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TIIVISTELMÄ 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on esittää indikaattorein Lahden seudun il-

mastonmuutoksen hillintää. Työ tehtiin Lahden seudun ympäristöpalveluille. Tä-

mä työ on osa Kelaa! Kestävä kulutus ja elämän laatu – hanketta, jossa ilmaston-

muutosta pyritään pienentämään matalaenergisin ratkaisuin. 

 

Lahden seudun ilmastonmuutoksen hillintäindikaattorit esittävät elämisen jokai-

sen osa-alueen toimintojen suhdetta ilmastonmuutokseen. Osa indikaattoreista on 

suoraan yhteydessä ilmastonmuutokseen, toiset välillisesti. Elämisen osa-alueet 

on jaettu asumiseen, vedenkulutukseen, liikenteeseen, ruokaan, jätteisiin sekä 

vapaa-aikaan. Indikaattoreiden yhteydessä on esitetty esimerkein tai laskuin, 

kuinka arjen toiminnan muutoksilla on merkitystä suuremmassa mittakaavassa. 

 

Tutkimuskeinoina indikaattoreiden kokoamiseksi hyödynnettiin Lahden seudulla 

tehtyjä raportteja ja julkaisuja. Tutkimusta täydennettiin tekemällä teemahaastat-

teluja Lahden alueen vaikuttavien tahojen luona. Tutkimuksen pohjalta koottiin 

kuntalaisille suunnattu ilmasto-opas: Ilmasto muuttuu - muutu sinäkin. 

 

Valittujen indikaattoreiden perusteella voidaan todeta, että Lahden seutu kulkee 

muun Suomen kehityksen mukana kulutuksen kasvaessa jokaisella elämän osa-

alueella. Lahden seudulla hyvää suuntaa indikoivaa kehitystä tapahtuu muun mu-

assa vedenkulutuksessa, jätteiden hyödyntämisessä ja ympäristöalan koulutukses-

sa. Huonoa kehitystä indikoivat puolestaan fossiilisia polttoaineita vaativa yksi-

tyisautoilun yleistyminen ja sähkönkulutuksen lisääntyvä käyttö. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to present indicators of climate change control in 

Lahti region. The work was commissioned by Lahti region environmental services 

and is part of a project called Think! Sustainable consumption and the quality of 

life – project. The aim of the project is to decrease the impacts of climate change 

by low energy solutions. 

 

The Lahti region control indicators include every aspect of life and their relation 

towards the climate change. Some of the indicators affect directly to the climate 

change, others indirectly. The Indicators included in this study relate to habitation, 

water consumption, transportation, nutrition, waste management and auxiliary 

activities. Calculations and examples in this study show how minor changes in 

everyday activities matter in the long run. 

 

The indicators used in this study were collected from data made available in offi-

cial publications and reports of Lahti region public offices. The study was accom-

plished through staff interviews conducted with cooperation of several influential 

companies and public offices in Lahti region. As a result of this study a climate 

guide was made available for the citizens of Lahti region. 

 

Data collected for the Lahti region complies quite well with the trends in the rest 

of Finland—consumption continually grows in all aspects of life. However, Lahti 

region shows promising development in sectors such as consumption of freshwa-

ter resources, waste utilization and environmental education. On the other hand 

personal transportation remains increasingly dependent on fossil fuel vehicles 

which, together with rising energy consumption, suggest poor development prac-

tices. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Lahden seudun ilmastonmuutoksen hillintäindikaat-

toreita elämisen jokaisella osa-alueella. Opinnäytetyö tehtiin Lahden seudun ym-

päristöpalveluille kuntalaisille suunnatulla painettavana ilmasto-oppaana (LIITE 

1). Ilmasto-oppaan suunnittelu ja graafinen toteutus tehtiin itse. Ilmasto-opas on 

osa vuosina 2008 - 2011 toteutettavaa Kelaa! Kestävä kulutus ja elämän laatu – 

hanketta, jossa ilmastonmuutosta pyritään pienentämään vähäistä energiaa vaati-

vin ratkaisuin.  

 

Opinnäytetyöhön kerättiin ilmastonmuutosta indikoivaa tietoa Lahden seudun 

ympäristöpalveluiden toimintakunnista: Lahdesta, Hollolasta ja Nastolasta. Osa 

aineistosta keräättin haastatteluin. Työ kattaa niin suorat numeraaliset kasvihuo-

nekaasupäästöt, kuin myös välillisesti ilmaston tilaan vaikuttavia asioita. 

 

Tunnuslukuina ilmenevät indikaattorit ilmaisevat tiettyjä asioita ja niiden kehitys-

tä. Ilmastonmuutoksen indikaattoreiden yhteydessä on esitetty joitakin ratkaisuja 

arkipäivän muutoksiin hillitä ilmastonmuutosta. 

 

Opinnäytetyö tehtiin talvella vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Työtä ohjasivat 

kestävän kehityksen koordinaattori Mervi Virtanen sekä Lahden ammattikorkea-

koulun opettaja Sakari Autio. 
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2 TAUSTATIETOA HANKKEESTA 

 

Kelaa! Kestävä kulutus ja elämänlaatu –hanke toteutetaan maakuntien välisenä 

yhteistyönä vuosina 2008 - 2011. Hanke tähtää ilmastonmuutoksen hillintään kes-

tävällä kulutuksella sekä materiaali- ja energiatehokkuuden edistämisen avulla. 

Hankkeen kautta kuntalaisille sekä yrityksille ja kunnille tarjotaan konkreettisia 

vaihtoehtoja pienentää omaa ekologista selkäreppuaan. Kelaa! –hanketta rahoitta-

vat Euroopan aluekehitysrahasto, mukana olevat kunnat, yritykset ja muut toimi-

jat. (Virtanen 2008.) 

 

Hankkeen päätoteuttajana ovat VALONIA – Varsinais-Suomen kestävän kehityk-

sen ja energia-asioiden palvelukeskus sekä Lahden seudun ympäristöpalvelut ja 

kestävän kehityksen keskus. Yhteistyötä tehdään alueellisten toimijoiden kanssa 

kuten jätehuolto- ja energiayhtiöiden sekä oppilaitosten kanssa. Lahdessa mukana 

ovat myös Lahden kaupungin hankintatoimi sekä Lahden ammattikorkeakoulu. 

Yhdessä kaikki eri toimijat voivat tuoda eri näkökulmia ilmastonmuutoksen hil-

lintään. (Virtanen 2008.) 

 

Hanke toteutetaan esimerkiksi seminaarein, kilpailuin ja tutkimustoimin. Yleisölle 

hanke tulee näkymään esimerkiksi tapahtumien kautta kuten maailman ylilyönti-

päivän tempauksessa Earth hour - tapahtumassa, jolloin maailmanlaajuisesti 

sammutetaan valot tunnin ajaksi. Tapahtumapäivä toimii myös ilmasto-oppaan 

julkistamispäivänä. Kelaa! -hanke saa huomiota vuosittaisilla Energiansäästövii-

koilla, jolloin järjestetään matalaenergisiin teemoihin perustuvia tapahtumia. Ma-

talaenerginen elämäntapa on yksi hankkeen oleellisimmista teemoista sillä hank-

keessa pyritään energian ja materiaalin kulutuksen vähentämiseen kaikilla elämi-

sen alueilla. Toinen tärkeä sanoma hankkeessa on, että onnellisuus ei vaadi mate-

riaalisen kulutuksen lisäämistä. (Virtanen 2008.)  

3 TUTKIMUSMENETELMÄT 
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Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelminä käytettiin olemassa olevien tutki-

musaineistojen hyödyntämistä, teemahaastatteluja sekä graafista suunnittelua. 

Tutkimusmenetelmien painopiste työn edetessä meni edellä mainitussa järjestyk-

sessä. Aluksi tutustuttiin aiheeseen, kerättiin tutkimustietoja ja sovellettiin niitä 

tähän tutkimukseen. Työn keskivaiheessa haastattelut suoritettiin, ja ne soviteltiin 

yhdessä valittujen indikaattoreiden kanssa graafiseen toteutukseen. 

3.1 Indikaattorit 

 

Indikaattori on laadullinen mittari, jolla voidaan ilmaista asioita ja niiden kehitys-

tä. Sivistyssanakirjan mukaan indikaattori on ”ilmaisin; eräistä mittauslaitteista 

käytetty nimitys; aine joka ilmaisee reaktion kulun” (Alhoniemi 1998, 33). Ympä-

ristötieteessä indikaattori tarkoittaa vastaavasti ilmaisinta, joka kuvaa asioiden 

tilaa ja kehitystä. Indikaattori on tilastollinen luku, jonka avulla tietoa voidaan 

esittää yksinkertaisesti ymmärrettävässä muodossa. Indikaattoreiden seurattavuu-

den ansiosta niitä voidaan käyttää tavoitteiden asettamisessa, kehityksen seuran-

nassa ja jopa päätöksenteossa. Eri alueiden välistä kehitystä voidaan verrata indi-

kaattorein, jotka kuvaavat samaa kehitystä, ja joidenka laskentatavat ovat periaat-

teiltaan samat. (Rosenström & Palosaari 2000.) 

