2015)
Hiilinielu siirtää hiilensidonnassa ilmasta hiiltä
hiilivarastoon. Nielu voi olla mikä tahansa prosessi, toiminta tai mekanismi, joka sitoo kasvihuonekaasun, aerosolin tai kasvihuonekaasun esiasteen
ilmakehästä. (EASAC European Academies’ Science Advisory Council 2018; Tilastokeskus 2019)
Hiilivarasto tarkoittaa maaperää, kasvustoa tai
vesistöä, joka sitoo ilmakehästä hiiltä osana hiilen
luonnollista kiertokulkua. Hiilivarastolla tarkoitetaan tätä maanpäälliseen ja -alaiseen kuolleeseen
ja elävään biomassaan sitoutunutta hiilimäärää.
Hiilinielut kasvattavat hiilivarastoa. Hiilivarastoja
on sekä lyhytaikaisia (kuten alle 100-vuotta hiiltä
varastoivat kasvit) että pitkäaikaisia (kuten maaperä). Ilmaston kannalta pitkäaikaiset ja pysyvät
varastot ovat tärkeimpiä. Hiilivaraston koko voi
muuttua esimerkiksi kasvin kasvaessa tai puuston
vapauttaessa hiilidioksidia takaisin ilmakehään
metsäpalon seurauksena. (Suomen ilmastopaneeli
2019)

Kompensaatio tarkoittaa päästövähennysyksikköä, jonka toimija hankkii oman toiminta-alueensa ulkopuolelta hyvittääkseen omasta toiminnastaan aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt.
Yleisesti ajatellaan, että päästöjä tulee ensisijaisesti vähentää niin paljon kuin mahdollista: kompensoinnin tulisi olla viimeinen keino, ja vähennysten
jälkeen jäljelle jäävien eli kompensoitavien päästöjen määrän niin pieni kuin mahdollista. Päästökompensaatiot kuuluvat Kioton ilmastosopimuksessa sovittuihin mekanismeihin. Velvoittavien
päästökompensaatioiden, joiden pohjalta esimerkiksi tiettyjä yrityksiä sitova päästökauppajärjestelmä on muodostettu, lisäksi markkinoille on tullut paljon vapaaehtoisia kompensaatiopalveluita.
Tässä selvityksessä keskitymme vapaaehtoiseen
kompensointiin ja kyse on siitä, jollei muuta erikseen mainita. (Suomen ilmastopaneeli 2019)
Negatiivinen päästö eli poistuma on prosessi, joka poistaa hiilidioksidia ilmakehästä (eng.
Carbon Dioxide Removal, CDR). Kyse on päästöjen syntymisen vastakohdasta, mistä johtuu nimitys ‘negatiivinen päästö’. Hiilidioksidin poistumaprosesseja on pääasiallisesti kahdenlaisia:
luonnollisia prosesseja sekä kemiallisia prosesseja. Luonnollisilla prosesseilla poistetaan päästöjä
ilmakehästä sitomalla hiiltä metsiin, maaperään
ja muihin hiilinieluihin. Kemiallisilla prosesseilla
sidotaan hiiltä suoraan ilmasta ja varastoidaan se
muualle. (IPCC 2018)
Päästö tarkoittaa ilmastosta puhuttaessa kasvihuonekaasuja, joita ihmiskunta lisää kaiken aikaa
ilmakehään. Ilmastoa lämmittävältä vaikutukseltaan merkittävin kaasu on hiilidioksidi (CO2), josta
valtaosa on peräisin fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, kivihiilen ja maakaasun käytöstä. Muita
kasvihuonekaasuja ovat mm. typpioksiduuli ja metaani. (Tilastokeskus 2019)
Päästövähennysyksikkö on mikä tahansa riittävän hyvin määritelty, yhden hiilidiodioksidiekvivalenttitonnin (1 t CO2e) suuruinen päästövähennystä edustava yksikkö. Näillä voidaan käydä
kauppaa päästöjen hyvitysmielessä, niistä voi saada yksikköhinnan ja niille voidaan kohdistaa tukia. (Suomen ilmastopaneeli 2019)
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ILMASTO
KRIISISSÄ

Ihmisten toiminnalla on ollut viime vuosikymmeninä huomattava vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Nykytiedon valossa näyttää siltä, että
maapallon keskilämpötila tulee nousemaan useita
vuosikymmeniä eteenpäin, vaikka kaikki ihmiskunnan aiheuttamat päästöt saataisiin lopetettua
tänään.
Valtioneuvosto on linjannut keväällä 2019, että
Suomen pitää olla hiilineutraali vuoteen 2035
mennessä – siis vain 16 vuoden kuluttua. Jotkin tahot ovat esittäneet vieläkin kunnianhimoisempia
tavoitteita. Tavoitteista huolimatta näyttää huolestuttavasti siltä, että ihmiskunnalla on globaalisti
suuria vaikeuksia saada päästöjen kasvu taitettua.
Hallitsemattoman ilmastonmuutoksen uhka on
kouriintuntuva. (Ilmastopaneeli 2014)

Kuva: NASA Creative Commons

IPCC:n ilmastoraportit pähkinänkuoressa
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Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportit ovat maailman merkittävimpiä ja perehtyneimpiä yhteenvetoja maailmalla tuotetusta ilmastotieteen tutkimuksesta. IPCC pyrkii tuomaan
tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta
päätöksenteon tueksi.
IPCC:n ilmastoraportti 2018. Ilmaston lämpenemisen seuraukset näkyvät jo nyt ympäri maailmaa esimerkiksi nousevan merenpinnan ja äärimmäisten sääilmiöiden muodossa. Syksyllä 2018
IPCC:n raportti ilmastonmuutoksesta lähetti vielä
aiempaakin hälyttävämmän viestin ilmastonmuutoksen kiireellisyyden asteesta. Raportin mukaan
seuraukset tulevat olemaan vielä moninaisempia
ja laaja-alaisempia, mikäli lämpenemistä ei onnistuta rajoittamaan enemmän kuin aiemmin on pidetty riittävänä.
Aiemmin turvallisena lämpenemisen rajana pidetty kahden celciusasteen (2 °C) lämpeneminen
saattaakin aiheuttaa katastrofaaliset seuraukset
maapallolla: lämpenemisen rajoittaminen puoleentoista celsiusasteeseen (1,5 °C) toisi selkeitä
etuja niin ihmisille kuin ekosysteemeillekin.
Syksyn 2018 raportti listasi useita ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia, jotka olisivat vältettävissä, mikäli ilmaston lämpeneminen saataisiin
rajattua 1,5 celsiusasteeseen kahden sijasta. Esimerkiksi vuonna 2100 merenpinta olisi noussut
kymmenen senttiä vähemmän. Samoin Jäämeri
sulaisi kesäaikaan kokonaan todennäköisesti vain
noin kerran sadassa vuodessa. Kahdessa asteessa olisi todennäköistä, että Jäämeri sulaisi suunnilleen kerran vuosikymmenessä. Koralliriutat

Ilmastokriisin rajoittaminen
vaatii nopeita ja kauaskantoisia
muutoksia kaikilla yhteiskunnan
sektoreilla.

katoaisivat lähes kokonaan kahden asteen lämpenemisen myötä. Maapallon lämmetessä vain 1,5
celsiusastetta, riuttojen määrä sen sijaan vähenisi
nykyisestä 70–90 prosenttia. Suorien hyötyjen lisäksi lämpenemisen rajoittamisessa onnistuminen antaisi ihmisille ja luonnolle enemmän aikaa
sopeutua, ja olisi todennäköistä, että jotkin kriittisistä kynnysarvoista jäisivät ylittymättä.
Raportti esitteli myös keinoja ja polkuja lämpenemisen rajoittamiseksi. Ilmaston lämpenemisen
rajoittaminen vaatii nopeita, ennennäkemättömiä
ja kauaskantoisia muutoksia kaikilla yhteiskunnan
sektoreilla. Hyvä uutinen on ne, että monia tarvittavista toimista toteutetaan jo jossain muodossaan
ympäri maailmaa. Toimien tulisi kuitenkin laajentua nopeasti ja merkittävästi.
Raportin mukaan 1,5 celsiusasteen lämpenemisen saavuttaminen vaatisi nopeita ja kauaskantoisia muutoksia maankäytössä, energiankäytössä, teollisuudessa, rakennuksissa, liikenteessä ja
kaupungeissa. Globaalien, ihmisten aiheuttamien
päästöjen tulisi laskea 45 prosenttia vuoden 2010
tasosta vuoteen 2030 mennessä. Nettonollapäästöihin tulisi päästä noin vuonna 2050. Hiilineutraalius on välivaihe, jonka jälkeen siirrytään hiilinegatiivisuuteen, jolloin ihmisperäiset päästöt
ovat ihmisperäisiä nieluja pienemmät.
Periaatteessa on mahdollista, että globaalin lämpötilan nousun annettaisiin väliaikaisesti ylittää
1,5 celsiusasteen kehitys, kunhan nousu saataisiin
rajattua jälleen alle 1,5 asteen ennen vuotta 2100.
Se kuitenkin tarkoittaisi, että tulevaisuudessa oltaisiin huomattavan riippuvaisia uusista, vielä kehitteillä olevista teknologioista ja keinoista, joiden
avulla on tarkoitus saada poistettua hiilidioksidia
ilmakehästä. Näiden teknologioiden tehokkuus
on suuressa mittakaavassa kuitenkin vielä näyttämättä, ja pahimmillaan ne saattavat aiheuttaa
merkittäviä haittoja muille kestävän kehityksen
tavoitteille.
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IPCC:n maankäytön raportti 2019. IPCC:n ilmastoraporttia seurasi elokuussa 2019 toinen, ilmastokriisiin olennaisesti liittyvä raportti, joka käsittelee maankäyttöön ja metsiin liittyviä kysymyksiä.
Tämä raportti osoittaa, että fossiilisten energianlähteiden käyttämisen lopettaminen ei riitä, vaan
lisäksi vaaditaan perusteellisia muutoksia maankäyttöön. Esimerkiksi ruokajärjestelmän on muututtava ja hiilinieluja on lisättävä kiireellisesti, mikäli haluamme pitää maapallon keskilämpötilan ja
muut ilmastonmuutoksen vaikutukset siedettävissä rajoissa.
Maankäytön raportti osoittaa, että ihminen voi
omalla toiminnallaan oleellisesti vaikuttaa siihen,
toimiiko maaperä päästölähteenä vai hiilinieluna.
Ihmiskunnan käytössä on 72 % kaikesta sellaisesta maa-alasta, joka ei ole pysyvän jääpeitteen alla.
Tähän maa-alaan kuuluvat niin metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet kuin kosteikotkin.
Maatalous, metsäteollisuus ja muu maankäyttö
ovat vastuussa noin neljänneksestä kaikista maailman päästöistä. Välinpitämätön maankäyttö on
toistaiseksi johtanut siihen, että maaperä on kulunut ja köyhtynyt, biodiversiteetti on vähentynyt
ja elintärkeät hiilivarastot kuten turvemaat ja sademetsät ovat kutistuneet. Alle kuudessakymmenessä vuodessa kosteikkojen määrä on vähentynyt
radikaalisti (jopa 70 %) samaan aikaan kuin aavikoituneiden alueiden määrä on kasvanut.
Raportti listaa keskeisiksi maankäytön päästöjen vähentämiskeinoiksi mm. soiden ja turvemaiden suojelun ja ennallistamisen, uusien metsien
istuttamisen, lihansyönnin tuntuvan vähentämisen, ruoan ja metsien kasvattamisen yhdistämisen ja viljeltävien lajikkeiden monipuolistamisen.
Raportti nostaa keskeisiksi käytännöiksi esimerkiksi resurssien tuhlaamisen lopettamisen, ruokahävikin vähentämisen ja ympäristöystävällisten
teknologioiden käyttöönoton.
Ilmastonmuutos ja maankäytön kysymykset
kulkevat käsi kädessä. Välinpitämätön maankäyttö voi pahentaa ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen seurauksena yleistyneet ja pitkittyneet
sään ääri-ilmiöt, kuten sateet, kuivuus, tuulisuus,
lisääntyneet helleaallot ja merenpinnan nousu,
vaikuttavat kaikki maaperän kykyyn varastoida
hiiltä ja tuottaa satoa. Tämän seurauksena globaali
ruokaturva kärsii, juomaveden määrä vähenee ja
ekosysteemien hyvinvointi ja ihmisten terveys ovat
vaakalaudalla.
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Maankäytön raportista poimittavissa oleva toiveikas viesti on, että metsittämällä uusia alueita ja muuttamalla viljelytapoja on mahdollista
vähentää päästöjä ja lisätä hiilinieluja. Raportti
osoittaa erittäin tarpeellisia toimia myös suomalaisten toimijoiden päästövähennystavoitteiden
näkökulmasta. Maankäytön päästöt ja vastaavasti
maaperään mahdollisesti muodostuvat nielut ovat
tärkeässä roolissa päästötavoitteiden saavuttamisessa. Maankäytön kysymykset ovat tärkeitä myös
kompensaatioiden näkökulmasta.
Raportti kiinnittää huomiota myös siihen, että
esitetyt ilmastotoimet saattavat olla merkittävästikin ristiriidassa muiden ympäristökysymysten kanssa. Hyvä esimerkki tästä on bioenergia.
Raportti korostaa, että energiaratkaisujen tulisi
keskittyä ennen kaikkea uusiutuvan energian,
esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tuotannon
lisäämiseen. Bioenergian lisääntyvä käyttö ei
ole yksiselitteisesti kestävä ratkaisu fossiilisten
polttoaineiden korvaamiseen, ja se onkin keinovalikoimassa mukana vain paikallisella tasolla.
Esimerkiksi puupeltojen lisääminen ja nopeasti kasvavien energiakasvien viljely bioenergiaksi
voi viedä tilaa maataloudelta ja vähentää luonnon
monimuotoisuutta.
IPCC:n jää- ja meriraportti 2019. Syksyllä 2019
IPCC julkaisi myös raportin ilmastonmuutoksesta, jäästä ja valtameristä. Raportti kertoi hälyttäviä
tuloksia siitä, että merten lämpeneminen on tuplaantunut, merenpinnan nousuvauhti kasvanut
2,5-kertaiseksi, ja jäätiköiden sulaminen on aiempaa nopeampaa. Koralliriutat ovat kärsineet ja
kylmissä vesissä viihtyvät merenelävät pakenevat
kohti napoja.
Suomen olosuhteille huolestuttavia uutisia oli
pohjoisen lumipeitteen pienentyminen sekä kylmyydestä riippuvaisten lajien sukupuuttouhka.
Koko maapallolle suuria uhkakuvia luovat merenpinnan nousu, kalakantojen romahtaminen,
tulvien lisääntyminen sekä pohjoisen pallonpuoliskon ikiroudan alla kytevä hiilivarasto, joka ilmakehään päästessään kiihdyttäisi entisestään maapallon lämpenemistä. Raportti antaa myös toivoa:
jos päästöjä leikataan määrätietoisesti, näihin tapahtumakulkuihin voi vielä vaikuttaa, ja ilmaston
lämpenemisen vaikutuksiin on mahdollisuuksia
sopeutua.