 

Indikaattoreiden lähdetiedot on kerätty olemassa olevasta aineistosta. Suurin osa 

indikaattoreista esiintyy vuosittain ilmestyvissä Lahden seudun ympäristötilinpää-

töksissä. Ympäristötilinpäätöksien indikaattorit on koottu Lahden kaupungin tilas-

totietoihin. Tilastot ovat saatavilla TILDA-aineistotietokannasta.  

 

Osa indikaattoreista on monikäyttöisiä. Useat ilmastonmuutoksen hillintäindikaat-

torit ovat samoja kuin esimerkiksi kestävän kehityksen indikaattorit. Näin ollen 

osviittaa tähän työhön valituista indikaattoreista on myös saatu kestävän kehityk-

sen indikaattoriraporteista.  

 

Uusimpien tietojen saamiseksi on otettu yhteyttä asiantuntijoihin sähköpostitse. 

Näin esimerkiksi kaukolämmön kulutus indikaattorin, sekä luomu- ja EU-tilojen 
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kohdalla. Asiantuntijoihin on otettu myös yhteyttä, jos tietoja ei ole ollut saatavil-

la jo olemassa olevista tietokannoista. 

 

Osa indikaattoreista on laskettu useamman eri lähteen avulla. Esimerkiksi autois-

tumisasteen laskemiseen on käytetty Ajoneuvohallintokeskuksen tietoja henkilö-

autojen määrästä tutkimuskunnissa sekä Väestörekisterikeskuksen väestömääriä. 

3.2 Teemahaastattelut 

 

Haastattelumetodiksi valittiin teemahaastattelu. Teemahaastattelussa aiempien 

tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistellut aihepiirit, teemat, 

ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä liikutaankin joustavasti ilman 

tiukkaa etenemisreittiä. Teemahaastattelulle on ominaista kysymysten tarkan 

muodon ja järjestyksen puuttuminen. Haastattelu etenee keskustelunomaisesti 

teemoittain, eikä valmiiksi muotoiltujen, yksityiskohtaisten kysymysten kautta. 

Teemat ovat suunniteltu ennalta ja haastatteluaiheeseen on perehdytty aiemmin. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Teemahaastattelu sopi tutkimukseen, 

sillä kaikki haastattelut käsittelivät samaa aihetta, mutta eri toimialojen näkökan-

noilta. Haastatteluissa ei siis käytetty samoja kysymyksiä vaan samantyyppisiä 

kuhunkin yritykseen tai tahoon soveltaen.  

 

Teemahaastattelussa kuhunkin yritykseen perehdyttiin verkkosivujen tai ajankoh-

taisten lehtiartikkeleiden kautta. Haastattelussa haluttujen teemojen vastaukset 

tiedettiin jo ennalta suurin piirtein, mutta haastattelujen kautta saatiin yksityiskoh-

taisempaa ja sisäpiirin tietoa. Haastattelutilanteessa haastattelijan on syytä olla 

haastattelussa mukanaan mahdollisimman lyhyet muistiinpanot käsiteltävistä tee-

moista, jotta hän voisi keskittyä keskusteluun, ei papereiden tavaamiseen (Saara-

nen-Kauppinen ym. 2006). 

 

Teemahaastattelu sallii tutkimuksen kohteeksi valittujen henkilöiden mahdolli-

simman luontevan ja vapaan reagoinnin. Vapaamuotoiset, syvälliset keskustelut 

paljastavat asioita, joita tuskin voitaisiin saada selville muilla keinoin. (Hirsjärvi 

& Hurme. 1991, 35 - 36.) Hirsjärven ym. (1991, 46) mukaan haastattelu on jous-
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tava tiedonkeruumenetelmä juuri sen ansiosta, että sen aikana voidaan ylläpitää 

haastateltavan kiinnostusta tutkimukseen osallistumiseen sekä antamalla tietoa 

tutkimuksen tarkoituksesta.  

 

Teemahaastattelusta kertyvän aineiston jatkokäsittelyssä mielipiteet ja faktat kir-

jataan ylös harkiten. Faktojen kohdalla tutkijan täytyy harkita faktan totuudenmu-

kaisuutta. Vastaaja saattaa kaunistella totuutta, ja ennen haastattelua täytyy harki-

ta, ketä haastatellaan. Haastateltavien tulee olla henkilöitä, jotka osaavat vastata 

haluttuihin kysymyksiin tarpeeksi laajasti ja asiantietävästi. (Saaranen-Kauppinen 

ym. 2006.) Teemahaastattelulla saadaan yleensä runsaasti aineistoa. Käsittelyn 

alkuvaiheessa on päätettävä, miten tätä materiaalia käytetään. Alkukäsittelytavak-

si valittiin aineiston purku kirjoittamalla sanasta sanaan. Toinen vaihtoehto olisi 

ollut päätelmien teko suoraan nauhoista, mitä sovellettiin osittain lyhyissä haastat-

teluissa. Aineiston käsittely ja sen analyysi tulisi aloittaa mahdollisimman pian 

aineiston keruun jälkeen, jolloin aineisto on vielä muistissa ja tutkijaa innostava. 

(Hirsjärvi ym. 1991, 108 - 109.) 

 

Yrityshaastatteluilla pyrittiin saamaan työhön konkreettisia esimerkkejä Lahden 

seudulla jo olemassa olevista hyvistä tehdyistä toimenpiteistä ilmaston hyväksi. 

Haastateltavien yritysten ilmaston hyväksi tehdyt toimet ovat niin sanottuja best 

practise esimerkkejä Lahden seudulla. Yrityshaastatteluihin haluttiin mukaan 

Lahden seudulla toimivia suuria yrityksiä tai tahoja, joiden tekemisillä on merki-

tystä kuntalaisten elämään.  

 

Yrityksiksi valittiin Lahti Energia Oy, Päijät-Hämeen jätehuolto oyj, Lahden seu-

dun rakennusvalvonta, Lahden liikenne sekä Lahden Talot oy. Kustakin yritykses-

tä valittiin haastateltaviksi henkilöt, jotka ovat avainasemassa haastatteluaihee-

seen liittyen. 

 

Lahti Energia Oy:ltä haastateltiin Olli Lindstamia, putkiverkon rakentamispääl-

likköä, sillä haastattelussa haluttiin keskittyä kaukolämpöön. PHJ:llä haastateltiin 

toimitusjohtaja Tuula Honkasta, sillä hänellä on kokonaisvaltainen kuva yrityksen 

toiminnasta. PHJ:llä haluttiin keskittyä jätteiden syntypaikkalajitteluun sekä me-
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taanin talteenottoon. Lahden seudun rakennusvalvonnassa haastateltiin rakennus-

valvonnan johtajaa Raimo Luukkaa. Rakennusvalvonnassa keskityttiin energiate-

hokkuuteen sekä osittain matalaenergiataloihin. Lahden liikenteessä haastateltiin 

linja-autoja valmistavan Kabusin tehtaanjohtajaa Tommi Mutasta. Mutanen on 

asiantuntija linja-autojen kevytrakennetekniikassa, johon haastattelussa haluttiin 

keskittyä. Toinen päästöjä vähentävä haastattelun keskeinen aihe oli hybridilinja-

auto. Lahden Taloista haastateltiin Eero Lukkarista, sillä hänellä oli ensikäden 

tietoa Lahteen rakennettavien uusien matalaenergiatalojen rakentamisesta.  

 

Haastattelujen pituus vaihteli keskustelun laajuudesta, ja ne kestivät viidestätoista 

minuutista aina kahteen tuntiin. Haastatteluissa käytettiin nauhoittavaa mp3- soi-

tinta. Haastattelun jälkeen nauha kirjoitettiin puhtaaksi ja tekstistä koostettiin ar-

tikkelimainen tiivistelmä haastattelusta. Haastattelusta tehdyistä artikkeleista 

koostettiin vielä haastattelun alkuperäisen tarkoituksen mukainen aiheen ytimek-

käästi esittävät kahden kappaleen pituiset tekstit kuntalaisille suunnattuun ilmas-

to-oppaaseen. Haastatteluja käytetään tässä opinnäytetyössä lähdeaineistona osana 

luvun viisi tiedoissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Ilmasto-oppaan taitto 

 

Lahden seudun ympäristöpalveluille tehty ilmasto-opas oli alun perin tarkoitus 

olla vain indikaattoriraportti. Haluttiin kuitenkin enemmän kuntalaisia palveleva 

teos, joten loppujenlopuksi indikaattoriraportista muodostui painokelpoinen il-

masto-opas kuntalaisille.  
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Ilmasto-oppaan taitto tehtiin käyttämällä graafisen alan ohjelmistoja Adobe Illu-

strator CS:ää ja Adobe Acrobat:ia. Taitossa suunniteltiin indikaattorien ulkoasu 

yksinkertaiseksi ja helposti luettavan näköiseksi. Ilmasto-oppaan ulkoasu koetet-

tiin saada lukijoiden kiinnostusta herättäväksi ilmastotekovinkkien avulla. 