Ilmastotoimet saattavat
olla ristiriidassa muiden
ympäristökysymysten
kanssa.

Päästökauppa ja kompensaatiomarkkinat
pähkinänkuoressa
Päästövähennysyksiköitä eli kompensaatioita voi
ostaa pääsääntöisesti kahdelta eri markkinalta:
lain velvoittama päästökauppa tai vapaaehtoiset
markkinat.
Päästökauppajärjestelmä sai alkunsa Kioton ilmastokokouksesta vuonna 1997. EU:ssa päästökauppajärjestelmän tehtävänä on varmistaa, että
EU:n päästökauppasektorien (teollisuus, energia ja
Euroopan sisäinen lentoliikenne) toimialojen päästöt pysyvät asetetun päästökaton rajoissa. Se kattaa
yli 40 prosenttia koko EU:n päästöistä ja Suomessa
hieman alle puolet maamme kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. (TEM 2019)
Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen on Energiavirasto. Päästökauppa on selkeästi
suurempi markkina kuin vapaaehtoiset markkinat,
joilla yksityishenkilöt, yritykset, kunnat tai valtiot
voivat ostaa kompensaatioita. Ilmastopaneeli totesikin vastikään, että erityisesti hiiilineutraalisuutta tavoiteltaessa on niin kuntien, yritysten ja muiden organisaatioiden kuin yksityisten kansalaisten
keskuudessa kasvavaa kiinnostusta kompensoida
päästöjä erityisesti kotimaisissa päästövähennyskohteissa, oli kompensaatiossa kyse sitten päästöjen
vähentämisestä tai nielujen kasvattamisesta. (Suomen ilmastopaneeli 2019)
Tässä selvityksessä pureudutaan vapaaehtoisuuteen perustuvaan ja sääntelemättömämpään kompensaatiomarkkinaan, jonka tarjoajien ja ostajien
oletetaan toimivan Suomessa. Vapaaehtoiset markkinat ovat toistaiseksi huomattavasti lakisääteistä
päästökauppaa pienemmät. Yksityishenkilöt, yritykset, yhteisöt ja jopa valtiot voivat ostaa päästövähennysyksiköitä markkinoilta hyvittääkseen oman
toimintansa tai kulutuksensa päästöjä. Tuttu esimerkki vapaaehtoisista kompensaatioista ovat lentokompensaatiot, joita ostamalla lentomatkustajat
ovat jo pitkään voineet vapaaehtoisesti hyvittää lentomatkastaan syntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä.

Päästövähennysyksiköitä vapaaehtoisilla kompensaatiomarkkinoilla tarjoavat niin kaupalliset toimijat kuin voittoa tavoittelemattomat järjestötkin.
Mekanismit ovat keskenään erilaisia ja myös päästövähennysyksiköiden hinnoissa ja laskutavoissa
on eroa. (Hamrick & Gallant 2017)
Maankäyttösektoria (LULUCF) koskeva EU:n
asetus 2018/841 määrittelee, miten maankäytön,
maankäytön muutoksen ja metsätalouden nielut ja
päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa. Maankäyttösektori vastaa Suomessa suuruudeltaan noin 20–50 prosenttia muiden sektoreiden
vuosittaisista päästöistä, eli sillä on merkittävä rooli maamme päästö- ja nielutaseessa, etenkin kun
verrataan EU:n keskiarvoon, noin 10 prosenttiin.
Maankäytön hiilensidontaa voidaan laskentasääntöjen rajoissa käyttää nieluyksikköinä päästökaupan ulkopuolisen taakanjakosektorin tavoitteiden
saavuttamiseksi. Suomessa tämä tarkoittaa vuosina 2021-2030 jopa 4,5 miljoonaa tonnia CO2e.
(MMM 2019)
Suomessa on ladattu suuria odotuksia peltojen,
soiden ja metsien hiilineilujen kasvattamiselle ja
näiden mahdolliselle käytölle muiden sektorien
päästöjen kompensointiin. Eri sektoreiden välisten
päästöjen suhteuttaminen toisiinsa pitää sisällään
paitsi vahvoja kansallisia, myös merkittäviä taloudellisia intressejä. Luonnon oman hiilensidonnan
kytkeminen teollisuuden haittojen “hyvittämiseen” voi olla metsävaltaisessa maassa houkutteleva, mutta kyseenalainen oikotie päästöjen laskennalliseen vähentämiseen. Ilmastopaneelin
mukaan etenkin kotimaassa toteutettavien kompensaatioiden sovellusalueille ja säännöille tarvitaankin nykyistä parempi tietopohja. (Suomen
ilmastopaneeli 2019)
Luonnon tuottamaa hiilensidontaa, joka tapahtuu automaattisesti, ilman ihmisen puuttumista
asiaan, ei pidä laskea kompensaatioksi lainkaan.
Vasta tilanteessa, jossa jollakin toimenpiteellä palautetaan muuten toimimaton luonnonprosessi tai
luodaan se uuteen paikkaan ja samalla varmistetaan, että luonnon prosessi saa jatkaa pitkäkestoisesti (vähintään 100 vuotta), voidaan näin tuotettu
lisä hiilinieluun katsoa kompensaatioksi. Samoin
hiilivaraston säilyttäminen tilanteessa, jossa normaali toiminta vapauttaisi sen ilmakehään, voidaan katsoa kompensaatioksi.
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MITEN
ILMASTOSTA
PUHUTAAN

Haastattelemiemme asiantuntijoiden mukaan tärkeimpiä ohjaavia tahoja ilmastotavoitteiden asettamisessa ovat tiedeyhteisö, kansainväliset sopimukset, kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) ja
EU sekä Suomessa eduskunta ja valtio. Yleistyviä
teemoja ilmastokeskusteluissa ovat hiilineutraalius ja kompensaatiot. Suomen tuore hallitus kirjasi
keväällä 2019 hallitusohjelmaan tavoitteen siitä,
että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ajaa samaa tavoitetta myös EU-tasolla vuodelle 2050.

Hiilineutraalius on kaikkien huulilla
Jotta Suomi voisi olla hiilineutraali vuonna 2035,
tarvitaan toimia yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Monilla toimialoilla ja yhteiskunnan sektoreilla
päästöistä on vaikeaa tai jopa mahdotonta hankkiutua kokonaan eroon. Näissäkin tilanteissa päästöjen painaminen niin lähelle nollaa kuin mahdollista tulisi olla pääasiallisena tavoitteena. Jotta
ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua IPCC:n
raportin erittäin painokkaasti suosittelemaan 1,5
celsiusasteeseen, ei ole mahdollista jäädä odottelemaan, että välttämättömät päästövähennystoimet
saadaan toteutettua joidenkin vuosien kuluessa
vaan toimeen pitää tarttua heti.
Yritysten hiilijalanjäljet ovat suhteessa varsin
raskaita. Näiden jalanjälkien keventämiseen tarvitaan mittavia toimenpiteitä. Päästökompensaatiot,
hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä ja hiilinielujen lisääminen toimivat tähän yhtenä tervetulleena apuna. Kaikkia mahdollisia keinoja pitää
hyödyntää.

Kuva: Jorma Lehti / Vastavalo

HIILINEUTRAALIUS
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Toiminnasta aiheutuvat
päästöt ovat yhtä suuret kuin
toimijan saavuttamat hiilinielut tai negatiiviset päästöt.
Päästöt ja nielut ovat
tasapainossa.
Hiilidioksidipäästöjen
nettovaikutus on nolla.

Kompensaatioiden villit markkinat
Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen ja nettopäästöjen nollaaminen edellyttää paitsi ilmaston lämpenemistä hillitseviä päästövähennyksiä,
myös hiilensidontaa esimerkiksi metsiin ja maaperään. Niinpä hiilidioksidia ilmakehästä poistavat
kompensaatiohankkeet nousevat kiireellisiksi ja
olennaisiksi toimenpiteiksi. On selvää, että kompensaatiot eivät yksinään riitä ilmastonmuutoksen
pysäyttämiseen, mutta ne ovat tarpeellisia täydentäviä toimia muiden toimien ohella.
Erilaisia päästö- ja luontohyvitysohjelmia ja uusia palveluntarjoajia on putkahdellut markkinoille
tasaiseen tahtiin viime aikoina. Kompensaatiovaihtoehtoja on runsaasti ja niiden tarjoamista ei
toistaiseksi juuri säännellä. Kompensaatio-ohjelmien tarjoamat keinot ja jopa laskentatavat eroavat
toisistaan merkittävästikin. Yhteistä kaikille ohjelmille on kuitenkin perusajatus siitä, että päästöjä
vähennetään tai estetään jossain toisaalla sama
määrä, kuin omalla toiminnalla on aiheutettu. Osa
ohjelmista on suunnattu selkeästi yrityksille, kuten hiilidioksidin markkinapaikka Puro, ja osa taas
yksityishenkilöille. Suomen luonnonsuojeluliiton
Hiilipörssin lisäksi yksityishenkilöille tarjottavista
palveluista monelle tuttu lienee Luonnonperintösäätiön tarjoama mahdollisuus ostaa pala suomalaista ikimetsää. Jotkin palvelut asettuvat suoraan
kuluttajarajapintaan. Tutuimpia esimerkkejä näistä lienevät lentoyhtiöiden lipun oston yhteydessä
tarjoamat kompensointimahdollisuudet tai Compensate, joka mahdollistaa ostoksen ilmastohyvityksen maksutapahtuman yhteydessä. Erilaisia
kompensaatio-ohjelmia ja -keinoja tarkastellaan
tarkemmin omassa alaluvussaan.
Luontohaittojen hyvittämistä (kompensoimista) on aiemmin käsitelty pääasiassa erilaisten infrahankkeiden ja luonnonvarojen hyödyntämisen
yhteydessä, mutta yksityissektorin kompensointitoimet omien päästöjensä hyvittämiseksi ovat jääneet toistaiseksi jokseenkin paitsioon. Yksityissektorin omien päästöjensä hyvittämiseen hankkimat
vapaaehtoiset kompensaatiot voivat olla erittäin
keskeinen lisäkeino ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, mutta niistä on tehty vain vähän aiempaa
kokoavaa tutkimusta. Kompensaatioista tehtävälle tutkimukselle onkin selkeä tarve. Tästä kertoo
myös se, että jotkut tämän selvityksen haastatteluun pyydetyistä alan asiantuntijoista kieltäytyivät
sillä perusteella, ettei heillä ole riittävän syvällistä
osaamista kompensaatiokentästä tai yksityissektorin roolista ilmastotalkoissa.
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Kuva 1: Ilmastonmuutoksen hillittävyys ja tilanteen kriittisyys

Kuva 2: Hiilinieluilla on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Asiantuntijat
Yritykset ja kunnat
24%

Ilmastonmuutos on vielä hillittävissä.

75%

Tilanne ilmastonmuutoksen suhteen
on erittäin kriittinen.

100

Yritykset, kunnat ja asiantuntijat
yhteisen kriisin äärellä
Ilmastokriisin vakavuus ja nopean toiminnan tarve oli laajasti tiedossa kaikissa tämän selvityksen
vastaajaryhmissä. Yritysten, kuntien vastaajista
sekä asiantuntijoista suurin osa oli vahvasti samaa
mieltä väitteestä, että tilanne ilmastonmuutoksen
suhteen on erittäin kriittinen. Vielä suurempi osa
vastaajista oli sitä mieltä, että toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat erittäin kiireellisiä. Tulos ei sinänsä yllätä, kun vastaajina ovat alan asiantuntijat ja monet valveutuneet yritykset ja kunnat
(kuva 1).
Yritysten ja kuntien aineistossa tuli esiin laaja
kokoelma suoria riskejä ja uhkia, joita ilmastonmuutos aiheuttaa. Riskeinä omalle toiminnalle
nähdään esimerkiksi globaalin logistiikan ja toimitusketjujen haasteet sekä toimitusvarmuus, talvien
ja lumiajan lyhentyminen, raaka-aineiden saatavuus ja hintojen nousu, lainsäädännön kiristyminen sekä kuluttajien asenteiden muutokset. Näiden
lisäksi yritysten toimintaan vaikuttavat moninaiset
fyysiset uhat kuten helteet, rankkasateet, metsäpalot, myrskyt, tulvat, kuivuudet ja tuholaiset.
Yritykset ja kunnat tarvitsevat toimiakseen vakaan toimintaympäristön ja yhteiskuntajärjestyksen. Ilmaston lämpenemisen uhat voivat olla joillekin toimijoille hyvin suoria ja jopa fyysisiä kuten
myrskyt. Suurimmat riskit ja uhkakuvat muodostuvat kuitenkin siitä skenaariosta, että ilmaston-
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87,5 % täysin
samaa mieltä

88%
78%

EI SAMA A EIK Ä ERI MIELTÄ
50

12 asiantuntijaa:
Täysin samaa mieltä

73%

Toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
ovat erittäin kiireellisiä.

TÄYSIN ERI MIELTÄ

12, 5 %
jokseenkin
samaa
mieltä

52%

0

4 asiantuntijaa:
jokseenkin samaa mieltä

TÄYSIN SAMA A MIELTÄ
50

100

muutos rapauttaa yhteiskuntajärjestyksen ja sen
mukaiset toimintaedellytykset. Vastaajat kuvasivat
epäsuorina vaikutuksina mm. hallitsemattoman
väestöliikkeen, saastumisen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen, eriarvoistumisen kasvamisen, vedenpinnan kohoamisen ja talousjärjestelmän vakauden ja mahdollisen taantuman.

On toissijainen asia, mitä
ilmastonmuutos tarkoittaa
yritykselle. Ihmiskunnan
kannalta kysymys on
erittäin kriittinen.
Hiilinielut Suomessa
Asiantuntijat olivat selkeästi sitä mieltä, että hiilinieluilla on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä (kuva 2). Asiantuntijoiden mukaan
Suomen tärkeimmät luonnolliset hiilinielut ovat
maaperä, vesistöt, metsät ja suot. Suomen hiilinieluja voitaisiin kasvattaa biomassaa säilyttämällä ja kasvattamalla sekä tukemalla luonnollista
hiilensidontaa.
Metsien osalta asiantuntijat kuvasivat, että metsittämällä, hakkuiden kiertoaikaa pidentämällä,

jatkuvan kasvatuksen menetelmällä, lisäämällä
luonnonvaraisen metsän määrää ja ylipäätään
metsänkäsittelymenetelmiä parantamalla kasvatettaisiin metsien hiilinielua ja turvattaisiin sen
säilyminen mm. metsäpaloilta ja -tuhoilta. Esimerkkinä hiilinielua kasvattavasta käytännöstä
nostettiin nopeakasvuisen metsän istuttaminen
puuttomille joutomaille.
Muina hiilinieluina asiantuntijat nostivat esiin
suot ja maaperän. Soiden merkitystä hiilinieluna
voitaisiin lisätä lopettamalla soiden raivaukset
sekä poistamalla turvemaiden ojitukset eli soita
ennallistamalla. Maataloudessa maaperän hiilensidontaa voi asiantuntijoiden mukaan edistää
käyttämällä hiilensidontaa tukevia viljelymenetelmiä ja -kiertoja.
Asiantuntijoilta kysyttiin myös, mikä on yritysten ja kuntien rooli hiilinielujen kasvattamisessa:
potentiaalisesti rooli on voi olla merkittäväkin. Jotta yritysten rooli ei jäisi vapaaehtoisuuden ja oman
toiminnan kompensoinnin varaan, peräänkuulutettiin oikeanlaisia taloudellisia insentiivejä. Yritykset nähtiin hiilinielujen kasvattamisessa paitsi
rahoittajina ja hyvinä yrityskansalaisina, myös
edelläkävijöinä ja muutosajureina:
• Vastuullisilla yrityksillä suuretkin mahdollisuudet
joko omassa toiminnassaan tai kompensaatioina.
• Osoittaa edelläkävijyyttä ja luoda painetta rakenteellisille ratkaisuille.
• Rooli voi olla merkittävä rahoittajana ja mahdollistajana.