 

Kuvitukset ilmasto-oppaaseen hankittiin osana Kelaa! -hanketta. Osaa kuvista 

käytetään muissakin Kelaa! hankkeen projekteissa. Kuvittajana toimi yksityinen 

piirtäjä Tuula Tuisku Honkanen. 
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4 ILMASTON LÄMPENEMINEN 

 

Maapallo on noin 4,6 miljardia vuotta vanha. Maapallon luonnolliseen vaihteluun 

kuuluu ilmaston lämpeneminen ja kylmeneminen, jotka vaihtelevat aika-ajoin 

satojen tuhansien tai miljoonien vuosien sykleissä. Tällä hetkellä elämme jääkau-

den välistä lämpimämpää leutoa ajanjaksoa. Lämpimän jakson olisi kuulunut olla 

ohitse jo joitakin vuosituhansia sitten, mutta nyt ensimmäistä kertaa maapallon 

historiassa ihmisen toiminta pitää lämpöä yllä. Ihmiskunnan kehittyminen ja teol-

listuminen on horjauttanut ilmastoamme, mikä näkyy maapallon keskilämpötilan 

nousuna. Voimistamme jo luonnollista ilmastonmuutosta entisestään tupruttamal-

la ilmakehää lämmittäviä kasvihuonekaasuja ilmakehään jatkuvasti kasvavalla 

vauhdilla. (Tilastokeskus 2008a; Murphy 2008, 8.) 

 

Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet historiallisesti lämpimät. Maapallon läm-

pötila on noussut keskimäärin 0,74 astetta viimeisen sadan vuoden aikana. (Tilas-

tokeskus 2008a.)  Fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, kivihiilen ja maakaa-

sun, käyttö vapauttavat niihin vuosimiljoonia sitten sitoutunutta hiiltä ilmakehään 

hiilidioksidina lämmittäen ilmakehää. Tämä on osa kasvihuoneilmiötä. (Murphy 

2008, 10.) 

4.1 Kasvihuoneilmiö 

 

Kasvihuoneilmiössä ilmasto lämpiää. Ilmakehään päässeet kasvihuonekaasut, 

kuten hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli, estävät auringon lämpösäteilyä pa-

laamasta takaisin avaruuteen toimien kasvihuoneen tapaan lasikattona ilmastos-

samme. Toisaalta kasvihuoneilmiö on myös elinehto ihmiskunnalle. Ilman kasvi-

huoneilmiötä maapallon keskilämpötila olisi melkein –20 astetta ja nykyisellään 

tuntemamme elämänmuodot mahdottomia. Useimpia kasvihuonekaasuja on ilma-

kehässä luonnostaan, esimerkiksi hiilidioksidia syntyy mm. ihmisten ja eläinten 

soluhengityksessä. (Tilastokeskus 2008a.) 
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Ilmakehän kasvihuonekaasut koostuvat hiilidioksidista, metaanista, typpioksidis-

ta, otsonista ja freoneista. Hiilidioksidin osuus kasvihuonekaasujen määrästä on 

99,4 %. Muista kasvihuonekaasuista metaanin osuus on 83,5 %, typpioksidin 14,7 

%, otsonin 1,7 % ja freonin 0,1 %. (Murphy 2008, 12.) Vaikka hiilidioksidin 

osuus kasvihuonekaasuista on huomattavan suuri, sitä on kuitenkin ilmakehässä 

vain 0,03 % (Brenčič & Lazarini 1994, 24). 

4.1.1 Hiilen kierto 

 

Hiili kiertää luonnollisesti jatkuvasti maan, meren ja ilman välillä. Kasvit sitovat 

suuria määriä hiiltä yhteyttäessään. Vastaavasti soluhengityksen myötä hiilidiok-

sidi vapautuu, jolloin maapäällinen hiilenkierto on yksinkertaisuudessaan tasapai-

nossa. Valtamerissä hiilenkiertoa ylläpitävät vesikasvit, levät ja bakteerit sitomal-

la hiiltä, kun taas merenelävät niveljalkaiset, kalat ja nisäkkäät vapauttavat sitou-

tunutta hiiltä hengittäessään. Hiiltä sitoutuu myös suoraan veteen. Kylmä merivesi 

sitoo hiilidioksidia paremmin kuin lämmin. (Murphy, 2008, 12 & 13.) 

 

Hiilen kierto järkkyi kun miljoonia vuosia sitten maan ja meren uumeniin hautau-

tuneita kasveja ja eläimiä, jotka aikanaan muodostuivat kivihiileksi ja öljyesiin-

tymisiksi ja joita alettiin hyödyntää energiantuotannossa. Kun näitä hiilivaroja 

hyödynnetään, ilmakehään vapautuu hetkessä suuri määrä hiilidioksidia, joka on 

luonnollisen hiilenkierron vastaista. (Murphy 2008, 10 - 13.) 

4.1.2 Hiilidioksidinielut 

 

Hiilidioksidinielut sitovat hiiltä valtameriin, maaperään ja kasvillisuuteen.  Kas-

vavat kasvit ja puut toimivat hiilidioksidinieluina sitomalla ilman hiilidioksidia. 

Meriveteen puolestaan liukenee ilman hiilidioksidia ja vesistöjen kasvi- ja eläin-

planktonit käyttävät osan veteen liuenneesta hiilidioksidista. 1990-luvulla on las-

kettu, että Suomessa metsien puihin ja maaperään on sitoutunut n.3 600 miljoonan 

tonnin hiilivarasto. On arvioitu, että vanhoissa metsissä on keskimäärin kuusi ker-
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taa enemmän varastoitunutta hiiltä kuin talousmetsissä, niinpä metsien hiilivaras-

toja voitaisiin kasvattaa antamalla puiden kasvaa vanhemmiksi. (Isomäki 1996, 

67.)  

 

Yhdysvaltalainen energiaministeriö DOE on laskenut 1990-luvulla, että sen aikai-

sen fossiilisten polttoaineiden tuottaman hiilidioksidin määrää vastaa 700 miljoo-

naa hehtaaria uutta metsää, joka kasvaessaan sitoo ilman hiilidioksidia. Tupakoin-

ti vie valtavasti hiilivarastoja. Tupakan kuivaaminen nielee joka vuosi kolmannes-

sa maailmassa puustoa noin kaksi hehtaaria ja kymmeniä tonneja polttopuuta me-

nee yhden tupakkatonnin kuivaamiseen. Tupakanviljely pahentaa myös eroosiota, 

sillä tupakka ei suojaa maaperää eroosiolta yhtä hyvin kuin muut viljelyskasvit. 

(Isomäki 1996, 58 & 64.) 

 

Jäätiköt toimivat maapallon lämpösäteilyn peileinä pilvien tapaan. Kun jäätiköt 

sulavat jäljelle jää vähemmän pinta-alaa, josta lämpösäteily voisi heijastua takai-

sin avaruuteen. (Isomäki 1996.) 

4.2 Ilmastonmuutoksen vaikuttajat ja vaikutukset 

 

Edellä esitetty fossiilisten polttoaineiden lisääntynyt käyttö on yksi merkittävim-

mistä tekijöistä ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä. Yksi tärkeä asia, joka 

on vaikuttanut kasvavan energiantarpeeseen, on ollut väestömäärän lisääntymi-

nen. Viime vuosisadalla maailman väkiluku lähes nelinkertaistui (Murphy 2008, 

16). Vielä 1800 luvulla maailmassa oli noin miljardi ihmistä. Väestö kuitenkin 

lisääntyy kasvavaa vauhtia niin, että tulevaisuuden näkymien mukaan vuonna 

2050 maailmassa on n. 9 miljardia ihmistä. Suurin väestönkasvu keskittyy Aasi-

aan ja Afrikkaan. (Murphy 2008, 17.) 

 

Pelkkä väestönkasvu ei selitä huimaa energiantarvetta vaan oma osuutensa on 

myös kulutustottumuksissa, mihin paneudutaan tarkemmin tässä työssä. Tuhlaile-

va elämäntapa asuinmuodoiltaan, kulutushyödykkeiltään ja liikkumisvalinnoillaan 

ovat kaikki kytköksissä ilmastonmuutokseen. Kasvava energiantarve jo pelkäs-

tään vaurastumisen myötä kuluttaa luonnonvaroja ympäristön kustannuksella.  
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Ilmastonmuutoksen vaikutuksia käsitellään tässä työssä esittämällä yleismaailmal-

lisia tiedettävissä olevia ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen vai-

kutuksista merkittävimmiksi nousevat katastrofaaliset paljon tuhoa aiheuttavat 

ilmiöt. Kuitenkin ilmastonmuutos vaikuttaa myös paikallisella tasolla moniin 

elämän osa-alueisiin. Tällaisia vaikutuksia on esitetty myöhemmin joissain elä-

män osa-alueiden yhteydessä luvussa viisi. 

 

Yleisin tiedettävissä oleva ja useita kansoja koskeva ilmiö on merenpinnan nou-

seminen. Jäätiköiden sulaminen kiihdyttää valtamerien lämpenemistä, jolloin jää-

tiköiden sulaminen kiihdyttää itse itseään. Kun auringonsäteilyä avaruuteen hei-

jastava jääpeite pienenee, vastaavasti valtamerien vastaanottopinta-ala kasvaa. 