Kuntien roolista asiantuntijat vastasivat seuraavasti:
• Kuntien rooli on merkittävä etenkin siksi, että
kunnat ovat merkittäviä maa-alueiden käyttäjiä.
• Kuntametsillä hyvin suuri potentiaali.
• Oman kunnan maakäyttö ensisijaisesti: minne rakennetaan, miten käsitellään omia maa-alueita ja
metsiä. Suojelu ja ennallistaminen korostuvat oman
kunnan alueella. Alueen elinkeinorakenteeseen voidaan vaikuttaa kaavoituksella.
• Vaikuttaminen vastuulliseen maankäyttöön,
informaatio-ohjaus ja omista maa-alueista
huolehtiminen.
Muutama asiantuntija kommentoi myös, että
valtiolla on merkittävä, ehkä jopa kuntia suurempi,
rooli hiilinielujen suojaamisessa ja kasvattamisessa.

Suomen tärkeimmät
luonnolliset hiilinielut
ovat maaperä, vesistöt,
metsät ja suot.
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Kuva: Tuomas Uusheimo

HIILINEUTRAALI
TULEVAISUUS?

Hiilineutraalius viittaa yksinkertaisimmillaan siihen, että tarkasteltava toimintojen kokonaisuus
aiheuttaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä,
kuin niitä pystytään tietyllä ajanjaksolla sitomaan.
Tarkasteltava ajanjakso on tyypillisesti yksi vuosi,
sillä päästötiedot raportoidaan usein vuosittain.
(Ilmastopaneeli 2014)
Hiilineutraalius-käsitteen täsmällinen määrittely ja selkeyttäminen on erittäin tärkeää väärinymmärrysten välttämiseksi, viherpesun ehkäisemiseksi ja eri toimijoiden ilmastotyön vertailtavuuden
lisäämiseksi, korostavat Suomen ilmastopaneelin
tutkijat raportissaan (2019). Toistaiseksi hiilineutraalius on voinut yhteydestä ja toimijasta riippuen
tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Ilmastopaneelin tutkijat määrittelevät hiilineutraaliuden
”tilaksi, jossa ihmistoiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöt hiilidioksidiekvivalentteina ovat nolla määrätyllä ajanjaksolla”.
(Ilmastopaneeli 2019)
Hiilineutraalius tulkitaan eri tavoin riippuen
siitä, mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Myös
laskentatavat vaihtelevat. Esimerkiksi valtion tasolla vähennystavoitteet koskettavat ennen muuta valtion rajojen sisällä tapahtuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Kuntatasolla hiilineutraaliuden
tavoittelu voi kohdistua joko ainoastaan kunnan
omiin toimintoihin tai koko kunta-alueen päästöjen vähentämiseen. Erityisesti kunta- ja valtiotasolla eroja syntyy myös siitä, lasketaanko päästöt
tuotantoperäisesti vai käytetäänkö kulutuslähtöistä laskentatapaa. Pääasiassa sekä kunnat että valtiot laskevat tuotantoperäisiä päästöjä. Juuri näistä
erilaisista laskentatavoista ja tulkinnoista johtuen
on tärkeää määritellä, mitä hiilineutraaliudella
tarkoitetaan ja pyrkiä löytämään käsitteelle yhteinen tulkinta.
Kaikissa haastateltavien ryhmissä hiilineutraaliuden käsite tunnettiin verrattain hyvin ja asiantuntijoiden ja yritysten määritelmät olivat lähellä
toisiaan. Yritykset laskevat mukaan vaihtelevalla
laajuudella päästöjä tuotantoketjustaan. Keskeisin ero julkiseen sektoriin verrattuna syntyi siitä,
että yrityksillä on taipumusta rajata hiilineutraalius koskemaan vain tiettyä osaa toiminnastaan ja
toimitusketjustaan.

Jokaista tarvitaan hiilineutraaliuden
rakentamisessa
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii ennennäkemättömän laajoja toimia kaikilla yhteiskunnan eri sektoreilla. Sitran vuonna 2018 teettämässä
selvityksessä todettiin, että suurella osalla Suomen
kunnista on kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet kuin Suomen valtiolla. Näin ollen kunnat voivat toimia suunnannäyttäjinä kansallisessa ilmastopolitiikassa. Kuntien ilmastotyön kunnianhimo
on samaisen selvityksen mukaan myös noussut
merkittävästi kuluneiden vuosien aikana. (Sitra
2018)
Yksityisen sektorin roolia ilmastonmuutoksen
vastaisessa työssä on aika ajoin vähätelty – osin perusteettomasti. Vaikka valtioiden lainsäädännöllinen rooli on eittämättä merkityksellinen hiilineutraaliustyössä, myös yksityissektorin toimilla on
keskeinen rooli. Yksityisen sektorin päästövähennyksiin ja -hyvityksiin liittyy suurta potentiaalia,
kuten useat tutkijat ovat todenneet (Farber 2018).
Esimerkiksi Yhdysvalloissa monet yritykset sitoutuivat tiukkoihin Pariisin sopimuksen mukaisiin
ilmastotavoitteisiin ja -toimiin, kun liittovaltio itse
päätti vetäytyä niistä.

YRITYSTEN JA KUNTIEN
ILMASTOTAVOITTEET

100 %:n tavoitteena on
pienentää hiilijalanjälkeä.
94 %:lla vastaajista on
asetettu ilmastotavoitteita.
97 % pystyy kuvailemaan
toimintansa merkittävimmät
päästölähteet.
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Kuva: Cano Vääri

Kunnalla ei ole suoraa
vaikutusmahdollisuutta
merkittävään osaan niistä
päästöistä, joita sen
ilmastopolitiikka
kattaa.

Kunnianhimoiset kunnat. 50 suurinta kuntaa kattaa kolmanneksen Suomen päästöistä ja puolet liikenteen päästöistä. Kuntien päästöistä 75% syntyy
liikenteestä ja lämmityksestä. Kuntien väliset erot
ovat luonnollisesti suuria ja selittyvät isoilta osin
kuntien pinta-alan, väkimäärän, asukastiheyden
ja elinkeinorakenteen pohjalta.
Kuntien rooli polulla kohti hiilineutraaliutta on
Sitran (2018) mukaan merkittävä ja kunnat etenevät hiilineutraaliustavoitteissaan suhteellisen
nopeasti: Suunnitelmien mukaan vuonna 2030 yli
neljännes suomalaisista asuu hiilineutraaleissa
kunnissa ja vuonna 2040 jo lähes puolet. Jos 50 suurinta kuntaa onnistuvat kunnianhimoisten päästötavoitteidensa toteuttamisessa, vuoteen 2035 mennessä maamme päästöt pienentyvät kuudesosalla
verrattuna vuoteen 2015. On hyvä huomata, että
ilmastotyö etenee kunnissa hyvin eri tahdissa, ja
osalla Suomen kunnista ei ole vielä käytännössä
lainkaan ilmastotavoitteita. (Sitra 2018)
Sitran teettämässä tutkimuksessa havaittiin,
että sähkönkulutukseen liittyvät kuntien päästöt
ovat viime vuosina alentuneet merkittävästi, mikä
johtuu markkinasähkön päästökertoimen pienentymisestä. Päästökertoimen alenemista selittää

uusiutuvan energian käytön lisääntyminen. Sen
sijaan suurissa kaupungeissa kaukolämpö puhdistuu verrattain hitaasti ja kivihiiltä käytetään edelleen runsaasti. Liikenteen päästöt taas alenevat
suurissa kaupungeissa pieniä nopeammin. (Sitra
2018)
Kuntien ilmastotyön taso on Suomessa pääasiassa melko kunnianhimoinen. Ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii kunnilta investointeja
muun muassa päästöttömään lämmöntuotantoon
ja liikenteen päästöjen vähentämiseen. Toisaalta
kunnat tarvitsevat vetoapua myös valtiotasolta.
On hyvä huomata, että kunnalla ei ole suoraa vaikutusmahdollisuutta merkittävään osaan niistä päästöistä, joita sen ilmastopolitiikka kattaa.
Kaupungit ja kunnat eivät suoraan voi vaikuttaa
suhteelliseen suureen osaan tavoitteidensa piiriin
kuuluvista päästöistä, joten ne tarvitsevat tavoitteiden saavuttamiseksi tukea esimerkiksi valtiotason
politiikasta ja lainsäädännöstä. Kuntien alueella
syntyy paljon myös sellaisia päästöjä, joita ei huomioida ilmastostrategioissa. Nämä päästöt syntyvät kuntalaisten kulutuksesta, ja ne on jätetty laskennan ja ilmastostrategioiden ulkopuolelle usein
laskenta- ja rajaussyistä. (Sitra 2018)

Monet kunnat ovat viime vuosina sitoutuneet hiilineutraaliuden tavoitteluun omien päästöjensä
osalta. Haasteellista on kuitenkin se, että hiilineutraaliudelle ei ole kuntatasolla asetettu virallista
määritelmää. Kysymys onkin usein siitä, mitkä
päästöt jyvitetään kuuluvaksi kunnalle.
Kunnat määrittelevätkin hiilineutraaliuden eri
tavoin. Yleisin kuntien käyttämä määritelmä hiilineutraaliustavoitteen yhteydessä on pyrkimys
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia
kunnan omilla toimilla vuoden 1990 tasoon verrattuna ja kompensoida jäljelle jäävä 20 prosenttia
päästöistä. Tässäkin on kuitenkin eroja: kompensoitavaksi jäävien päästöjen määrä vaihtelee 20 ja
40 prosentin välillä ja myös perusvuodet vaihtelevat. Osa kunnista myös hyväksyy alueen metsien
hiilinielujen käytön laskennallisena päästökompensaationa, mikä vaikuttaa sekä tavoitteisiin että
toimenpiteisiin. (Sitra 2018)
Tasaisesti kehittyvä yrityskenttä. Haastattelemamme asiantuntijat pitivät yksityisen sektorin
ilmastotyön roolia tärkeänä koko yhteiskunnan
ilmastotyössä. Yritysten tavoitteellinen vastuullisuustyö onkin viime vuosina yleistynyt ja kehittynyt tasaisesti. Osalle yrityksistä juuri ilmastotyö on
yritysvastuun kärki.

Yritykset pyrkivät myös vastaamaan kuluttajien
kysyntään. Finnwatchin tutkimuksen (2019) mukaan 74 prosenttia suomalaisista haluaa yrityksiltä
ilmastotoimia, ja selkeä enemmistö (65 %) suomalaisista on valmis muuttamaan omia kulutustottumuksiaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Yritysten omista ilmastotavoitteista haastateltavat
kertoivat seuraavasti:
• Oman hiilijalanjäljen pienentäminen ja toisaalta
vaikuttajarooli: lisätä myös ison yleisön tietoisuutta
ympäristöstä ja ilmastosta.
• Vähentää päästöjä kaikilla sektoreilla ja päästä
hiilineutraaliksi ja jopa enemmän.
• Päästövähennystavoitteet 2030 mennessä: omasta
toiminnasta –60%.
• Hiilineutraali 2030.
• Oman toiminnan hiilineutraaliksi saattaminen
nopeammin kuin Suomen tai EU:n politiikat
edellyttävät. Asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 miljoonalla tonnilla vuodessa
vuoteen 2030 mennessä.
Ilmastotavoitteisiin pääsemisessä yritykset kaipaavat myös tukea. Suurin tarve koettiin olevan
asiantuntijapalveluille (58% vastaajista) sekä kompensaatiopalveluille (55%). Yli puolet vastaajista
toivoi avuksi myös hiilijalanjälkilaskureita ja -palveluja (kuva 3).

Kuva 3: Yritykset kaipaavat tukea ilmastotavoitteisiin pääsemisessä
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81%
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Päästöjen sovellusalat kuntien ja yritysten
päästölaskennassa
Kuntien päästölaskenta voidaan jakaa neljään sovellusalaan (Scopet 1-4). Näistä ensimmäinen sisältää kaikki kunta-alueen suorat päästöt, tuotantoon perustuen. Toinen sovellusala kattaa energian
käytöstä ja tuotannosta aiheutuvat epäsuorat päästöt, ja kolmas sovellusala kaikki muut epäsuorat
päästöt. Kompensaatiot luokitellaan tässä laskutavassa neljänneksi sovellusalaksi: jollei päästöjä
saada muuten nollaan, voivat kunta tai sen alueella
olevat toimijat kompensoida päästöt alueen ulkopuolella tuotetuilla päästövähennyksillä. (Ilmastopaneeli 2014 Defranin 2009 pohjalta.)
Myös yritysten polku hiilineutraaliuteen noudattaa yksinkertaistettuna Defranin (2009) kuvaamia sovellusaloja (Scopet 1-4):

SCOPET
Scope 1
Suorat päästöt
Yrityksen tuottamat suorat päästöt,
kuten omien kiinteistöjen ja ajoneuvojen
aiheuttamat päästöt

Scope 2
Epäsuorat energiaperäiset päästöt
Ostoenergian, esim. sähkö ja kaukolämpö,
tuotannosta aiheutuneet päästöt

Scope 3
Muut epäsuorat päästöt
Muut epäsuorat päästöt, joihin voidaan
vaikuttaa, kaikissa arvoketjun vaiheissa.
Esim. raaka-aineiden valmistus, kuljetuspalvelut, työmatkaliikenne.