Samalla valtamerten vesi lämpiää, mikä sulattaa jäätiköitä entisestään. (Murphy 

2008, 23.) Fysiikan lakien mukaa vesi laajenee lämmetessään, jolloin se vaatii 

enemmän tilaa (Koškin & Širkevič 1990, 50). Käytännössä tämä näkyy merien-

pinnan nousuna. Jäätiköiden sulaminen tarkoittaa myös pienempiä suolapitoi-

suuksia merivedessä, kun makea jäätikkövesi sekoittuu meriveden kanssa. Tämä 

voi sekoittaa merivirtoja ja pysäyttää jopa Golf-virran (Murphy 2008, 23.) 

 

Merenpinnan nousu on n. 2 mm vuosivauhtia. (Murphy 2008, 24.) IPCC:n arvion 

mukaan valtameret voivat nousta 10- 90 cm seuraavan sadan vuoden aikana. Me-

renpinta voi nousta jopa 7 metriä, jos Grönlanti sulaa kokonaan. Merenpinnan 

nousu ajaa miljoonia ihmisiä kodeistaan niiden joutuessa veden valtaan, sillä maa-

ilman 2/3 suurkaupungeista sijaitsee alavilla rannikkoseuduilla (Murphy 2008, 

24.) 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia seurattaessa ei tarvitse mennä Grönlantiin tai Hi-

malajalle asti, vaan muutosta on nähtävissä jo paikallisella tasolla. Vesijärven 

jääpeitteisen kauden pituus on lyhentynyt vuosien varrella. Seitsemänkymmentä-

luvun lopulta asti seurattu jään paksuus ja Vesijärven jäätymisen ajankohta, kuin 

myös jäiden lähtö, osoittavat trendiviivan mukaan ilmaston lämpenemistä 

(KUVIO 1). Vielä 80 –luvun alussa Vesijärvi oli jäänpeitossa viisi kuukautta 

vuodessa, mutta nyt järvi on enää neljä talvikuukautta jäätyneenä.  
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KUVIO 1. Jääpeitteisen kauden pituus Vesijärvellä, päiviä (Malin, 2009). 

 

Ilmasto muuttuu eri tavalla eri puolilla maapalloa. Joillekin alueille tämä tarkoit-

taa äärimmäistä kuivuutta toisille rankkasateiden kitsausta. Jo entuudestaan kuivat 

ja vesipulasta kärsivät alueet kuivuvat entisestään, kun taas toiselle puolelle maa-

palloa sademäärät lisääntyvät. Aavikoituminen on raskas ilmiö maanviljelijöille, 

ja se pääsee leviämään, kun maa-ainesta sitova kasvillisuus tuhoutuu. Kasvilli-

suuden puuttuessa tuulet pääsevät kuljettamaan hiekkaa, mikä puolestaan tuhoaa 

viljelysmaata käyttökelvottomaksi. (Murphy 2008, 26.) 

 

Kuivuus ja rankkasateet ovat osa maailmanlaajuisia sää ääri-ilmiöitä. Muita maa-

ilmaa järisyttäviä ääri ilmiöitä ovat trooppiset hirmumyrskyt, tulvat, metsäpalot ja 

helleaallot. Kaikki nämä ääri-ilmiöt ovat tuhoisia niin ympäristölle kuin ihmisten 

hyvinvoinnille. Maailmanlaajuiset katastrofit tuovat mukanaan lukuisia riskejä 

ihmisten terveyteen esimerkiksi tartuntatautien muodossa. (Murphy 2008, 28 & 

32.) 
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4.3 Ilmastonmuutoksen hillintä 

 

Ilmastonmuutoksen torjunta-käsityksestä on alettu luopumaan. Nyt puhutaan il-

mastonmuutoksen hillinnästä, sillä on yleisesti tiedossa, ettei ilmastonmuutosta 

voida enää pysäyttää, mutta sen kehittymistä ja vaikutuksia voidaan hillitä. Kan-

sainvälisesti ilmastonmuutosta voidaan hillitä poliittisin keinoin, sopimuksin, sää-

döksin ym. valtioita koskevilla toimenpiteillä. Ilmastonmuutoksen hillintä tapah-

tuu konkreettisesti kansallisella tasolla. Hillintätoimet tehdään valtioittain, kunnit-

tain ja loppujen lopuksi yksittäisten kotitalousten ja yksilöiden myötä.   

4.3.1 Kioton pöytäkirja 

 

Kansainvälisillä sopimuksilla, kuten Kioton pöytäkirjan kaltaisilla monia kansoja 

sitovilla sopimuksilla, voidaan tehdä oma osuutensa ilmastonmuutoksen hillinnäs-

sä poliittisella tasolla. Kiotossa vuonna 1997 166 maata allekirjoitti Kioton pöytä-

kirjan, jossa maat lupautuivat vähentämään päästöjään 5,2 % vuoden 1990 tasosta. 

Kioton pöytäkirja astui voimaan vuonna 2005, jolloin kasvihuonekaasupäästöjen 

rajoittamistoimiin ryhdyttiin maailmanlaajuisesti. (Lahden seudun ympäristöpal-

velut 2007, 6.) 

 

Varsinaisesti Kioton pöytäkirjan päästöjen vähennysten toteutusajanjakso sijoittuu 

vuosille 2008 - 2012. 5,2 % ei tarkoita, että kukin pöytäkirjan ratifioinut maa vä-

hentäisi päästöjään 5,2 %, vaan päästövähennykset on jaettu maakohtaisesti. 

Suomi on lupautunut jäädyttämään päästönsä vuoden 1990 tasolle, ja Euroopan 

päästövähennysvelvoite on 8 %. (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2007, 6.) 

 

Kioton pöytäkirjassa on mukana kuusi kasvihuonekaasua: hiilidioksidi, metaani, 

dityppioksidi, fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi. (Lahden 

seudun ympäristöpalvelut 2007, 6.) 
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Suomen kasvihuonekaasupäästöt

Haihtumapäästöt 0,20%

Liikenne 18%

Teollisuuden oma 

energiantuotanto, 

rakentaminen 15%

Energiantuotanto 41%

Energia 

82 %

Liuottimien ja muiden 

tuotteiden käyttö 0,1%

Jäte 3%

Teollisuusprosessit 8%

maatalous 7% Kotitaloudet, palvelut 7%

Muu 2%

Kioton pöytäkirja velvoittaa kehittyneitä maita rahoittamaan kehitysmaiden ilmas-

totoimia sekä tukea kehitysmaita uuden teknologian avulla. Näin myös kehitys-

maat saadaan osaltaan maailmanlaajuiseen ilmastonmuutoksen hillintään. Kioton 

pöytäkirjan joustomekanismit edesauttavat päästövähennysten saavuttamisen täyt-

tymistä. Mekanismeja ovat päästökauppa, yhteistoteutus ja puhtaan kehityksen 

mekanismi. (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2007, 6.) 

4.3.2 Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja niiden vähentäminen 

 

Tilastokeskus on julkaissut Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuoden 2008 viralli-

sessa päästöinventaarioraportissa. Kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu energian-

tuotannosta, teollisuuden prosesseista, liuottimien ja muiden tuotteiden käytöstä, 

maataloudesta, maankäytöstä, jätteistä sekä muista luokittelemattomista lähteistä. 

Alla kuvatussa kuviosta 2 näkyy kunkin päästölähteen suhteellinen osuus Suomen 

kasvihuonekaasupäästöistä poislukien maankäyttö- ja metsätalous-sektori. Päästöt 

on ilmoitettu hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä muutettuna prosenteiksi. Yh-

teensä kasvihuonekaasupäästäjä vuonna 2007 syntyi n. 80 miljoonaa tonnia CO2-

ekv. (Tilastokeskus 2008a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Suomen kasvihuonekaasupäästöjen jakaantuminen päästölähteittäin 

(Tilastokeskus 2008a). 
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Energiantuotannon osalta päästölähteitä muodostuu raaka-aineiden käytöstä, polt-

toaineiden tuotannosta, - jakelusta, ja kulutukseen liittyvistä haihtuma- ja kar-

kauspäästöistä sekä typenoksideista syntyvistä epäsuorista ja suorista dityppioksi-

dipäästöista. Teollisuusprosesseissa kasvihuonekaasuja tuottavat toiminnot ovat 

raaka-aineiden käytöstä aiheutuvat päästöt ja F-kaasut, kuten fluorihiilivedyt, per-

fluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi. Liuottimien käytöstä aiheutuu epäsuoria 

päästöjä dityppioksidin käytöstä teollisissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa. 

Maatalouden päästöt muodostuvat kotieläinten ruuansulatuksesta, lannankäsitte-

lystä sekä peltoviljelyn päästöistä. Jäteosion päästöt koostuvat kaatopaikoista, 

kompostoinnista ja jätteiden käsittelystä. (Tilastokeskus 2008a.) 

 

Vuonna 1997 Kiotossa solmitun ilmastosopimuksen allekirjoittaneet maat lupau-

tuivat vähentämään päästöjään yhteisen ilmaston hyväksi. Euroopan unionin jä-

senmaiden keskinäisen taakanjaon mukaan Suomen velvollisuutena on jäädyttää 

omat päästönsä vuoden 1990 tasolle vuosiin 2008–2012 mennessä. Vuoden 2000 

päästötietojen mukaan tämä merkitsee käytännössä yli 5 % päästövähennystä. 