Scope 4
Kompensoidut päästöt
Hankitut päästövähennysyksiköt.
Hiilineutraaliudessa kompensoidaan
kaikki päästöt, joita ei voida vähentää
(Scopet 1-3)
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Yritykset ovat hyvin erilaisia ja erikokoisia eri toimialoilla. Hiilineutraaliuden saavuttaminen voi
olla toisille yrityksille huomattavasti luontevampaa ja jopa helpompaa kuin toisille. Tämä kävi
ilmi myös selvityksessämme. Erityisen keskeisinä
tekijöinä näyttäytyivät paitsi yrityksen koko ja toimiala, myös sen toimitusketjun ja markkinoiden
kansainvälisyys.
Kolmannen sovellusalan (Scope 3) koko ja määrittely vaihtelevat jonkin verran yrityksittäin. Yrityksen muut epäsuorat päästöt sisältävät esimerkiksi
kaikki raaka-ainehankinnat sekä tuotannon ja palvelujen alihankinnan, mikä tarkoittaa, että tämä
sovellusala määrittää merkittävästi, kuinka helppoa
(laskennallisen) hiilineutraaliuden saavuttaminen
yritykselle on. Kokonaispäästöt voivat esimerkiksi
elintarvikealalla näyttäytyä hyvin erilaisina riippuen siitä, onko raaka-aineiden tuotanto mukana
vai ei. Kolmas sovellusala tulisi muodostaa siten,
että päästölaskenta kattaa toiminnan hiilijalanjäljen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Toisin
sanoen sovellusalojen 1-3 tulisi kattaa yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun elinkaaripäästöt kokonaisuudessaan. (Suomen ilmastopaneeli 2014)
Yritysten hiilijalanjälki pyrkii ottamaan huomioon toiminnan, tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt yli
maiden rajojen. Yritysten tuotteiden ja palveluiden
hiilijalanjälki arvioidaan elinkaariarviointimenetelmällä, jonka toteuttamiseen on olemassa kansainvälisiä standardeja kuten ISO 14040–14044 ja
toteutusohjeita. Standardi ISO 14067 on tarkoitettu
juuri hiilijalanjäljen laskentaan. Ilmastopaneelin
kartoituksen mukaan yritysten motiivit tuotteiden
ja palveluiden hiilijalanjäljen laskentaan perustuvat
suurelta osin asiakkaiden toiveisiin, odotuksiin ja
vaatimuksiin. Asiakaskunnassa on nähtävissä kasvavaa kiinnostusta tehdä kauppaa yritysten kanssa,
jotka toimivat vastuullisesti ja ovat huomioineet ilmastoasiat toiminnassaan. (Suomen ilmastopaneeli
2014 ja 2019)

Hiilijalanjälkilaskennan tavat vaihtelevat
Toistaiseksi tilanne on pitkälti se, että kunnat ja
yritykset voivat julistaa olevansa hiilineutraaleja
ilman varsinaista ulkopuolista arviointia. Ei ole ollut olemassa yhtenäisiä, kansallisia laskentatapoja
ja standardeja sille, kenelle mitkäkin päästöt jyvitetään. Haastattelujen edetessä saimme huomata,
että monet yritykset rajaavat hiilijalanjälkilaskennan itselleen edullisella tavalla.

Kuva 4: Päästölaskennan sovellusalat ja kompensaatiot

Kasvihuonekaasut:
CO 2 , N 2 O, CH 4 , HFC:t, PFC:t, SF 6

SCOPE 2
Tuotannon epäsuorat päästöt
(esim. sähkö ja lämpö)

SCOPE 3

SCOPE 1

SCOPE 4

Tuotannon
suorat päästöt

Kompensaatiot
ja hiilinielut

Muut epäsuorat päästöt
(esim. raaka-aineet,
pakkaukset, jätteet,
logistiikka)

Useampi vastaaja ilmoitti, että pidemmällä toimitusketjussa syntyneitä päästöjä ei ole huomioitu
omassa päästölaskennassa. Vastaavasti myöskään tuotteen elinkaaren loppupään päästöjä ei
ollut laskettu mukaan omiin päästöihin. Tämä
selittyy osaltaan sillä, että vain harva yritys oli
laskenut erikseen tiettyjen tuotteiden hiilijalanjälkeä ja elinkaaripäästöjä. Tietojen saaminen eri
tavarantoimittajilta ja alihankkijoilta voi olla hyvinkin haastavaa tai tiedot ovat epäluotettavia,
jolloin niiden sisällyttäminen laskentaan ei ole
mielekästä. Hiilijalanjälkilaskennan huolellisempi toteutus paradoksaalisesti usein “rankaisee”
yritystä suuremmalla hiilijalanjäljellä - jos tietoja
ei ole saatavilla, päästöt jäävät laskennasta pois ja
kokonaishiilijalanjälki viimeisen rivin alla näkyy
pienempänä.
Myös laskennan epäjohdonmukaisuus eri toimijoiden välillä vaikeuttaa tulosten vertailua ja hankaloittaa esimerkiksi tiedostavan kuluttajan asemaa. Mikäli yritys päättää olla laskematta muita
arvoketjun päästöjä osaksi hiilijalanjälkeään, tulisi
sen panostaa siihen, että se vaatii toimittajiltaan
ilmastoystävällistä toimintaa, omien päästöjensä
laskentaa ja mahdollisesti kompensaatiota. Tiedon
puutteen ei tarvitse estää toimintaa. Jalanjäljen minimoinnin rinnalla yritysten tulisi pyrkiä vahvista-

maan kädenjälkeään, eli tarjota mahdollisimman
ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita ja lisätä asiakkaidensa tietoutta ilmastokysymyksistä.
Ilmastopaneeli on suositellut (2014), että hiilineutraaliutta tavoitteleva yritys perustaa laskentansa ISO-standardin ohjeisiin. Hiilijalanjälkilaskennan voi yritys tai kunta tehdä itsenäisesti tai
yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Palveluita
hiilijalanjäljen laskentaan tarjoavat lukuisat yksityisyritykset sekä mm. VTT, LUKE, Syke ja yliopistot. Tarjolla on myös avoimia laskureita, joita muutamat vastaajat kertovat hyödyntävänsä.
Moni vastaaja kertoi perustavansa hiilijalanjälkilaskennan GHG-protokollaan (myös kasvihuonekaasu/KHK-protokolla). GHG-protokolla tarjoaa
avoimen ja kansainvälisen standardin hiilijalanjäljen laskentaan ja raportointiin a) yrityksille ja
muille yhteisöille ja b) kaupungeille. Protokollan
taustalla ovat World Resources Institute (WRI) ja
the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) sekä heidän yli 20 vuoden yhteistyö valtioiden, etujärjestöjen, kolmannen sektorin, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
Standardin lisäksi GHG-protokolla tarjoaa oppaita,
työkaluja ja koulutusta päästölaskentaan ja päästöjen vähentämiseksi. (Greenhouse Gas Protocol
2019)
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Kuva: Timo Nexton-Syms

Pakotteiden puute estää
yrityksiä tekemästä
päästövähennyksiä.

Toimenpiteiden lisäksi yritysten vastaajilta kysyttiin, mitkä ovat keskeisiä esteitä päästöjen vähentämiselle. Eniten mainintoja saivat toimenpiteiden
kustannukset ja puutteelliset resurssit. Ilmastotyö
saattaa vaatia sekä yrityksiltä että kunnilta merkittäviä investointeja ja uudistuksia, mikä suurten
yritysten tapauksessa voi myös heikentää globaalia
kilpailukykyä (kuva 5).
Osaamisen, yhteistyön ja johdon sitoutumisen suhteen eivät yritysten edustajat juurikaan
nähneet puutteita. Kuvaavaa on, että kysyttäessä
samasta aiheesta asiantuntijoilta, juuri nämä kolme nousivat selvästi merkittävimpien puutteiden
joukkoon. Asiantuntijavastaajista lähes kaikki näkivät yritysten päästövähennysten esteenä myös

pakotteiden vähäisyyden. Osa yritysten ja asiantuntijoiden näkemyseroista selittynee tiedon saatavuudella – yrityksillä on kattavampi käsitys sisäisestä toiminnastaan.
Asiantuntijoiden esiin nostamat johdon sitoutumattomuus sekä organisaatioiden ilmastotavoitteiden ja toimintasuunnitelmien puute asettavat
yleisellä tasolla haasteen kaikille yritykselle sekä
parempaan johtamiseen ja suunnitteluun, että tästä kaikesta viestimiseen, myös yrityksen lähimpien
sidosryhmien tai asiakaskunnan ulkopuolelle.
Selvitykseen osallistuneet yritykset ovat varmasti
keskimääräistä valveutuneempia ilmastoasioiden
suhteen, mikä selittänee eroja vastauksissa mm.
johdon sitoutumista koskevassa kysymyksessä.

Kuva 5: Yritysten esteitä päästöjen vähentämiselle ja hiilineutraaliudelle

Yritykset ja kunnat
Asiantuntijat
68%

Taloudelliset resurssit ja reunaehdot

81%
58%

Kannusteiden puute

88%
36%

Tarjolla olevat alihankintapalvelut ja tuotteet
eivät täytä hiilineutraalius tavoitteita

31%
32%

Ympäristöjohtamisen työkalujen ja
järjestelmien puute

Yritysten ilmastotoimet ja
keskeisimmät esteet
Selvitykseen osallistuneet yritykset edustavat
useita eri toimialoja, kokoluokkia ja toimialueita.
Eroista huolimatta yritysten näkemykset merkittävimmistä päästölähteistä olivat samansuuntaisia:
energiantuotanto- ja -kulutus (sähkö, lämpö, polttoaineet), logistiikka, liikkuminen, raaka-aineiden
käyttö, alkutuotanto, kemikaalit, vedenkulutus- ja
käsittely ja maankäyttö.
Kuvaillessaan keinoja saavuttaa ilmastotavoitteensa vastaajat käyttivät monipuolisesti resurssitehokkuutta kuvaavia termejä: optimointi, säästäminen, minimointi, tehostaminen, pienentäminen
ja niukkuus. Investointeja kerrottiin tehtävän mm.
oman energiatuotannon lisäämiseen, uusiutuvan energian käyttöönottoon ja uudenlaisiin
ratkaisuihin.

Haastattelemamme yritykset ja kunnat listasivat
hyvin laajan ja monipuolisen kirjon toimenpiteitä,
joilla he pyrkivät pääsemään ilmastotavoitteisiinsa, kuten esimerkiksi:
• Energiatehokkuuden parantaminen
• Uusiutuvan energian käyttö
• Uusiutuva sähkö
• Maalämpö
• Uusiutuva kaukolämpö
• Biopolttoaineet
• Logistiikan optimointi
• Digitalisaation hyödyntäminen
(robotiikka ja automatisointi)
• Hävikin pienentäminen
• Materiaalitehokkuus
• Hankintojen vastuullisuus ja ympäristökriteerit
• Ruoka: kasvisruoan ja kotimaisuuden lisääminen
• Kädenjäljen vahvistaminen
• Hiilensidonta ja kompensointi
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Pakotteiden (lakien ja määräyksien yms.) puute
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hiilineutraaliustavoitteita
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Kuva 6: Eri vaikuttimien merkitys hiilineutraaliuden toteutumiselle

Miten hiilineutraalius saavutetaan?
Asiantuntijoiden mukaan tärkeimpiä vaikuttimia
hiilineutraaliustavoitteiden toteutumiselle ovat
lainsäädäntö niin EU:n kuin valtion tasolla, uusiutuvan energian ja vähäpäästöisen liikenteen tuet
sekä alan tutkimus ja koulutus ylipäänsä. Julkiset
tuet ja kehityshankkeet sekä tuotekehitysinvestoinnit nähtiin suhteellisen vähäisinä merkitykseltään (kuva 6).
Kyselyyn vastanneet asiantuntijat olivat lähes
yksimielisesti sillä kannalla, että sekä kannusteita
että pakotteita on tulevaisuudessa käytössä enemmän kuin nyt. Asiantuntijat pitivät myös kuntien ja
yritysten ilmastotyötä merkityksellisenä, mutta he
eivät olleet niin vakuuttuneita siitä, että kunnat tai
yritykset voisivat saavuttaa hiilineutraaliuden ilman päästökompensaatioita (kuva 7).
Osa asiantuntijoista kuvasi, miten hiilineutraalius olisi saavutettavissa järjestelmätasolla:

93%

EU lainsäädäntö

• Vähentämällä merkittävästi energian ja materiaalin kulutusta ja korvaamalla fossiiliset uusiutuvalla.
• Suomen tasolla ilman koko järjestelmän perusteellista uudelleenrakentamista en pidä mahdollisena.
Koskee kaikkea: esim. energiantuotantoa, liikkumista, maankäyttösektoria (metsät ja nielujen kehittyminen), ruoantuotanto ja maanviljelys.
• Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen pienimmin mahdollisin kustannuksin vaatii valtion ohjausta erityisesti verojen ja tukien avulla. Tavoitetta
ei kustannustehokkuuden näkökulmasta kannattaisi määritellä yksittäisten yritysten tai kuntien
tasolla, vaan laajemmassa mittakaavassa (Suomi/
EU).
Suurin osa asiantuntijoista vastasi yksiselitteisesti, että hiilineutraalius saavutetaan viemällä
päästöt minimiin ja kompensoimalla loppu hiilijalanjälki. Organisaation askeleet hiilineutraaliksi voikin kiteyttää kolmivaiheiseen polkuun
vältä – vähennä – kompensoi.

83%
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energiantuotantoon

80%
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Kuva 7: Kannusteiden ja pakotteiden merkitys sekä yksityis- ja kuntasektorin rooli hiilineutraaliudessa

Ilmastonmuutokseen liittyvät kannusteet
tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.

3. KOMPENSOI

90%

Ilmastonmuutokseen liittyvät pakotteet
tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.

Kompensoidaan
ne päästöt, joita
ei voida välttää
eikä vähentää.

89%

Kuntasektorin ilmastotyöllä on tärkeä rooli
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

82%

Kuntien tulisi pyrkiä saamaan toimintansa
hiilineutraaliksi.

75%

Yritysten tulisi pyrkiä saamaan toimintansa
hiilineutraaliksi.

75%

Yksityisen sektorin ilmastotyöllä on tärkeä rooli
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

75%

Kunta voi saavuttaa hiilineutraaliuden
ilman päästökompensaatiota.
Yritys voi saavuttaa hiilineutraaliuden
ilman päästökompensaatiota.
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USKOTTAVA
KOMPENSAATIO

Kompensaatiot ovat tulleet rytinällä mukaan ilmastokeskusteluun ja olennaiseksi osaksi ilmastotoimien keinovalikoimaa. Hiilineutraaliuden
saavuttamiseksi tarvitaan usein paitsi päästövähennyksiä, myös jäljelle jäävien päästöjen kompensointia erilaisten keinojen avulla (Defra 2009).
Kompensointi saattaa ensi alkuun kuulostaa monimutkaiselta ja vaikeasti ymmärrettävältä asialta,
mutta perusajatus on hyvinkin yksinkertainen: jos
päästöjä syntyy, ne tulee hyvittää.
Päästöjen vähentäminen on aina ensisijaista.
Kaikkia päästöjä ei kuitenkaan välttämättä saada heti painettua nollaan, ja joillain sektoreilla se
saattaa jopa mahdotonta. Tällöin kompensaatiot
nousevat esiin kiireellisinä ja oleellisina toimina
täydentämään päästöjen välttämis- ja vähentämistoimia. Selvitykseemme osallistuneet asiantuntijat olivat jokseenkin samaa mieltä väitteestä, että
päästöjen ja luontohaittojen kompensointi on toivottavaa ja hyväksyttävää.
Päästöjen vähentämisen ja toiminnan ilmastoystävälliseksi saattamisen lisäksi tarvitaan myös
hiilidioksidin poistamista ilmakehästä. Kompensoitaessa hiilidioksidia tulee poistaa ilmakehästä
vähintään sen verran, kuin sitä oman toiminnan
myötä sinne päätyy. Ylimääräistä hiilidioksidia on
ilmakehässä nyt jo niin paljon, että sitä tulisi saada
poistettua enemmän kuin sitä tuotetaan. Joidenkin
asiantuntijoiden mukaan tulisikin monien yhteiskunnan toimien kohdalla pyrkiä hiilinegatiivisuuteen, ja hiilinegatiivisuuden tulisi olla myös valtiotason pitkäaikainen tavoite.

Kuva: Tuomas Uusheimo

Erilaisia kompensaatiotyyppejä
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Luonnon monimuotoisuudelle aiheutuneita haittoja hyvittävä ekologinen kompensaatio on toistaiseksi ollut Suomessa enemmän esillä kuin ilmastokompensaatiot. Suomen ympäristökeskus toteutti
ekologisista kompensaatioista laajan selvityksen
vuonna 2018 ja totesi, että Suomessa on ekologiseen kompensaatioon verrattain hyvät mahdollisuudet, vaikkei se täällä olekaan vielä yhtä yleisessä käytössä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja
joissain Euroopan maissa. (Raunio, Anttila, Pekkonen & Ojala 2018)
On hyvä huomata, että ekologinen kompensaatio
ja päästökompensaatio toimivat usein myös yhdessä ja vuorovaikutteisesti – ekologinen kompensaatio tulee usein kasvattaneeksi hiilinieluja, joilla on
myös ilmastonmuutosta hidastavia vaikutuksia.

Tämä kytkentä tarkoittaa myös sitä, että niin ekologisten kuin päästökompensaatioiden kohdalla
tulee olla tarkkana, ettei kompensoinnilla toisaalla tulla samalla aiheuttaneeksi haittaa jossakin
muualla.
Päästöjen kompensointi päästövähennys- tai
hiilinieluhankkeista ostettavilla yksiköillä on ollut ilmastotaistelun keinovalikoimassa jo pitkään.
Päästökompensaatiot nousivat aikanaan keskusteluun Kioton ilmastosopimuksen myötä. Valtiot
pystyivät vähentämään tarvittavia, laskennallisia
päästöjä omasta budjetistaan ostamalla päästöoikeuksia toisista maista tai rahoittamalla päästöjen
vähentämiseen tähtääviä projekteja kehittyvissä
maissa, sopimuksen mukaisesti ennen kaikkea
siellä, missä se on kaikkein kustannustehokkainta.

EKOLOGINEN KOMPENSAATIO

”Ekologinen kompensaatio
on prosessi, jonka tavoitteena
on hyvittää ihmistoiminnasta
luonnon monimuotoisuudelle
aiheutuvat heikennykset elinympäristöjä ennallistamalla
tai suojelemalla.”
(Raunio ym. 2018)

PÄÄSTÖKOMPENSAATIO

Päästökompensaatiolla
tarkoitetaan aiheutettujen
kasvihuonekaasupäästöjen
hyvittämistä rahoittamalla
päästöjen vähentämiseen
tähtääviä toimia toisaalla.
Kompensaatioita mitataan
hiilidioksidiekvivalenttitonneina (CO2e).
(Goodward & Kelly 2010;
Collins English Dictionary 2019)
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Pitkään kyse olikin nimenomaan valtioiden välisestä päästökaupasta. Ilmastotietoisuuden lisäännyttyä kuitenkin myös yritykset ja yksityishenkilöt
ovat innostuneet päästökompensaatioista keinona
hyvittää omasta toiminnastaan aiheutuvia päästöjä. Myös vapaaehtoiset kompensaatiostandardit,
kuten kansalaisjärjestöjen yhteistyössä kehittämä Gold Standard tai maailman suurin vapaaehtoisstandardi Verified Carbon Standard, perustuvat YK-tasolla sovittuihin sääntöihin esimerkiksi
päästövähennysten tarkkailuun, todentamiseen ja
lisäisyyteen liittyen.
Vapaaehtoinen kompensointi. Vapaaehtoisten
päästökompensaatioiden muotoja ja palveluntarjoajia on useita. Tärkeimmät mekanismit joilla
kompensaatiot toteutetaan, ovat päästöjen synnyn
estäminen ja hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä. Päästöjen syntyminen jossakin toisaalla
voidaan estää esimerkiksi ostamalla EU:n päästöoikeussertifikaatteja tai rahoittamalla sellaista
uusiutuvan energian tuotantoa, jolla korvataan
fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hiilidioksidin
poistaminen ilmakehästä puolestaan tarkoittaa
käytännössä hiilinielujen lisäämistä. Lähes kaikki
kompensaatiohankkeet hyödyntävät jollakin ta-

valla jompaakumpaa näistä mekanismeista, oli
kyse sitten metsittämisestä, aurinkoenergian lisäämisestä, soiden ennallistamisesta tai biopolttoaineen ostosta.
Ilmastopaneelin tuore raportti esittää Kuitusen
ja Ollikaisen tutkimukseen (2014) viitaten vapaaehtoiselle kompensoinnille samoja kriteerejä kuin
pakollisissa päästökauppajärjestelmissä:
• Päästövähennysyksikön tuottamishankkeen suunnittelija hakee ennakolta vahvistuksen siihen,
että hanke täyttää valitun standardin tai ohjelman (esim. VCS, Gold Standard, CDM) mukaiset
kriteerit.
• Kun hanke alkaa tuottaa vähennyksiä, ulkopuolinen tarkastaja verifioi ne.
• Hankkeen omistaja saa yksiköt ja ne lasketaan
liikkeelle omilla, rekisterissä olevilla sarjanumeroilla.
• Yksiköt siirtyvät kaupan kautta uusille omistajille
ja kun ne käyttävät yksiköt kompensaatioiksi, yksiköt eliminoidaan (poistetaan rekisteristä).
• Standardi: kriteerit – verifiointi – rekisteröinti –
myynti – eliminointi.
(Ilmastopaneeli 2019, s. 22)

Asiantuntijat

Kuva 8: Eri kompensaatiotapojen tehokkuus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä
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Kuva 9: Rahoituksen vaikutus eri kompensaatiotapojen yleisyyteen

Julkisen liikenteen edistäminen

Soiden ennallistaminen

saatioista asiantuntijat pitivät hiilensidontaa edistäviä toimia parempina kuin päästövähennyksiä
edistäviä toimia. Koska kompensaatiomarkkinoilla
on tarjolla myös paljon päästövähennyksiin perustuvia palveluja (kuten monet Gold Standard -hankkeet), ei rajanveto päästövähennysten ja kompensaatioiden välillä ole kovin selkeä etenkään
laajemmalle yleisölle. Markkinoiden kehittyessä
tarjonnan muutoksia ja eri palveluja kannattaakin
pitää silmällä. Myös kansallisen ja EU-tason ratkaisut päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektorien välisten päästöjen suhteuttamiselle
tulevat varmasti vaikuttamaan kompensaatiopalvelujen tarjontaan ja perusteluihin.
Hiilinielujen suojaaminen ja kasvattaminen eli
soiden ennallistaminen, maaperän hiilensidonta
ja metsittäminen nousivat esiin myös kysyttäessä
asiantuntijoilta, mitkä toimet voisivat erityisesti
lisääntyä kompensaatiorahoituksen myötä. Tämä
voi viitata siihen, että uusilla kompensaatiohankkeilla on parhaat edellytykset menestyä taloudellisesti, jos ne perustuvat hiilinielujen kasvattamiselle (kuva 9).

Kompensaatio-ohjelmien toiminnot soveltuvat
haastattelemiemme asiantuntijoiden näkemysten
mukaan parhaiten hiilensidontaan ja hiilinielujen
kasvattamiseen. Suurin yksimielisyys koski metsittämistä. Tämän lisäksi soiden ennallistaminen
ja maaperän hiilensidonta olivat molemmat selkeästi varteenotettavien keinojen joukossa. Metsiin liittyviä kompensaatiotapoja on muitakin kuin
metsittäminen, ja näistä kysyttiin asiantuntijoilta
erikseen (ks. sivu 30).
Materiaalitehokkuuden parantamista, julkisen
liikenteen edistämistä ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämistä ei pidetty kovin hyvinä kompensaatio-ohjelmien toimintoina. Biopolttoaineiden
tuotantoa asiantuntijat pitivät huonona kompensointitapana, vaikka toisaalta päästöjen vähentämisessä esimerkiksi uusiutuvan energian lisääminen on merkittävä toimi (kuva 8).
Asiantuntijoiden vastauksissa heijastuukin ymmärrys siitä, että päästövähennykset ja kompensaatiot ovat kaksi eri asiaa. Merkitystä oli varmasti
myös kysymyksenasettelulla: kysyttäessä kompen-
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Metsät kompensaatioiden kohteena. Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan erikseen metsien käyttöä kompensaatio-ohjelmien kohteena ja keinona
hillitä ilmastonmuutosta. Asiantuntijat pitivät selkeästi talousmetsien hiilensidonnan myyntiä normaalin tai pidennetyn kiertoajan puitteissa huonona kompensaatio-ohjelmien toimintatapana.
Talousmetsän hoitamista jatkuvalla kasvatuksella
ja puun määrän jatkuvaa lisäämistä pidettiin jo parempana keinona. Eniten yksimielisyyttä ja kannatusta kompensaatio-ohjelman toimintana sai suojelumetsän perustaminen ja suojeltuun puustoon
kertyvän hiilen myyminen kompensaationa.
Metsien käyttö kompensaatio-ohjelmissa on
herättänyt kritiikkiä sekä hyvistä syistä että
perusteetta.
Metsittäminen lienee yleisin metsäkompensaatioiden muoto ja siihen suhtautumista myös kysyttiin asiantuntijoilta. Sen ongelmana on pysyvyys.
Onko uuden metsän istuttaminen pysyvä lisäys
hiilensidontaan ja -varastointiin, vai palaako metsä tai se otetaan myöhemmin muuhun käyttöön?
Metsitys-termin suoranaista väärinkäyttöä on
kertoa, että kompensaationa metsämaille istutetaan uusia puita Suomen kaltaisessa maassa, jossa
metsämaat on lainkin mukaan joka tapauksessa
metsitettävä. Viherpesuksi metsittäminen muuttuu helposti myös kuivilla alueilla, joilla palot ovat
vuosittainen ongelma.

Etenkin kehittyvissä maissa metsitys on mahdollisuus, mutta toisaalta riskit investoinnin lyhytikäisyyteen ovat suurimmat. Viherpesuksi kompensaatiot muuttuvat, jos metsitetään alueilla, joilla
kasvava väestöpaine ja ravinnonhankinta ihmisten tarpeisiin johtavat kilpailevien käyttömuotojen
välisiin kiistoihin. Ylipäätään ravinnontuotantoon
soveltuvilla alueilla tehtävää metsitystä voidaan
syystä arvostella.
Metsien suojelu säilyttää metsän ja metsämaan
hiilivarastot edellyttäen, että metsäpalot eivät tuhoa aluetta. Esimerkiksi Suomessa tavanomaisen
talousmetsän puumäärä on keskimäärin noin 100
kuutiometriä hehtaarilla. Luonnontilaisissa metsissä puuta on usein 500–600 kuutiota hehtaarilla.
Suojelemalla metsää voi siis kasvattaa keskimääräisen hehtaarikohtaisen puuhun sitoutuneen hiilimäärän viisinkertaiseksi. Aikaa tähän kuluu kasvupaikasta riippuen sadasta vuodesta muutamaan
vuosisataan. Metsien maaperään kertyvä hiilimäärä kasvaa havumetsävyöhykkeessä vuosituhansien ajan, eli suojelu luo myös pysyväisluontoisen
hiilinielun.
Suojelun on kuitenkin arvosteltu vain siirtävän
hakkuupaineen muualle. Tämä pitää osittain paikkansa, sillä osittain hakkuut todella siirtyvät toisaalle. Hakkuiden kokonaismäärä sekä Suomessa
että maailmassa on kuitenkin jatkuvasti kasvanut,
ja kasvua haetaan edelleen. Näin ajatellen jokai-

Kuva 10: Metsien erilaiset suojelu - ja hoitokäytännöt kompensaatiotapana
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nen hakkuiden ulkopuolelle siirretty hehtaari siis
pienentää mahdollista kattoa, eli suurinta mahdollista hakkuumäärää, jota kohti yhteiskunta toistaiseksi näyttää suuntaavan. Kokonaisuutta katsoen
hakkuiden siirtymäuhka on pääosin näennäinen
vastaväite, lähinnä yritys estää kaikkinaista suojelun lisäämistä.
Kolmas metsien hiilivaraston kasvattamiseen
tähtäävä malli jatkaa puun kasvattamista erilaisten puutuotteiden raaka-aineeksi. Metsänhoitomallia kuitenkin muutettaisiin siten, että avohakkuista luovutaan ja puuston kokonaismäärää
kasvatetaan tietoisesti. Eli hakkuut pidetään koko
ajan pienempinä kuin puuston vuosittainen kasvu. Tällöin puustoon sitoutuneen hiilen määrä
lisääntyy, ja metsä toimii hiilinieluna. Malli on
toimiva, vaikkakin hiilen varastoituminen on tietysti hitaampaa kuin metsä kokonaan suojeltaessa.
Etu perusmetsätalouteen verrattuna tulee myös
maaperän hiilivaraston kasvun jatkumisesta tai
ainakin maaperän hiilivaraston pienenemisen pysähtymisestä. Avohakkuumallin metsätaloudessa
maaperän hiilivarastoa purkautuu ilmaan lisää jokaisella hakkuukierrolla.
Metsäkompensaatioissa on erittäin helppoa yhdistää ilmasto- ja biodiversiteettikompensaatiot
sekä myös vesiensuojelun edistäminen. Käytännössä aina kun metsää joko hoidetaan jatkuvasti
suuripuustoisena (ilman avohakkuita) tai suojellaan, suojellaan myös metsien lajistoa. Samalla
sidotaan lisää hiiltä metsän kasvavaan puuvarantoon ja maaperään.
Metsän puuston hiilivarasto pysyy poissa ilmakehästä boreaalisella vyöhykkeellä yleisesti satoja
vuosia, toisinaan jopa tuhat vuotta (etenkin Lapin
ikivanhoissa männiköissä). Maaperään kertyvä
hiili puolestaan on pysyväisluontoisessa hiilivarastossa. Suojeluvaihtoehdossa molemmat, hiilensidonta ja -varastointi sekä biodiversiteetin suojelu, ovat tietysti tehokkaimmillaan.