(Kivistö 2001, 64.) Lisäksi EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vähentämään EU:n 

päästöjä 20 prosentilla ja 30 prosenttia, jos asiasta saadaan kansainvälinen sopi-

mus. On myös luvattu nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuutta 20 prosenttiin ja 

energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. (Barroso, 2008.) 

 

Valtioneuvoston eduskunnalle laatiman pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrate-

gian mukaan Suomi noudattaa ilmasto- ja energiastrategiassaan vähintään EU:n 

tavoitteita energiankäytön tehostamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-

miseksi. Keskeisimpinä toimenpiteinä hillinnälle nähdään uusiutuvan energian 

osuuden kasvattaminen energiantuotannossa. Suomen strategian mukaan tämä 

nostetaan 38%:iin energian loppukulutuksesta. Vastaavasti fossiilisia polttoaineita 

vähennetään rajusti, jolloin kivihiilen ja öljyn käyttö energiantuotannossa vähe-

nee. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008.) 

 

Strategian tavoitteet on esitetty skenaarioiden muodossa. Nykyisellä kehityksellä 

ja toiminnalla tulevassa perusurassa Suomen sähkönkulutus vuonna 2020 on 103 

TWh primäärienergiankulutus 479 TWh, energian loppukulutus 347 TWh ja kas-
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vihuonekaasupäästöt 89 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Päästökauppasektorin ulko-

puolelle jäävien päästöjen olisivat 36 miljoonaa tonnia CO2-ekv. Jos valtioneu-

voston tavoitteet toteutetaan, päästään tavoiteuran mukaiseen kehitykseen, noin 

10 % vähempään energiankulutukseen, jossa sähkönkulutus vuonna 2020 olisi 98 

TWh, primäärienergiankulutus 430TWh, energian loppukulutus 310 TWh ja pääs-

tökaupan ulkopuoliset päästöt 30 miljoonaa tonnia CO2-ekv. (Työ- ja elinkeino-

ministeriö 2008, 36.) 

 

Energiatehokkuutta parannetaan ja tehostetaan uuden tekniikan käyttöönotolla ja 

paremmalla hyödyntämisellä. Energiatehokkuus koskee niin laitteita, rakennuksia, 

liikennevälineitä kuin energiantuotantoakin. Energiatehokkuuden tehostamisella 

saavutetaan muita ilmastotavoitteiden saavuttamista. Direktiivi energiaa käyttävi-

en laitteiden ekologisesta suunnittelusta on edesauttanut tietyille tuoteryhmille 

määritteillä olevia energiatehokkuusvaatimuksia. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2008, 58.) 

 

Uusiutuvan energian käytön tavoite saavutetaan käyttämällä puuperäisiä polttoai-

neita, jätepolttoaineita, lämpöpumppuja, biokaasua ja tuulienergiaa. Uusiutuvan 

energian tuotannon ja käytön edistämisessä voidaan hyödyntää syöttötariffeja ja 

vihreiden sertifikaattien ostovelvoitetta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 61 - 

63.) 

 

Sähköntuotannossa panostetaan kasvihuonekaasuja päästämättömiin tai vähäpääs-

töisiin uusiutuvia polttoaineita hyödyntäviin laitoksiin yhdistämällä sähkön ja 

lämmöntuotanto. Yhteistuotannossa polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan 

90% hyötykäyttöön sähkön ja lämmön tuotannosta, jolloin yhteisenergiantuotanto 

on erillistuotantoa kolmanneksen halvempaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008, 

71.) Energiankäyttöä tehostetaan erityisesti liikenteessä, asumisessa ja rakentami-

sessa, mitä tämä tutkimus käsittelee lähemmin. Ilmasto- ja energiastrategian mu-

kaisia tavoitteita saavutetaan jo aivan paikallisella tasolla ruohonjuuritoiminnassa. 

Kuluttajien arkipäivän valinnoilla ja ratkaisuilla on osuutensa esimerkiksi energi-

antuotannon tarpeeseen ja sitä kautta päästölähteisiin. 
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4.3.3 Suomalaisten käsitykset ja asenteet ilmastonmuutoksesta 

 

Käsitykset ja uskomukset ilmastonmuutoksesta vaihtelevat. 90 % suomalaisista 

uskoo ilmastonmuutoksen olevan totta. Enemmistö uskoo, että ilmiö on jopa va-

kavin ihmiskuntaa koskaan kohtaama ympäristöongelma. Kansalaiset ovat huolis-

saan ja ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti, mutta ilmiön ei koeta saaneen vaka-

vuuteensa nähden tarpeeksi huomiota poliittisessa päätöksenteossa. Ilmastonmuu-

tosta pidetään pääosin ihmisten aiheuttamana ja 14 % suomalaisista ajattelee, että 

se on kokonaan ihmisten aiheuttamaa. 64 % uskoo, että ilmastonmuutos ei ole 

vain liioittelua ja pelottelua ja taas yksi maailmanloppu, joka myöhemmin osoitet-

taisiin perättömäksi. Runsaat puolet kansalaisista ei pidä maailmanloppua toden-

näköisenä. (Ekholm ym. 2006, 11 - 17, 23 & 51.) 

 

Syitä ilmastonmuutokseen on myös pohdittu kansalaisten keskuudessa.  Suurim-

pina aiheuttajina pidetään teollisuutta, sen polttoprosesseja ja päästöjä, liikennettä 

ja energiantuotantoa. Saunan lämmitys ja takkatuli koetaan puolestaan merkityk-

settöminä. Kansalaisten keskuudessa karjankasvatusta ei pidetä uhkana ilmaston-

muutokselle märehtijöiden metaanipäästöistä huolimatta. (Ekholm ym. 2006, 19 

& 23.) 

 

Ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta vaihtelee ikäpolven, koulutustaustan, 

asuinpaikan ja sukupuolen mukaan. Yleisesti ottaen naiset, korkeasti koulutetut, 

eteläsuomalaiset ja kaupungissa asuvat ovat kaikista tietoisimpia ilmastonmuutok-

sesta. Myös mitä nuorempi on, sitä vakuuttuneempi on ilmiön reallisuudesta. 

Suomalaisista yli puolet on melko tai erittäin tietoisia ilmiöstä, ja useampi heistä 

huolissaan. Yleisesti ihmiset mieluummin vastaanottavat tietoa, joka vahvistaa 

aiempia ennakkokäsityksiä, kuin tietoa, joka kyseenalaistaisi sen. Tietoa halutaan 

saada lisää. Suomalaisille tärkeimmät tiedonhankintakanava on TV ja sen uutiset 

sekä ajankohtaisohjelmat. Myös dokumentit, luonto- ja tiedeohjelmat, sanomaleh-

tien uutisaineistot, tiedepalstat ja asiantuntija-artikkelit ovat oleellisia tiedonhan-

kintakanavia. Vanhemmille ihmisille radio on tärkeä viestintäväline, kun taas nuo-

rille se on internet. (Ekholm ym. 2006, 11, 17, 25, 26, 30 & 31.) 
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Ilmastonmuutoksen hillintään näätään olevan vielä mahdollisuus. Vaikka suurin 

osa uskoo ilmastonmuutoksen etenevän nopeasti, silti liki kaksi kolmasosaa suo-

malaisista uskoo, että voimme tehdä jotain. Ainakin voidaan hidastaa kielteistä 

kehitystä, vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaan ei enää uskota. Nykyään puhu-

taan hillinnästä. Kolme neljästä suomalaisista uskoo, että ilmastonmuutosta voi-

daan hidastaa sen verran, että ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat vahingot eivät 

tule olemaan ylitsepääsemättömiä. Ilmastonmuutoksen hillinnän avainasemassa 

koetaan olevan poliittiset ratkaisut. EU:n tasolla kansalaiset haluavat päästöjen 

vähentämistoimia, mutta myös muut maat halutaan saada sitoutumaan päästöjen 

vähennykseen. Kansainvälisiä suuryrityksiä panostetaan ilmasto-ongelmien rat-

kaisussa, ja myös laaja-alaiset sitovat kansainväliset ympäristösopimukset ja uu-

den teknologian käyttöönotto energiantuotannossa ovat tärkeitä. (Ekholm ym. 

2006, 44, 57, 60, 62 & 66.) 

 

Ilmastonmuutoksessa uskotaan eniten Suomen tasolla talvien lumettomuuteen, 

vuodenaikojen rytmin vaihtumiseen sekä kesien kuumaksi ja kuivaksi muuttumi-

seen. Maailmanlaajuisista ilmiöistä tulvat, myrskyt ja maapallon keskilämpötilan 

kohoaminen ovat kaikista eniten uskotuimpia ilmiöitä. Myös kasvilajimuutokset, 

ääri-ilmiöiden voimistumiset, kuivuus ja aavikoituminen, jäätiköiden sulaminen, 

merienpinnan nousu, metsäpalot, pakolaisvirrat ja yleistyvät kriisit ja konfliktit 

saavat huomiota ilmastonmuutoksen seurauksista kansalaisten keskuudessa. (Ek-

holm 2006, 46, 49, 51 & 54.) 