Entä onko tehokkaampaa kompensoida hankkimalla suojeluun nuoria, nopeakasvuisia, metsiä
vai valmiiksi ikimetsää? Biodiversiteettimielessä
vastaus on helppo; ikimetsää. Ilmastoa ajatellen
kyse on kuitenkin jälleen kerran aikajanasta.
Jos halutaan ilmastohyödyt heti, kannattaa
suojella uhattua ikimetsää, jolloin estetään sen
hakkuista aiheutuva hiilen nopea hävikki, eli karkaaminen ilmakehään. Kun metsä on jo ns. täynnä hiiltä, eli sen hiilivarasto ei enää kasva (paitsi
maaperään), ei ikimetsää kannata hankkia kompensaationa tulevaisuutta varten. Kompensaa-

Uhatun ikimetsän suojelu
estää parhaiten hiilen
karkaamisen ilmakehään
nyt.

tiohyöty tulee metsän hiilivaraston pitämisessä
poissa ilmakehästä, eli aivan samoin kuin soiden
turvekerroksen hiilivaraston tilanteessakin. Vaikutus varaston säilymisestä saadaan heti ja se on
merkittävä. Edellytyksenä on tietysti se, että alue ei
ilman kompensaatiotoimia säilysi ikimetsänä. Jos
hakkuu-uhkaa ei ole, ei hiilivaraston säilymistä voi
katsoa kompensaatioksi.
Nuori puusto puolestaan sitoo hiiltä muutamien
seuraavien vuosisatojen ajan tehokkaasti, eli poistaa hiiltä ilmakehästä. Nuoren metsän suojelu tai
vaihtoehtoisesti hoito siten, että sen puustopääoman määrä kasvaa jatkuvasti, toimiikin kompensaationa tulevaisuudessa. Tällöin investoinnin
pysyvyys (tai hiilivaraston jatkuva kasvu) on tietysti varmistettava. Suomen kaltaisessa valtiossa
pysyvä suojelupäätös on riittävä tae tästä. Nuorten
metsien suojelussa ei ole riskiä siitä, että metsä ei
muutenkaan olisi hakkuutoimien kohteena, sillä
jokainen talousmetsähehtaari on kiertoaikansa
(noin 80-100 vuotta) kuluessa varmasti hakkuutoimien kohteena. Tämä pätee täysin riippumatta
esimerkiksi tämänhetkisen maanomistajansa mielipiteistä tai muista nk. vapaaehtoisen hakkaamattomana säilyttämisen argumenteista. Hakkuilta
suojeltuja ovat ainakin Suomessa ainoastaan virallistetut suojelualueet.
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Tunnettuja kompensointiohjelmia
Vastaajia pyydettiin mainitsemaan tuntemiaan
‘onnistuneita’ kompensointiohjelmia. Mainintoja
saivat Gold Standardin ja EU:n päästöoikeuksien
poisoston ohella useat erilaiset kompensaatiopalvelujen tarjoajat. Eräs asiantuntija kuvaili toimialan moninaisuutta ymmärtäväisesti: On kompensaatio-ohjelmia, joissa on tuotettu hyviä asioita,
mutta ne eivät välttämättä ole olleet riittävän vaikuttavia. Yksikään ohjelma ei varsinaisesti vastaa
siihen, mitä itse ymmärrän päästökompensaationa.
On kuitenkin parempi, että kompensaatioita tehdään, sillä niillä voidaan joka tapauksessa saada
hyviä asioita aikaa, jotka voisivat muuten jäädä
toteutumatta.

Oheiseen taulukkoon on koottu markkinoilla olevia kompensaatiopalveluja (tilanne syyskuussa
2019). Palvelujen kuvaukset on kerätty toiminnanharjoittajien omista tiedoista, eikä kaikkien todellisia kompensaatiovaikutuksia voida arvioida.
Myös muita kompensaatioina toimiaan myyviä tahoja on olemassa, mutta osa näistä ei täytä mitään
kompensaatioiden kriteereitä.
Useat päästökompensaatioiden välittäjät noudattavat ns. tonni tonnilta -periaatetta, eli jokainen
kompensoitu hiilidioksiditonni vastaa yhden hiilidioksiditonnin vähennystä tai hiilinielun lisäystä.
Muutamat suomalaiset päästökompensaatioiden
välittäjät tarjoavat myös itse hiilijalanjälkilaskentapalveluita. Osa kompensaatioiden myyjistä edellyttää hiilijalanjälkilaskentaa ja osa ei.

TUNNETTUJA KOMPENSAATIOSTANDARDEJA JA -PALVELUJA
The Gold Standard

Compensate luo järjestelmää, jossa kulutuksen synnyttämiä päästöjä voi
kompensoida ostosten yhteydessä, jotta ihmiset ymmärtävät paremmin hiilijalanjälkensä. Päästövähennysyksiköt ostetaan kansainvälisesti luotettujen
projektikehittäjien sertifioiduista hiilensidontaprojekteista.

CO2Esto

CO2Esto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ostaa EU:n päästökauppajärjestelmästä päästöoikeuksia mitätöidäkseen omat päästönsä. Lisäksi CO2Esto tukee
asiakkaitaan kustannustehokkaassa päästöjen vähentämisessä.

Puro

Puro kehittää uusia CO2-poistomenetelmiä ja tarjoaa kolmen pitkäkestoisen,
teollisen CO2-poistomenetelmän sertifikaatteja: CO2 kiinnitettynä karbonaattikivielementteihin, puisiin rakennuselementteihin sekä kiintohiilenä biohiileen.

Puuni

Puuni on suomalainen yritys, joka poistaa hiilidioksidia ilmakehästä uudelleenmetsittämällä joutomaita yhdessä yritysten sekä kuntien kanssa, eli rakentamalla uusia hiilinieluja.

Karbonautti

Karbonautti on suomalainen päästövähennysten välittäjä, joka hyväksyy tukikohteiksi vain Gold Standard -sertifioituja hankkeita.

Finnairin
Push for Change

Finnair tarjoaa mahdollisuuden vähentää lennon päästöjä ostamalla biopolttoainetta tai hyvittää lennon hiilidioksidipäästöt tukemalla päästövähennysprojektia. Rahat menevät lyhentämättöminä päästövähennysprojektiin
Mosambikissa.

Ilmastoapu

Ilmastoapu on suomalainen päästövähennysten välittäjä, jonka kautta yksityishenkilöt ja yritykset voivat kompensoida päästöjään sertifioitujen päästövähennyshankkeiden avulla.

Taimiteko

Suomen 4H-kerhon Taimiteko-toimintamallin tavoitteena on istuttaa 10 000
hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Taimiteossa kompensoidaan
niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret.

The Verified
Carbon Standard

VCS on maailmanlaajuinen standardi vapaaehtoisille päästövähennyksille ja
projekteille, jotta päästövähennykset ovat todellisia ja mitattavia. Perustajina
(v. 2006) The Climate Group, the International Emissions Trading Association,
the World Economic Forum ja myöhemmin World Business Council for
Sustainable Development.

The Clean
Development
Mechanism

CDM kehitettiin standardiksi vuonna 1997 Kioton pöytäkirjan ratifioimisen jälkeen. Se takaa, että päästövähennykset tehdään projekteissa, jotka toteutetaan
kehitysmaissa.

EIVÄT MYY KOMPENSAATIOITA, MUTTA TOIMINTA LIITTYY
HIILINIELUJEN SÄILYTTÄMISEEN TAI KASVATTAMISEEN

CarbonNeutral Companyn rekisteröity tuotemerkki ja maailmanlaajuinen standardi, joka kertoo, että yritys on mitannut ja vähentänyt hiilidioksidipäästöjään
Carbon Neutral -ohjelman mukaisesti.

Luonnonperintösäätiö

Luonnonperintösäätiön toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Säätiö hankkii hallintaansa – ostamalla,
vaihtamalla tai lahjoituksina – sopivia alueita, ensisijaisesti metsiä, ja hakee
niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen.

Hiilipörssi

Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi on soiden ennallistamiseen perustuva
hyvityspalvelu, jonka tavoitteena on turvata suomalaisten soiden hiilivarastot,
lisätä suoluonnon monimuotoisuutta ja parantaa soihin liittyvien vesistöjen
tilaa. Hiilipörssi tekee pitkäaikaiset sopimukset maanomistajien kanssa soiden
ennallistamiseksi ja hiilivuodon pysäyttämiseksi.

Yhteismetsä
Hiilennielu

Hiilennielu hoitaa metsiä avohakkuuttomasti ja siten, että vuosittain hakkuiden
määrä on pienempi kuin puuston kasvu. Näin toimien on mahdollista kasvattaa
metsän hiilivarastoa pitkälle tulevaisuuteen.

Carbon Neutral
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Voittoa tavoittelematon organisaatio, joka arvioi ja todentaa päästövähennyksiä.
Myönnetään vain uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden näkökulmasta
laadukkaille hankkeille. Esim. metsänistutushankkeet eivät kuulu tähän, koska
on mahdollista, että metsä myöhemmin kaadetaan ja hyödynnetään energiaksi.

Compensate

®

FirstClimate

Kansainvälinen hiilidioksidipäästöjen hallintaa ja kompensaatioita tarjoava
yritys.

MyClimate

Sveitsiläinen, vuonna 2002 perustettu, voittoa tavoittelematon organisaatio,
joka toimii kansainvälisesti ja tarjoaa vapaaehtoisia päästövähennyksiä ja hiilidioksidipäästöjen hallinnan keinoja.

CEMARS

CEMARS-sertifikaatti on suunnattu suurille organisaatioille ja sektoreille, jotka
vähentävät ja kompensoivat kasvihuonekaasupäästöjään.

Nordic Offset

Nordic Offset myy kaupallisia päästövähennyksiä sekä pysyviä hiilinielujen
lisäyksiä vapaaehtoiselta päästökauppamarkkinalta. Päästövähennyksien hinta
muodostuu vapailla markkinoilla ja ilmaistaan päästövähennyskrediiteissä.
Krediitit ovat Gold Standard-verifioituja.
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Asiantuntijat uskovat kompensoinnin
yleistymiseen

Miksi suomalaisia hankkeita
ei ole kansainvälisten
kompensointistandardien ja
verifiointiohjelmien piirissä?

Lähes 90 % asiantuntijakyselyn vastaajista oli lähes
tai täysin samaa mieltä kysyttäessä kantaa väittämään, että kompensointi tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Suomalaisissa hankkeissa herättää
kuitenkin huomiota standardien ja verifiointiohjelmien puuttuminen. Palvelut, joissa hyvitys- tai
kompensointitoiminta, kuten puiden istutus tai
suon ennallistaminen, tapahtuu Suomessa, ovat
vielä melko uusia ja aktivoituneet vasta viime vuosina. Selvityksen aikana ei tullut esiin yhtään toimintamallia tai palvelua, jossa Suomessa sijaitseva
kompensaatiohanke tai -toiminta olisi saanut kansainvälisen verifioinnin.
Yritysvastaajien luottamus kompensaatiohankkeisiin oli hieman korkeampi kuin asiantuntijoilla, mutta kumpikaan ryhmä ei arvioinut ohjelmien luotettavuutta nykyisellään järin korkeaksi.
Kompensointia pidetään hyväksyttävänä ja sen uskotaan yleistyvän. Vastaajat näkevät kompensointiin liittyvän silti paljon epäselvyyksiä:
• pitää perehtyä paljon
• ei luoteta, että luvatut toimet toteutetaan
• hinnoittelu on sekavaa ja hinnat alhaisia
• edes verifioinnit eivät ole auttaneet uskottavuuden
lisäämisessä, joten onko kyse siitä, että aihe on vain
vaikeasti ymmärrettävissä?
Asiantuntijoista selkeä enemmistö oli sitä mieltä, että uudenlaisille kompensointi- ja luontohyvitysohjelmille on kysyntää Suomessa ja tarjolla

pitäisi olla enemmän kotimaisia kompensointiohjelmia. Uskottavien, kotimaisten kompensointihankkeiden vähäisyyden vuoksi tällä hetkellä vain
pieni osa kompensointiin tarkoitetusta rahasta jää
sitomaan hiiltä Suomessa.

Viherpesua vai aitoa vastuullisuutta?
Kompensaatiot ovat kohdanneet paikoin raskastakin kritiikkiä, ja niiden tarpeellisuus ja hyödyllisyys kyseenalaistetaan aika ajoin. Kompensaatioita on esimerkiksi syytetty anekaupaksi:
maksamalla rahaa voi esiintyä hyviksenä samalla,
kun saastuttaminen jatkuu. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan kyse on parhaimmillaankin nollasummapelistä: vaikka luvattu päästövähennys
tai hiilinielu syntyisikin, kokonaispäästöt eivät
kuitenkaan vähene, vaan ainoastaan pysyvät ennallaan. Keskeinen ja aiheellinen huoli on, että
kompensointi kanavoi resursseja pois päästöjen
vähentämisestä kompensointiin.

Kuva 11: Kompensaatio-ohjelmien luotettavuus
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Paljon kysymyksiä liittyy myös erilaisten kompensaatiohankkeiden luotettavuuteen. Voi käydä
esimerkiksi ilmi, että päästöjä ei ole välttämättä
oikeasti vähennetty, tai vaikka olisikin, niin päästövähennystoimi ei välttämättä ole ollut lisäinen.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hiilinieluiksi tarkoitetut puut olisi istutettu joka tapauksessa,
vaikkei niihin olisikaan sijoitettu ulkopuolista
kompensaatiorahaa. Voi olla vaikeaa tunnistaa,
milloin hanke on sellainen, että sitä ei olisi lainkaan toteutettu ilman kompensaatiorahaa.
Edellä kuvatun lisäisyyden ohella toinen keskeinen kompensaatiohankkeiden luotettavuuteen
liittyvä kysymys on hiilinielun pysyvyys. On esimerkiksi mahdollista, että hiilinieluiksi istutetut
metsät eivät tuokaan pysyviä päästövähentymiä,
sillä metsä voi palaa tai ne saatetaan myöhemmin
kaataa. Mitä käy kompensoinnissa käytetylle hiilinielulle silloin, ja mikä on kompensaatiopalvelun
tarjonneen yrityksen vastuu? Metsähankkeisiin
liittyy usein myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä, sillä paikallisten yritysten ja
metsittämishankkeita ajavien toimijoiden intressit
voivat olla pahasti ristiriidassa.
Sekä päästövähennyksiä että hiilivarastojen kasvattamista tarvitaan, mutta nämä vaikuttavat eri
aikajänteillä. Päästövähennykset ja olemassa olevien hiilivarastojen turvaaminen pitää toteuttaa
heti, jotta ilmakehään ei pääse lisää hillidioksidia.
Hiilivarastojen kasvattaminen esimerkiksi metsänhoitoa kehittämällä taas sitoo hiilidioksidia ilmakehästä pitkällä aikajänteellä.
Asiantuntijat olivat melko yksimielisiä siitä,
milloin kompensointi on aitoa vastuullisuutta ja
milloin taas viherpesua. Vastauksissa todettiin esimerkiksi että:
• Yhdistettynä kunnianhimoisiin päästövähennysavoitteisiin- ja toimiin kompensointi on vastuullista.
• Viherpesu on kyseessä kun hiilineutraaliutta hankitaan vain kompensaatioilla. Vastuullista on, jos
tehdään ensin kaikki päästöjen välttämiseksi ja
vähentämiseksi.
• Kompensaation tulee tuottaa jotain aitoa lisäarvoa ja sitä tulee käyttää vain niiltä osin, kun haittoja ei voida enää vähentää.
• Kompensointi on aitoa vastuullisuutta, mikäli käytetty kompensointiohjelma todella vähentää päästöjä kompensoinnin mukaisen määrän.

Kompensaatiokenttä
kaipaa ennen kaikkea
uskottavuutta,
läpinäkyvyyttä
ja luotettavuutta.