 

Kansalaisissa on optimismia ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksiin. Op-

timismin takana kuitenkin on reallisia tavoitteita ja tekoja. Valtaosa suomalaisista 

on aidosti huolissaan ilmastonmuutoksesta ja uskoo, että toimiin ilmastonmuutok-

sen hillitsemiseksi on ryhdyttävä heti. Samalla kun uskotaan, että ilmastonmuu-

toksen kehitykseen on mahdollista vaikuttaa, uskotaan myös, että jokainen voi 

omalla toiminnallaan kantaa kortensa kekoon. Valtaosa suomalaisista onkin val-

mis henkilökohtaisesti tekemään arjen valintoja ilmaston hyväksi. Usko naapurin 

valmiuteen toimia ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Uskotaan, että itse ollaan 

valmiimpia toimiin kuin oletetaan kanssakansalaisten olevan. (Ekholm ym. 2006, 

74 & 79.) 
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Kuinka valmiita yksittäiset ihmiset sitten ovat tinkimään omasta elämänlaadus-

taan? On vaikea sanoa, kuinka hyvin vakuuttelu omasta valmiudesta toimia ilmas-

ton hyväksi lopulta muuttuu konkreettisiksi teoiksi. Valitettavasti tutkimukset 

osoittavat, että asenteet ja toiminta eivät kulje käsi kädessä. Esimerkiksi kysyttä-

essä kansalaisilta ympäristöystävällisten tuotteiden ostamisesta, niin 75 % olisi 

valmis ostamaan niitä, mutta vain 17 % oli ostanut näitä tuotteita viimeisen kuu-

kauden aikana. Tästä huolimatta yli puolet suomalaisista tuntee jo tekevänsä 

omassa arjessaan asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yleisimpiä ilmasto-

tekoja kansalaisten keskuudessa ovat jätteiden lajittelu ja kierrätys, energian sääs-

täminen ja ympäristöystävällisten liikuntamuotojen valitseminen autoilun vähen-

tämisen ohella ks. KUVIO 3. (Kuittinen, Neuvonen, Mokka, Riala & Sivonen 

2008, 23.) Naiset ovat miehiä enemmän vakuuttuneita, että arjen teoilla ja elä-

mänmuutoksella on merkitystä, kun taas miehet mieluummin hillitsevät ilmas-

tonmuutosta teknisin ratkaisuin. (Climate alliance 2008.) 
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Yksilön mahdollisuudet auttaa ilmastonmuutoksen 

hillinnässä:arvot eri keinojen/toimien 

hyödyllisyydestä (%)

Ympäristöystävällisten tuotteiden

valitsemine

Autoilun

vähentäminen/joukkoliikenteen

Tavaroiden ja laitteiden

kierrättäminen

Kertominen

ilmastonmuutoksesta

Liikkuminen jalan/pyörällä

mahdollisuuksien mukaan

Jätteiden lajittelu niiden

uusiokäyttöä varten

Vähäkulutuksisten/'energiapihien'

laitteiden valitseminen

kertakäyttötuotteiden välttäminen

uusiopaperin käyttö

Ns. vihreän (päästöttömästi

tuotetun) sähkön suosiminen

Ns. lähiruoan/lähellä tuotettujen

elintarvikkeiden suosiminen

Yleensä omasta

kulutustasostaan tinkiminen

Asunnon lämpötilan

alentaminen/seuranta

20%            40%            60%            80%            100%

erittäin hyödyllistä melko hyödyllistä ei osaa sanoa

melko hyödytöntä hyödytöntä

 

KUVIO 3. Yksilön mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään (Ek-

holm ym. 2007, 70). 
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5 LAHDEN SEUDUN ILMASTONMUUTOKSEN INDIKAATTORIT 

 

Lahden seudulla nähtävissä olevaa kehitystä ilmastonmuutoksen suhteen on esi-

tetty tässä luvussa indikaattorein. Indikaattorit ovat mittareita, jotka ilmaisevat 

kehityksen kulkua, tässä tapauksessa ilmastonmuutosta. Tutkimustietoa voidaan 

esittää havainnollistavilla indikaattoreilla jolloin paljon taustatietoa sisältävät asiat 

saadaan yksinkertaiseen ja tiivistettyyn muotoon.  

 

Lahden seudun ilmastonmuutoksen hillintäindikaattorit on kukin valittu niiden 

ilmastonmuutosta suorasti tai epäsuorasti ilmenevien tietoja perusteella. Esimer-

kiksi seuraavassa luvussa ilmenevät kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvin yksiselit-

teisesti suoraan ilmastonmuutokseen vaikuttavia indikaattoreita. Vastaavasti lu-

vun 4.4 vedenkulutusindikaattori on yhteydessä ilmastonmuutokseen välillisesti 

luonnonvarojen käytön ja esimerkiksi lämpimän veden lämmitykseen tarvittavan 

energian kautta.  

 

5.1 Lahden seudun kasvihuonekaasupäästöt 

 

Lahden seudun kasvihuonekaasupäästöseurannassa kasvihuonekaasuista on otettu 

mukaan hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Kulutusperäisiä kasvihuonekaa-

supäästöjä ovat ne päästöt, jotka ovat aiheutuneet erilaisista toiminnoista kunnan 

rajojen sisällä, kuten lämmityksestä ja polttoaineiden käytöstä. (Lahden seudun 

ympäristöpalvelut 2007, 9.) 

 

Hollolan kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 olivat yhteensä 

115,5 tonnia CO2-ekv ks. KUVIO 4. Liikenne lohkaisi suurimman osan Hollolan 

kasvihuonekaasupäästöistä 59 % osuudellaan. Muu polttoaineen käyttö, erillis-

lämmitys sekä maatalous olivat seuraavaksi suurimpia. (Lahden seudun ympäris-

töpalvelut 2007, 18.) 
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KUVIO 4. Hollolan kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 (Lah-

den seudun ympäristöpalvelut 2007, 18). 

 

Lahden kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 olivat yhteensä 

1204 tonnia CO2-ekv ks. KUVIO 5. Kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöistä 

40 % oli peräisin lämmityksestä, jossa kaukolämmön osuus oli 33 %.  Sähköläm-

mityksen lisäksi sähkön muusta käytöstä aiheutui 32 %. Liikenteen osuus oli 13 

%, ja muun polttoaineen käytön 10 %. Jätehuolto lohkaisi 5 % Lahden kasvihuo-

nekaasupäästöistä. (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2007, 11) 
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KUVIO 5. Lahden kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 (Lahden 

seudun ympäristöpalvelut 2007, 11). 
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Nastolan kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 olivat yhteensä 

134 tonnia CO2-ekv ks. KUVIO 6. Liikenne oli suurin Nastolan kasvihuonekaasu-

jen kulutusperäisistä aiheuttajista. Muut päästölähteet jakaantuivat melko tasaises-

ti kymmenen prosenttiluokan suuruuteen, poikkeuksena maatalous ja sähköläm-

mitys 3 % osuudellaan. (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2007, 27) 
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KUVIO 6. Nastolan kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 (Lah-

den seudun ympäristöpalvelut 2007, 27). 

 

Kun kulutusperäiset kasvihuonekaasut suhteutetaan asukaslukuun, on tällöin Lah-

den seudun kohdekuntien kuntalaisten kasvihuonekaasupäästöt pienemmät kuin 

Suomessa keskimäärin. Koko Suomen asukaskohtainen kasvihuonekaasupäästö 

osuus oli 12,7 tonnia CO2-ekv vuonna 2005. Hollolalaiset tuottavat vain 5,4 ton-

nia CO2-ekv, kun taas nastolalaiset 8,8 tonnia CO2- ekv ja lahtelaiset 12,1 tonnia 

CO2-ekv ks. KUVIO 7. Suuret kuntakohtaiset erot selittyvät energiantuotannon ja 

teollisuuden polttoaineen kulutuksesta ja polttoainevalinnoista. Nastolan päästöjä 

korottaa esimerkiksi suuri teollisuuden energiankulutus. (Lahden seudun ympäris-

töpalvelut 2007, 33.) 
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KUVIO 7. Kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti vuodessa vuo-

sina 1990 ja 2006, t/as (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2007, 33). 

5.2 Asuminen 

 

Rakennusten lämmityksestä ja sähkön käytöstä tai niitä varten tuotetun energian 

käytöstä muodostuu noin kolmannes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Yhdys-

kuntarakenteeseen ja rakennuksiin liittyvät päätökset ja valinnat vaikuttavat kau-

askantoisesti myös liikenneyhteystarpeeseen useiden vuosikymmenten, ellei jopa 

satojen vuosien ajan. Uusiutuvien energiamuotojen osuus rakennusten lämmityk-

sessä lisääntyy jatkuvasti. (Ympäristöministeriö 2008, 57.) 