• Luontoasioissa nähdään niin, että pitää kompensoida siten, että se tuo lisäarvoa - pelkkä aiheutetun
haitan kompensointi ei siis riitä, vaan tarvitaan
enemmän.
Asiantuntijat pitivät kompensaationa vastuullisena silloin, kun se yhdistetään välttämättömiin
päästövähennystoimenpiteisiin. Ainoana toimenpiteenä kompensaatiota pidettiin viherpesuna.
Lisäksi asiantuntijat pitivät tärkeänä, että kompensaatiolla saadaan aikaan luvatut vaikutukset sekä
aitoa lisäarvoa.
Mikäli vapaaehtoiset kompensaatiopalvelut saadaan valjastettua asianmukaiseen käyttöön ja käytännöt ohjattua oikeille urille, on niillä merkittävää
potentiaalia olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisuun. Kompensaatiokenttä kaipaa ennen kaikkea
uskottavuutta, läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta,
kuten haastatteluissa kävi ilmi. Onkin erittäin tärkeää, että päästöjen kompensoinnissa käytetyt mekanismit ovat luotettavia. Yhteiset pelisäännöt ja
niiden noudattamisen valvonta lisäävät kentän uskottavuutta ja toimintavalmiuksia. Luotettavilla,
uskottavilla ja läpinäkyvillä palveluilla ja yhteisillä
pelisäännöillä vapaaehtoisesta kompensoinnista
on mahdollista luoda käytäntö, joka täydentää ja
tehostaa muita tarvittavia ilmastotoimenpiteitä.
Kompensaatioiden yhteydessä on syytä katsoa
myös laajemmalle kuin ainoastaan ilmastonmuutoksen hillintään. Onnistuneet kompensaatiot
voivat vastata ilmastokriisin hillitsemisen ohella myös muihin globaaleihin haasteisiin kuten
luonnon monimuotoisuuden tai ekosysteemipalveluiden ylläpitämiseen. Parhaiten hiiltä sitovat
ekosysteemit, kuten metsät, ovat usein myös biodiversiteetin kannalta tärkeimpiä alueita.
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Hinta ja maksaja

Kompensaation hinnoittelussa olisi vastaajien
mukaan oltava mukana varmuusvaraa. Riskinä
nähtiin myös, että päästökaupan hinnat romahtavat. Pitäisikö kompensaation hinnan siis perustua
aiheutuneisiin päästöihin ja niiden markkinahintaan, mikä voidaan nykyjärjestelmällä jo määritellä, vai aiheutuneisiin haittoihin, minkä hintaa on
vaikeaa nykyjärjestelmässä laskea?

Vastaajilta kysyttiin, kenen pitäisi maksaa kompensoinnista. Onko maksaja yritys, asiakas tai joku
muu? Näkemykset vaihtelivat ja moni totesi myös,
että maksajia voi olla monia. Saimme seuraavia
vastauksia:
• Saastuttajan pitäisi maksaa.
• Vahingon tuottaja tai toiminnasta hyötyjä.
• Ensisijaisesti yritys.
• Jos yritys maksaa, niin lopulta maksaa asiakas.
• Yritys ja asiakas.
• Eri vaiheissa kaikkien tulee maksaa: yritysten ja
kuluttajan. Valtiolla on maksajan rooli julkisen rahan kautta, käyttää vipuvartta julkisten hankintojen ja investointien kautta. Sama pätee kuntiin ja
julkisiin organisaatioihin.
Asiantuntijoiden näkemykset siitä, että kompensoinnista maksaminen voisi ylipäänsä kiinnostaa,
olivat varsin yksimielisiä yksityishenkilöiden osalta – kukaan ei ollut väitteestä eri mieltä. Yritysten osalta hajontaa oli enemmän, mutta kaikkein
epämääräisin kuva muodostuu kuntien halukkuudesta maksaa kompensoinnista. Kolmasosa
asiantuntijoista ei vastannut mitään, ja muidenkin
vastaukset hajosivat pitkin asteikkoa.
Kysyttäessä, mihin kompensaation hinnan pitäisi perustua, vastaukset vaihtelivat laajasti.
Joidenkin mielestä hinnan pitäisi perustua kustannuksiin, jotka syntyvät kompensaation toteuttamisesta. Joiden mielestä hintaa pitäisi suhteuttaa
päästökauppaoikeuksiin - eikä olla ainakaan sitä
alempi. Monien mielestä kompensaatiohinnan pitäisi perustua hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaan
haittaan, mikä on kuitenkin vastaajien mielestä
vaikea määritellä.

Kompensoitavat toimialat ja toiminta
IPCC:n ilmastoraportti kuvasi, että ilmakehässä
olevan hiilidioksidin vähentämistä voisi käyttää
keinona kompensoida päästöjä sektoreilta, jotka eivät saa päästöjään nollaan tai joiden päästöjen nollaamiseen kuluisi hyvin kauan aikaa (IPCC 2018).
Tätä selventääksemme kysyimme asiantuntijoilta,
mille toimialoille kompensointi erityisesti sopisi.
Monet vastaajat näkivät, että kompensointi sopii
niille toimialoille, joiden tiettyjen päästöjen vähentäminen on erittäin vaikeaa, erityisen kallista
tai mahdotonta. Toimialoina mainittiin mm. energiateollisuus, teräksen valmistaminen, sementin
valmistaminen, kaivosala, lentoliikenne ja metsäteollisuus, sekä välttämättömät yhteiskunnan palvelut, kuten terveydenhuolto ja ruoantuotanto.
Kompensaatioita hankkineilta yrityksiltä kysyttiin, mitä toimintoja tai osuutta toiminnasta kompensoitava prosenttiosuus edustaa. Muutama vastaaja pystyi antamaan arvion, että kompensointi
kattaa 20 % hiilijalanjäljestä. Yritykset kompensoivat mm.
• lentoliikennettä, logistiikkaa ja muuta kuljettamisen ja liikkumisen aiheutuvia päästöjä,
• raaka-aineita ja alkutuotantoa sekä
• energiantuotantoa.

Kuva 12: Kenellä on kiinnostusta laittaa rahaa kompensointiin
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seuraavasti: Hyvä kompensointi aiheuttaa todellisia päästövähennyksiä ja ne ovat läpinäkyvästi
ulkopuolisen arvioitsijan toimesta todennettavissa
ja riittäviä suhteessa aiheutettuun ympäristö- ja
ilmastovahinkoon.
Maantieteellisen etäisyyden vaikutusta uskottavuuteen pohdittiin ja kysyttiin, olisiko uskottavampaa toteuttaa kompensointiohjelmia yritysten
tai toimijoiden lähialueilla. Asiantuntijat mainitsivat erikseen haasteita liittyen kehittyvien maiden kompensointiohjelmiin. Haasteina nähtiin
mm. ihmisoikeuskysymykset, epästabiili lainsäädännöllinen pohja, paikallisyhteisöjen vastustus
sekä kielteiset vaikutukset alueiden omistus- ja
hyödyntämisoikeuksiin.

USKOTTAVAN KOMPENSOINNIN KRITEERIT

Tieteellisyys
• Kompensointimekanismi ja kompensoitava määrä perustuvat tutkittuun tietoon.
• Kompensaatioiden vaikutukset tulee tuntea riittävän hyvin.
• Teknologinen ja tieteellinen pohja pitää olla kunnossa.

Vaikuttavuus, lisäisyys ja lisäarvo
• Kompensaatiotoimien tulee olla sellaisia, että niitä ei olisi tapahtunut ilman kompensaatiorahoitusta. Toisin sanoen kompensaatioiden tulee olla aidosti lisäisiä ja tuottaa lisäarvoa.
• Kompensaatioiden tulee olla aidosti vaikuttavia, niiden vaikutukset pitää tuntea ja vaikuttavuus
tulee pystyä osoittamaan.
• Toimien lisäisyys eli ne eivät olisi toteutuneet ilman kompensointia.

Riittävyys ja pysyvyys
• Kompensaation tulee olla riittävän suurimittaista ja pysyvää - kompensaation seurauksena
syntyvien hyötyjen tulee olla vähintään yhtä pysyviä kuin haittojen.
• Kompensaatioihin liittyy aina pysyvyysriski, joka tulee huomioida.
• Pysyviin hiilinieluihin liittyy pysyvyysriskejä kuten mahdolliset metsäpalot.

• Syntyneiden päästövähennysten ja ympäristövaikutusten on oltava todennettavissa.
• Ympäristö- ja ilmastovaikutusten lisäisyys pitää olla todennettavissa.
• Verifioitavissa oleva päästövähennystoteuma.
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Hiilineutraaliudella tarkoitetaan yleensä sitä, että
kunnan tai yrityksen nettopäästöt ovat nolla. Tähän voidaan päästä useiden eri laskentatapojen
kautta. Yhtenäisten standardien ja ymmärryksen
kehittyminen lisäisikin kompensaatioiden ja hiilineutraaliustyön uskottavuutta. Asiantuntijahaastattelut toivat esiin kattavan kriteeristön uskottavalle kompensoinnille.
Moni asiantuntija painotti, että kompensointi ei
saa heikentää päästövähennystavoitteita, kompensaatio-ohjelman toimintaa ei muissa olosuhteissa
tapahtuisi, ja tämän lisäksi toiminnassa pitää huomioida myös muut kestävän kehityksen kriteerit.
Tärkeää on myös seurannan uskottavuus ja läpinäkyvyys. Muuan vastaaja tiivisti näkemyksensä

Todennettavuus

35%

Kunnilla

Uskottavan kompensoinnin kriteerit
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Läpinäkyvyys ja avoimuus
• Julkisuus ja avoimuus: yleisöllä tulee olla mahdollisuus arvioida kompensaatiota.
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Kuva: Kimmo Räisänen

PAREMPAA
KOHTI

Yksi selvityksen keskeinen havainto oli, että asiantuntijoiden, yritysten ja kuntien edustajien näkemykset olivat yllättävän yhteneväisiä. Yhteistä
ymmärrystä on jo paljon, vaikka näkökulmissa ja
näkemysten yksityiskohdissa on eroja. On myös
hienoa, että niin yritykset kuin kunnatkin haluavat olla ratkaisemassa ilmastokriisiä – vastuuta ei
ainakaan tämän selvityksen vastauksissa sysätty
valtiolle tai kuluttajien niskaan. Ilmastotyö edistää
yritysten ja kuntien kilpailukykyä - näin vastataan
kuluttajien ja asukkaiden odotuksiin sekä ollaan
ajan hermoilla.
Yritykset määrittelevät omia ilmastovaikutuksiaan osin itselleen edullisella tavalla. Ilmastotyö
ei kuitenkaan ole monille yrityksille vielä osa ydintoimintaa vaan sen lisänä. Vastuullisuutta tehdään
joskus myös viestintä edellä. Kaikella ilmastotyöllä ja oikealla suunnalla on silti merkitystä. Nykynäkemyksen mukainen yritysten ydintehtävä eli
voitontavoittelu on joskus ristiriidassa yritysten
ilmastotavoitteiden kanssa. Yksityisen sektorin taloudelliset reunaehdot ja ohjauskeinot eivät vielä
riittävästi tue ilmastoaktiivisuutta.
Järkevää yrityksen toiminnan hallintaa on varmistaa tulevaisuuden bisneksen edellytykset.
Ilmastonmuutos muuttaa olosuhteita siten, että
käytännössä jo nyt erittäin suuri osa merkittävistä
yritysjohtajista tiedostaa, että yrityksen on oman
tulevaisuutensa mahdollistamiseksi pakko toimia
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yritykset ovat
etenemisnopeudessa ajaneet jo ohi valtiollisista
politiikkatoimista. Kovin moni ei vielä tiedosta
tarvittavan muutoksen suuruutta, vaikka esimerkiksi kuolevat fossiilitoimialatkin ovat siirtymässä
mahdollisimman nopeasti muille sektoreille, joilla
bisnestä voi jatkossakin olla. Tietysti mukana on
vapaamatkustajia ja jarruttajia, ja siksi valtiollisia, lakisääteisiä rajoituksia ja vaatimuksia tarvitaan. Mutta se ei lainkaan vähennä tarvetta luoda
vapaaehtoisia kompensaatiojärjestelmiä, joilla
edelläkävijät voivat nopeuttaa välttämätöntä muutosta ja tehdä muutoksesta trendikästä ja entistä
hyväksytympää.
Ilmastotyön kehittyessä ja mittakaavan kasvaessa erilaiset vapaaehtoiset kompensaatiot ovat
alkaneet herättäneet entistä enemmän kiinnostusta. Yhdistettynä kunnianhimoisiin päästövähennyksiin kompensaatiota pidetään hyväksyttävänä.
Myös hiilinielujen rooli ilmastonmuutoksen hillin-

nässä ymmärretään ja erityisesti hiilinieluja turvaaviin ja kasvattaviin toimiin (metsitys, soiden
ennallistaminen ja maaperän hiilensidonta) halutaan panostaa. Vapaaehtoisten kompensaatioiden
kautta voi jatkossa suuntautua entistä enemmän
varoja hiilinieluja kasvattamaan.
Vapaaehtoisten kompensaatioden pelätään toisinaan vievän pohjaa lainsäädännöllisiltä toimilta ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Pelko
voi olla oikeutettu, mutta lienee liioiteltu tilanteessa, jossa yhä useampi valtio on populistijohtoinen, eikä ilmastonmuutoksen vastainen työ
näytä olevan enemmistöjen suosiossa. Nykyisessä
ilmapiirissä on aika selvää, että edelläkävijät, sekä
yksityiset että yritykset, ovat tiennäyttäjiä ja muutoksen mahdollistajia.
Selvityksen asiantuntijat ja kompensaatioiden
potentiaaliset ostajat eli yritykset ja kunnat toivoisivat kompensaatiolle lisää regulaatiota, koska
nykyisellään kompensointiin liittyy liikaa epävarmuuksia. Jotta vapaaehtoiset kompensaatiomarkkinat kasvaisivat vaikuttavaksi toiminnaksi,
tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä, ymmärrettävyyttä
ja yhteisiä pelisääntöjä.
Asiantuntijat peräänkuuluttavat viherpesun ehkäisyyn periaatteina avoimuutta, läpinäkyvyyttä,
aitoa lisäisyyttä ja kompensoinnin yhdistämistä
riittäviin päästövähennyksiin. Asiantuntijat kehottivat myös kansalaisjärjestöjä, kansalaisia ja
mediaa olemaan valppaana ja valistuneina.
Järjestelmätasolla kaivattiin lainsäädännöllistä kehikkoa (valtio / EU-tasolla), tutkimustietoon
perustuvaa standardointia ja kriteerejä sekä ulkopuolista valvontaa ja todentamista.Suomessa
toteutettaville kompensointitoimille on kysyntää ja siinä on potentiaalia. Suomalaiset toimijat
kamppailevat verifioinnin kanssa, koska palvelua
ei ole saatavilla kansallisesti, vaan todennus pitäisi saada kansainvälisistä ohjelmista. Kotimainen kompensaatioiden verifiointitaho voisikin
olla avuksi kompensointitoiminnan kasvussa ja
kehittymisessä.
Uskottavassa vapaaehtoisessa kompensointijärjestelmässä on useita eri rooleja ja toimijoita. Samoilla pelisäännöillä kaikki tahot, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta ja haluavat vapaaehtoisesti
(ja ehkä tulevaisuudessa velvoitettuna) ostaa tai
toteuttaa kompensaatiota voisivat niin tehdä uskottavasti, vaikuttavasti ja todennetusti.
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pensaatiotoimet soiden ennallistamiseksi ja metsien puuvaroihin sekä maaperään sitoutuneen
hiilimäärän kasvattamiseksi ovat tulevaisuuden
hiilinegatiivisen yhteiskunnan rakentamista. Lisäämällä soiden ja metsien hiilivarastojen kasvua
ja säilymistä nyt helpotetaan merkittävästi seuraavien vuosisatojen ilmastonmuutoksen vastaista
työtä.
Yritykset ovat jo ottaneet myös luovat tavat käyttöön tukea ilmastotyötä myös lahjoittamisen muodossa ja nostaa asiaa esiin viestinnässään. Eikä ole
varmasti haittaa, että materiaalisen yrityslahjan
sijaan lahjoitetaan puu, tai muulla tavoin korvataan hankintoja ilmastoystävällisemmillä teoilla.
Haasteellisempaa on määritellä ja rakentaa yhteisymmärrys, milloin on sopivaa sanoa, että joku toiminta on kompensoitu.
Lisää pelisääntöjä kompensaatiokentälle kaivataan myös suuren yleisön paremman ymmärryksen ja koko kompensaatiokentän yleisen hyväksyttävyyden vuoksi, kuten yksi asiantuntija kertoo:
Suuri yleisö ei pysty arvioimaan, ovatko kompensaatiot toimivia. Viherpesukompensaatiot vievät
pahimmillaan hyväksyttävyyden myös toimivilta
kompensaatiohankkeilta.