 

Ilmastonmuutoksen luonnon tuomat haasteet asumiseen sektorilla liittyy pääosin 

sähkön- ja vedenjakeluun. Sähköttömyys tuo haasteita niin kuluttajille kuin säh-

könjakelijoille. Sähkönjakeluun voi tulla katkoksia myrskyjen, kovien tuulten ja 

niiden aiheuttamien kaatuneiden puiden takia. Vedenjakelua puolestaan haittaavat 

rankkasateet, tulvat ja kuivuus. Rankkasateet ja niistä seuraava tuliviminen voi 

aiheuttaa vesivanhinkoja ja puhdasvesivarojen pilaantumista. Pilaantumisriskiä 

voi myös aiheutua kuivuudesta. Pohjaveden pinnan laskiessa maaperän rakenne 

muuttuu ja pohjavesi voi olla vaarassa pilaantua. (Kuntaliitto 2007) 

 

Lämpötilojen kohotessa energian kulutus kasvaa jäähdytystarpeen osalta. Ilmas-

toinnin tarve kasvaa asunnoissa, ja puolestaan lämmitykseen tarvitaan vähemmän 
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energiaa korkeampien lämpötilojen myötä. (Aalto, Granholm, Heikinheimo, Hon-

katukia, Järvinen, Laanikaari, Liski, Marttila, Merivirta, Paunio & Yrjölä 2005, 

150.) 

5.2.1 Sähkön ja lämmön kulutus 

 

Suomen maantieteellinen sijainti pohjoisessa lisää suomalaisten energiankulutusta 

lämmityksessä kylminä vuodenaikoina kuin myös pimeiden vuodenaikojen valais-

tuksessa. Suomalaisten länsimaalaisuus näkyy myös muuten elämänarjen aska-

reissa, tapahtumissa sekä hankinnoissa. 

 

Lahden seudulla sähkönkulutus on ollut jo pidemmän aikaa pienessä nousussa ks. 

KUVIO 8. Sähkönkulutus kasvaa Lahdessa noin kahden prosentin vuosivauhdilla 

yleisen kulutuksen kasvun yhteydessä (Lahden kaupunki 2008, 6). Sähkön- ja 

kaukolämmönkulutuksen indikaattorit kertovat kulutuksen suuruuden megawatti-

tunneissa asukasta kohden. Lahti Energian putkiverkoston rakennuspäällikön Olli 

Lindstamin (2009) mukaan vuosituhanteen vaihteen jälkeinen sähkönkulutuksen 

kasvu on voinut johtua sähkön hinnasta, joka pitkälti säännöstelee tuotantoa.  

Vuosituhanteen vaihteen jälkeen on voinut olla ajanjakso, jolloin sähkö on ollut 

erittäin kallista ja jolloin sähköä on kannattanut tuottaa mahdollisimman paljon 

paikallisesti.  
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KUVIO 8. Sähkön kulutus kWh/asukas. (Lahden kaupunki 2008; Energiateolli-

suus ry 2008; Väestörekisterikeskus 2008.) 

 

Kaukolämmön kulutus on huikeaa luokkaa Lahdessa ks. KUVIO 9. Lahdessa ol-

laan oltu edelläkävijöitä kaukolämpöön liittymisessä jo toistakymmentä vuotta. 

Lahden kaupunki on määrännyt tontinluovutusehtoihin kaukolämmön liittymis-

velvoitteen niillä alueilla, joissa kaukolämmön jakelu on ollut järkevää. (Lindstam 

2009.) Uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa asemakaavan alueelle 

rakennettavat uudisrakennukset kaukolämmön verkkoon. Poikkeuksena ovat ma-

talaenergiatalot tai vähäpäästöiset, uusiutuviin polttoaineisiin perustuvat, lämmi-

tysmuodot. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 57 a §.) 
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KUVIO 9. Kaukolämmön kulutus MWh/asukas. (Tiitinen 2009; Väestörekisteri-

keskus 2008.) 
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5.2.2 Asuinpinta-ala 

 

Pelkästään vaurastumisen ja kehittymisen myötä tulleet elektronisesti varustautu-

neet kodit eivät selitä energiantuotannon lisääntymistä. Asuntojen koolla on myös 

osuutensa asiaan. Vaikkakin Pohjoismaisessa mittasuhteessa suomalaisten asunto-

jen koko on pieni, silti Lahden seudulla asutaan liian väljästi (Aalto ym. 2005, 

149). Lahden seudulla asutaan keskimäärin suomalaista leveämmin ks. KUVIO 

10. Kullakin asukkaalla on kuntien asutusta pinta-alasta käytettävänään lähemmäs 

50 neliömetriä. Nastolalaisilla on enemmän neliötilaa henkeä kohden kuin lahte-

laisilla ja hollolalaisilla. Suomalainen keskiarvo oli vuonna 2005 48,6 neliömetriä 

(Tilastokeskus 2008b; Väestörekisterikeskus 2008). Asuinväljyyden uskotaan 

kasvavan vielä kymmenellä neliöllä vuoteen 2050 mennessä (Aalto ym. 2005, 

149). Indikaattori kuvaa asuntojen suhteellisen neliömäärän kasvun kehitystä 

Lahden seudulla. Indikaattoriin on otettu mukaan asuinkerrostalot, rivi- ja ketjuta-

lot, sekä erilliset pientalot.  
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KUVIO 10. Asuinpinta-ala asukasta kohden m
2
/asukas. (Tilastokeskus 2008b; 

Väestörekisterikeskus 2008.) 

 

Kansaneläkelaitos on määrittänyt, että kahden hengen ruokataloudessa yhdelle 

hengelle jäänyt asuinpinta-ala on 30,6 neliötä. Kelan tutkimusten mukaan vuok-

ralla asuvista yleistä asumistukea saavista ruokakunnista 49 prosenttia ylittää ase-
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tetut pinta-alanormit. (Kansaneläkelaitos 2007, 76.) Indikaattori osoittaa, että 

Lahden seutu ei ole poikkeus asuinpinta-alan suhteen. Asuinpinta-ala ylittyy 

huomattavasti kaikissa tutkimusalueen kunnissa. Kestävän kehityksen periaattei-

den mukaisesti kuntien suhteellinen asuntopinta-ala ei saisi kasvaa (Kölli 2008, 

19). 

 

Kotitalouksien suuri koko asumisen luonnonvarojen kulutuksesta on melkein puo-

let. Mitä harvemmassa asutaan, sitä enemmän käytetään luonnonvaroja. Suurper-

heet kuluttavat vähemmän luonnonvaroja kuin yksin ja kaksin eläjät, sillä kodin 

tilat ja tavarat jakaantuvat useamman ihmisen kesken. (Kotakorpi, Lähteenoja & 

Lettenmeier 2008, 110 & 54.) Yleisessä keskustelussa on väite, että lapsiperheet 

asuvat liian ahtaasti, vaikka lapsiperheistä yleistä asumistukea saavista 18 pro-

sentti ylittää sallitut pinta-alanormit (Kansaneläkelaitos 2006).   

5.2.3 Asuinrakennusten ilmastonäkökohdat 

 

Suuret asuinpinta-alat kasvattavat asunnon lämmityskuluja. Lämmityksen osuus 

Lahden kasvihuonekaasupäästöistä on 40 %. (KUVIO 4). Kodin energiankulutuk-

sesta lämmityksen osuus on puolestaan ilmastoinnin kanssa yhdessä noin puolet 

(Motiva 2007, 3). Tämän mukaan asuntojen lämmitykseen kannattaa kiinnittää 

enemmän huomiota. Asuntojen koko elinkaarta ajatellen rakentamisessa kannattaa 

hyödyntää mahdollisimman paljon lähellä tuotettuja kotimaisia raaka-aineita, jot-

ka ovat ilmaston kannalta kestäviä valintoja. Kotimaisen puun käyttö sitoo ilma-

kehään sitoutunutta hiilidioksidia useiden kymmenien vuosien ajan, ennen kuin se 

lahoamalla vapauttaa kasvihuonekaasupäästöjä (Isomäki 1996, 72). 

 

Valtioneuvoston pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaan rakentami-

sessa panostetaan energiatehokkuuteen sekä uusiutuvan energian käyttöönottoon. 

Informatiivisella ohjauksella voidaan vaikuttaa rakennusten omistajien lisäksi 

kuluttajien käyttäytymistottumuksiin. Itse rakennus, tai korjausvaiheen lisäksi on 

otettava huomioon ennakoiva ylläpidon vaikutus. Asuinrakennuksille myönnettä-

vä energia-avustus ja kotitalousvähennys edistävät energian säästöä ja uusiutuvien 
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energiamuotojen käyttöönottoa. Rakennusten energiatodistuksilla puolestaan te-

hostetaan energiatehokkuutta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2008. 58, 65 ja 66.) 

 

Asunnoista saa pitkäikäisempiä pitämällä huolta asuntojen kunnosta. Yleisesti on 

uskottu asuntojen iän olleen noin sata vuotta, mutta Lahden seudun rakennusval-

vonnan rakennuspäällikön mukaan rakennuksista saadaan iättömiä, kunhan ra-

kennuksista pidetään huolta. Käytännössä tämä tarkoittaa kolmea oleellisinta kos-

teuden torjuntakeinoa. Oleellisimpia ovat rakenteiden kosteusrasitus, riittävä il-

manvaihto sekä käyttövaiheen koneiden ja laitteiden hyvä huolto. Kuntalaisille 

asetetaan tässä vaatimuksia ja asujan täytyy pitää huolta kodistaan: huoltaa, säätää 

ja säästää niin energiataloudessa kuin vedenkäytössä ja muissa asumisen kulutuk-

sessa. (Luukka 2008.)  