Viisi askelta hiilineutraaliuteen
yrityksille ja kunnille
Haastatteluissa pyysimme asiantuntijoita antamaan vinkkejä, kuinka yritys tai kunta voisi toimia
aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Saimme erittäin hyviä neuvoja ja kokosimme niistä 5 neuvoa yrityksille ja kunnille.
Asiantuntijoiden neuvoista piirtyvä polku oli
hyvin samankaltainen niin yrityksille kuin kunnillekin. Ilmastovaikutusten selvittämisen jälkeen
pitää tarttua ripeästi toimiin päästöjen vähentämiseksi ja positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi. Se mitä ei onnistuta vähentämään, voidaan kompensoida, kun vain löytyy uskottava
palveluntarjoaja.
Yrityksen tai kunnan omien tekojen lisäksi tarvitaan keskustelua muiden toimijoiden kanssa niin
markkinoiden kuin politiikan näkökulmasta. Hiilineutraalius ei ole yksi teko vaan jatkuva prosessi,
joka vaatii pitkäaikaisen sitoutumisen ja innostavat tavoitteet.

Tulevaisuudessa meillä on
hiilinegatiivinen yhteiskunta,
jossa fossiilisista polttoaineista
on luovuttu ja nieluja kasvatettu
luonnon, vesistöjen ja ihmisten
hyvinvointi huomioiden.

Kuva: Mikko Muinonen

Kompensaatiojärjestelmää kehittämällä ja rakentamalla selkeä toimintamalli luotaisiin vaikuttavat vapaaehtoiset kompensointimarkkinat.
Nykyiset epävarmuustekijät osin estävät hyödyntämästä kompensaatiota osana vapaaehtoista
yritys- ja yhteiskuntavastuuta ja yritysten ja kuntien aktiivista ilmastotyötä. Viherpesun leimaa
osataan pelätä, mutta tämän selvityksen mukaan
kompensaation uskotaan lisääntyvän tulevaisuudessa, koska sillä on oma roolinsa ilmastokriisin
ratkaisemisessa. Hiilinielujen suojelemista ja
kasvattamista tarvitaan, joten tarvitaan myös uskottava ja vaikuttava kompensointijärjestelmä.
Kompensaatiot ovat kohdanneet paljon kritiikkiä, sillä ne on nähty usein keinona vältellä
todellista päästövähennyksiä, eräänlaisena kestämättömänä “oikotienä onneen”. Hyvin toteutettuna vapaaehtoiset kompensointimarkkinat
voivat kuitenkin auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa täydentävänä toimena. Lopulliseksi
ratkaisuksi kompensaatioista ei ole (ainakaan ilman hiilenpoistoteknologioiden merkittävää kehittymistä), mutta ne voivat auttaa matkalla kohti
hiilineutraaliutta toimijoiden ajaessa vähä vähältä päästöjään alas. Lopullisen tavoitteen tulisi
olla globaali hiilinegatiivisuus, jossa ihmiskunta
päästää vähemmän hiilidioksidia kuin hiilinielut sitovat. Päästöjä on vähennettävä radikaalisti
ja nopeasti, jotta hiilinieluilla on minkäänlaista
mahdollisuutta sitoa riittävää määrää hiilidioksidia ilmakehästä.
Kompensaatioilla voidaan yhdessä rajujen
päästövähennysten kanssa nopeuttaa yhteiskunnan muutosta hiilineutraaliksi. Parhaassakin
tapauksessa kompensaatiot voivat olla vain pienehkö osa muutosta. Silti murrosvaihe ja ilmastotoimien kiireellisyys tekevät kompensaatioista
erittäin merkittäviä. Hiilineutraaliuteen päästyä
on edessä seuraava ongelma; pitää päästä hiilinegatiiviseksi. Ilmakehään parin vuosisadan aikana
vapautettua hiilimäärää ei hetkessä saada ilmasta pois, vaan kyseessä lienee vuosisatoja jatkuva
kamppailu ilmakehän hiilen vähentämiseksi.
Hiilinegatiivisuuden luomiseksi ihmiskunnalla on toistaiseksi ainakin taloudellisesti realistisista keinoista käytettävissä vain luonnon
omat prosessit ja niiden edistäminen. Siten kom-
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VIISI ASKELTA
HIILINEUTRAALIUTEEN
YRITYKSILLE...
1. SELVITÄ ILMASTOVAIKUTUKSET
• Selvitä toiminnan vaikutukset.
• Tee olennaisuusanalyysi: selvitä mikä on tuotteen/palvelun keskeisin hiilijalanjälki?
• Tunnista kehittämiskohteet: mitä toiminnan osa-alueita voisi kehittää ilmastoystävälliseksi?

2. TOTEUTA SUUNNITELMAT NEGATIIVISTEN VAIKUTUSTEN
MINIMOIMISEKSI JA POSITIIVISTEN VAIKUTUSTEN MAKSIMOIMISEKSI
• Tee ja toteuta suunnitelma negatiivisten ilmastovaikutusten minimoimisesta ja positiivisten
maksimoimisesta. Vähennä päästöt minimiin.
• Tee tarvittaessa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
• Kehitä oman yrityksesi toimintoja ja tuotteita, luo uusia vaihtoehtoja.
Panosta tutkimus- ja kehitystyöhön.

3. KOMPENSOI PÄÄSTÖT
• Käytä päästökompensaatioita.
• Vertaile eri palveluja ja pyri löytämään ekologisesti ja eettisesti paras mahdollinen kompensaatio.

4. VIESTINTÄ JA KÄDENJÄLKI
•
•
•
•

Muuta markkinoinnin ja viestinnän painotusta ilmastomyönteiseksi.
Ole edelläkävijä ja haasta toimialaasi mukaan toimimaan.
Osallistu poliittiseen päätöksentekoon ja vie ilmastoasioita eteenpäin.
Kädenjälkiajattelu: miten omalla liiketoiminnalla voi muuttaa ulkopuolista maailmaa
hiilineutraalimpaan suuntaan?

5. SEURANTA JA JATKUVA KEHITTYMINEN
• Seuraa yrityksesi toimintaa johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.
Ilmastotyö on jatkuva prosessi.
• Arvioi toimintaasi ja kehitä sitä pitkäjänteisesti ilmastoystävällisemmäksi.
• Tee selkeä, inspiroiva pitkän tähtäimen visio, joka on vielä tärkeämpi kuin lyhyen tähtäimen
vuositavoitteet.

42

... JA KUNNILLE
1. SELVITÄ ILMASTOVAIKUTUKSET
• Selvitä kunnan tuottamien palvelujen hiilijalanjälki ja kuinka sitä voidaan pienentää
kustannustehokkaasti.
• Tunnista kehittämiskohteet: mitä toiminnan osa-alueita voisi kehittää ilmastoystävälliseksi?
• Laadi selvityksen perusteella hiilineutraaliusstrategia ja aikataulu hiilineutraaliudelle.
• Tee suunnitelma siitä, miten kielteisiä ympäristövaikutuksia voidaan kustannustehokkaimmin
vähentää.

2. TOTEUTA SUUNNITELMAT NEGATIIVISTEN VAIKUTUSTEN
MINIMOIMISEKSI JA POSITIIVISTEN VAIKUTUSTEN MAKSIMOIMISEKSI
•
•
•
•
•
•
•

Huomioi ilmastonäkökulma kaavoituksen ympäristöarvioinnissa. Luo tiivis kuntarakenne.
Kunnallinen energialaitos toimimaan uusiutuvilla ja uusiutuvan energian maksimointi.
Joukkoliikenteen edistäminen ja päästöttömäksi tekeminen.
Tee hiilineutraaleja hankintoja ja nosta päästöneutraalius kilpailutuskriteeriksi.
Kierrätys ja jätehuolto kuntoon.
Jos kunta turve/maatalousvaltainen, pyri eroon turvemailla viljelystä.
Tee tarvittaessa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

3. KOMPENSOI PÄÄSTÖT
• Vertaile ja pyri löytämään ekologisesti paras mahdollinen päästökompensaatio.
• Vähennä kaikki mahdolliset päästöt ja kompensoi loput. Aloita esim. lentomatkoista.
• Kuntametsien hiilensidonta, kunnan omista hiilinieluista huolehtiminen.

4. VIESTINTÄ JA KÄDENJÄLKI
• Viesti ilmastovaikutuksista ja hiilineutraaliuden kehitystyöstä ja -mahdollisuuksista.
• Luo kuntalaisille puitteet ja kannusteita pienentää omaa hiilijalanjälkeään.
• Kiritä muita kuntia: kun teillä on hyvät ilmastosuunnitelmat ja kokemukset,
kerro onnistumisista, säästöistä ja mahdollisuuksista.
• Ota kantaa tiukemman ilmastopolitiikan puolesta.

5. SEURANTA JA JATKUVA KEHITTYMINEN
• Seuraa toimenpiteiden onnistumista järjestelmällisesti. Ilmastotyö on jatkuva prosessi.
• Arvioi toimintaasi ja kehitä sitä pitkäjänteisesti ilmastoystävällisemmäksi.
• Tee selkeä ja inspiroiva pitkän tähtäimen visio. Linjaa siihen myös lyhyen tähtäimen tavoitteet.
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LOPPUSANAT
Kiitokset kaikille haastatelluille, niin yritysten ja kuntien edustajille, kuin asiantuntijoille. Suuri kiitos Koneen Säätiölle, joka mahdollisti tämän selvityksen toteutuksen.
Ilmastokriisi on saanut aikaan positiivista aktiivisuutta. Uudet toimintatavat tarttua
ilmastokriisiin aiheuttavat myös epävarmuutta ja erimielisyyksiä. Tämän selvityksen taustalla on ollut kokemus siitä, että tärkeistä aiheista, kuten hiilineutraalius ja
kompensaatiot, ei tiedetä tarpeeksi. Olemme tällä työllä pyrkineet tuomaan lisää
hyödyllistä tietoa ja ymmärrystä, joka veisi ilmastotyötä eteenpäin.
Selvitys kuvastaa tilannetta vuoden 2019 loppupuolella ja iloksemme näiden
aihealueiden tutkimustieto ja yhteinen käsittely lisääntyy ja kehittyy koko ajan. Toivomme, että lisääntyvä tutkimus ja keskustelu edistävät yhteistä tietopohjaa ja yhteisiä pelisääntöjä, jolloin ilmastoaktiiviset toimijat voivat jatkossa kohdistaa resurssinsa lisäselvitysten ja epävarmuuksien käsittelyn sijaan toimintaan ja konkreettisiin
askeleisiin kohti hiilineutraaliutta.

Kuva: Jani Riekkinen / Vastavalo

Mikäli löydät selvityksestä korjattavaa tai täydennettävää, tai kaipaat lisätietoja
jostain asiasta, voit olla työryhmäämme yhteydessä Hiilipörssin sivujen kautta.
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Asiantuntijat
Yhteensä 16 haastattelua

Yritykset ja kunnat
Yhteensä 32 haastattelua

Jyväskylän yliopisto
Linda Mustajärvi, väitöskirjatutkija
Suomen luonnonsuojeluliitto
Heikki Simola, dosentti
Sitra
Janne Peljo, projektijohtaja, ilmastoratkaisut
Kansalaisareena
Leo Stranius, toiminnanjohtaja
MMM
Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies
Protect Our Winters Finland
Niklas Kaskeala, puheenjohtaja
Tampereen yliopisto
Heta Heiskanen, tutkijatohtori
Helsingin yliopisto
Lauri Valsta, professori
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Marita Laukkanen, johtava tutkija
Aalto yliopisto
Meri Löyttyniemi, erityisasiantuntija,
kestävä kehitys
Ympäristöministeriö
Aulikki Alanen, ympäristöneuvos
(luonnonsuojeluasiat, luonnon monimuotoisuusyksikkö)
Helsingin yliopisto
Tuomo Kalliokoski, yliopistotutkija
Suomen luonnonsuojeluliitto
Hanna Aho, suojeluasiantuntija
Luke
Kristiina Regina, tutkimusprofessori
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Lassi Linnanen, professori
SYKE
Minna Kaljonen, erikoistutkija

Yritykset
Atria Suomi, Fazer Group, Finlayson, Finsilva Oyj,
Flow Festival, Helen Oy, Hesburger, Jääkiekon
SM-liiga Oy, Kaslink Foods, Kekkilä-BVB, Kone,
Kotipizza-ketju, Lumene Oy, Makia, Neste Oyj,
Oy Soya Ab/Jalofoods, Partioaitta, Ponsse,
Ruka-Kuusamo Matkailu, Sinituote, SOK, ST1,
UPM, Valio, Viking Line, Wanha Kuppila Oy ja
Ylva.

Kunnat
Tampere, Helsinki, Lappeenranta, Espoo ja
Karkkila.

Haastattelut tehtiin kevään ja kesän 2019 aikana.
Menetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, jolle tyypillistä on se, että ennalta määrättyjen kysymysten lisäksi esiin nousseista aiheista voidaan keskustella myös laveammin ennalta
määrätyn kysymyspatteriston ulkopuolella. Haastateltavia kontaktoitiin sähköpostitse ja puhelimitse. Asiantuntijoille tarjottiin mahdollisuus esittää
myös jotakuta muuta haastateltavaa organisaatiosta itsensä sijaan, ja muutamat haastateltavista valikoituvatkin tällaisten suositusten kautta.
Haastattelut toteutettiin kasvotusten tai etäyhteyden välityksellä. Haastatelluille kerrottiin, että
vastaukset anonymisoidaan ja yrityskohtaiset erot
häivytetään vastauksista ennen kyselyn julkaisua,
jotta saataisiin mahdollisimman avoimia ja rehellisiä vastauksia. Haastattelut dokumentoitiin sähköiselle lomakkeelle, jossa oli sekä avoimia että
monivalintakysymyksiä. Yhden haastattelun kesto
oli 1,5–2 tuntia.

IPCC; Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018: The Special Report on Global Warming of
1.5 °C.
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Maailma, jossa voi
edelleen haaveilla
ja toteuttaa unelmia
kestävällä tavalla.