 

Rakennukset kannattaa pitää niin pitkä-ikäisinä kuin mahdollista. Metsäntutki-

muslaitos on arvioinut, että rakennuksiin varastoitunut hiilivarasto säilyisi noin 80 

vuotta, minkä jälkeen hiili vapautuisi vähitellen ilmakehään seuraavien 80 vuoden 

aikana. 160 vuoden kuluttua miltei kaikki hiili olisi vapautunut ilmakehään. (Iso-

mäki 1996, 68.) 

5.3 Vedenkulutus 

 

Päivittäin vettä kuluu kerrostaloasukkaalta noin 155 litraa. Vuorokauden veden-

kulutus jakaantuu peseytymiseen 60 litraa, WC:n huuhteluun 40 litraa keittiöaska-

reisiin 35 litraa sekä pyykinpesuun 30 litraa. (Motiva 2008). Lotraukseen saa hel-

posti kulumaan reilu 200 litraa vettä päivässä. Yleisesti on ollut havaittavissa, että 

vuokralla asujat kuluttavat vettä enemmän kuin omistusasunnoissa asuvat. Lahden 

seudun rakennusvalvonnan johtajan Raimo Luukan (2008) yli 30 vuoden takainen 

tutkimus asukkaiden vedenkulutuksesta osoitti, että vuokralla eläjät kuluttivat 

jopa kaksinkertaisesti enemmän vettä kuin muut. 

 

Lahden seudulla on hyvät pohjavesivarat. Lahdessa juomavesi saadaan Salpausse-

län harjuista, jotka toimivat Suomen parhaimpina pohjavesivaroina. Salpausselän 
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harjuilla jopa 60 prosenttia sadevedestä suotautuu pohjavedeksi imeytyen maape-

rään. Lahden pinta-alasta noin 37 prosenttia on pohjavesialuetta, näistä vain noin 

puolet on luonnonvaraisia. Pohjavesiä uhkaa kaupungin kasvaminen.  Pohjavesi 

voi olla alttiina ilmastonmuutokseen sen herkän pilaantumisriskin vuoksi. Tulvat 

voivat pilata juomaveden juomakelvottomaksi. Jo pienikin annos ihmisen tervey-

delle vaarallista ainetta voi pilata miljoonia litroja pohjavettä, mistä esimerkkinä 

on se kuinka yksi litra bensiiniä voi pilata jopa miljoona litraa puhdasta pohjavet-

tä. (Uusilahti 2005.) 

 

Lahti Aqua Oy:n arvion mukaan Lahdessa 2/3 vedestä kuluu asutuksen käytössä, 

ja 1/3 elinkeinotoiminnassa (Lahti Aqua Oy a). Asukkaiden vedenkulutusta on 

kuvattu myydyn veden määrällä ks. KUVIO 11. Lahden seudun vedenkulutus 

kulkee käsi kädessä Nastolan osalta melkein Motivan 155 päivittäisen vesilitran 

arvion mukaan. Lahdessa vettä kuluu enemmän kuin keskivertosuomalaisella, ja 

hollolalaisella puolestaan huomattavasti vähemmän. 
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KUVIO 11. Vedenkulutus l/as/vrk (Lahden kaupunki 2008). 

 

Kukin voi tinkiä omasta vedenkulutuksestaan. Huomattavin tapa säästää veden-

käyttöön kuluvaa energiaa on käyttää vähemmän lämmintä vettä. Lämpimän ve-

den käyttö maksaa enemmän kuin haalean, sillä sen lämmittäminen vie enemmän 
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energiaa (Lahti Aqua Oy b). Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi pyykin-

pesulämpötiloissa. Pesulämpötilan lasku 60 asteesta 40 asteeseen kuluttaa puolet 

vähemmän energiaa, ja vastaavasti lämpötilan lisäys 60 pesuasteesta 90:neen pe-

suasteeseen kuluttaa kaksinkertaisesti energiaa (Motiva 2008). Noin 45 prosenttia 

kotitalouksissa käytetystä vedestä on lämmitettyä. Yhden vesilitran lämmittämi-

nen 50 asteiseksi vie 0,058 kWh energiaa, eli päivässä kuluu keskimäärin 4 kWh 

ja vuodessa 1500 kWh veden lämmittämiseen jokaista suomalaista kohden. (Ko-

takorpi ym. 2008, 26 & 35.) Alla on kuvattu lasku, josta selviää edellämainitut 

luvut. 

 

155 l * 0,45= 69,75 l lämmintä vettä päivässä 

69,75 l * 0,058 kWh = 4,0455 kWh energiaa veden lämmittämiseen päivässä 

4,0455 kWh * 365 = 1476,6075 kWh energiaa veden lämmittämiseen vuodessa 

 

Läheisesti vedenkulutukseen liittyvä saunominen on myös oiva energiansäästö-

paikka. Kun saunaa lämmitetään, se kannattaa lämmittää koko perheelle kerralla. 

Saunan turha jouteilla olo tyhjänä on huomattava kodin energiasyöppö. Jos saunaa 

pidetään päällä vuoden jokaisena päivänä kolmen tunnin ajan, saunomiskustan-

nukset nousevat 655 euroon vuodessa (ks. Lasku alla). Jos puolestaan saunottai-

siin kerran viikossa niin, että sauna olisi kaksi tuntia päällä, olisivat saunomiskus-

tannukset vain 62 euroa. Laskut perustuvat sähkökiukaaseen, jonka teho on 6 

kWh (Agrimarket).  

 

Sähkökiukaan kulutuksen lähtötiedot 

sähkön hinta  10 snt/kWh 

kiukaan teho  6 kW (Agrimarket) 

käyttömäärä a 2h/vko/v 

käyttömäärä b 3h/vrk/vko/v 

 

Käyttömäärällä a sähkökiukaan kulutuksen kustannukset 

2h* 52* 6kW* 0,1 €/kWh = 62,4 €/v 

 

Käyttömäärällä b sähkökiukaan kulutuksen kustannukset 
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3h* 7* 52* 6kW* 0,1 €/kWh = 655,2 €/v 

5.4 Liikenne 

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa tieliikenteeseen vaarantamalla kansalaisten turvallisuut-

ta äärisääilmiöillä sekä lisäämällä teiden ylläpitokustannuksia. Myrskyjen kaata-

mat puut sekä tien yli tulvivat purot voivat olla este matkan jatkamiseksi ja hanka-

lat keliolosuhteet lisääntyvät kaikilla liikennemuodoilla. Yllättävät säävaihtelut 

voivat edesauttaa onnettomuusalttiutta. Nollakelin molemmanpuoleiset säätila-

vaihtelut aiheuttavat päänvaivaa tien kunnossapidosta vastaavalle, ja pakkanen 

puolestaan hankaloittaa polttoaineen jakelua. Tulvat aiheuttavat teiden sortumis-

riskiä ja kunnossapito-ongelmia. Jää- ja lumipeitteisen kauden lyheneminen voi 

tuoda kustannussäästöjä kunnossapitoon aurauksien, suolauksien ja merenkulun 

kustannuksiin. (Kuntaliitto 2007; Aalto ym. 2005.) 

 

Liikenne muodostaa viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (Tilasto-

keskus 2008a). Lahden seudun liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vaihtelevat 

Lahden 13 prosentista Nastolan 42 prosenttiin (ks. KUVIOT 4, 5 ja 6). 
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KUVIO 12. Liikenteen hiilidioksidipäästöt kg CO2/as/v (Lahden kaupunki 2008). 
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Liikenteen kasvu näkyy osittain liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittymisenä. 

Liikenteen kasvu lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ja epäpuhtauksia ja Lah-

den seudulla liikenteen päästöt ovat kasvaneet, mutta sittemmin vakiintuneet ks. 

KUVIO 12. Lahdessa liikenteen päästöt henkeä kohden ovat pienemmät, sillä 

autoja on vähemmän suhteessa väkimäärään. Vanhat autot kuluttavat uusimpia 

vähäpäästöisempiä autoja enemmän polttoainetta ja kuormittavat ilmastoa. Autot 

tuottavat keskimäärin 2,5 kg hiilidioksidia yhtä kulutettua polttoainelitraa kohden 

(Euroopan komissio). Vaikka uudet autot ovat vanhoja autoja vähäpäästöisempiä 

ja parempia hyötysuhteiltaan, silti suurempi autokoko ja lisääntynyt autoilu mitä-

töi kehityksestä saadun hyödyn (Ikonen 2008, 1 & 2.) 

5.4.1 Liikenteen ja liikennemäärien kasvu 

 

Suomalaiset ajavat keskimäärin 17 700 kilometriä vuodessa henkilöautoilla (Tie-

hallinto 2008, 21). Joka toinen kaupunkimatkoista on alle 3 kilometriä pitkä. Mat-

kat taittuisivat helposti myös jalan tai pyörällä ja lyhyet automatkat tuottavat suh-

teessa enemmän päästöjä kuin pidemmät. Kylmän moottorin käynnistäminen ai-

heuttaa suhteettoman suuria määriä päästöjä ja kuluttaa paljon polttoainetta. (Eu-

roopan komissio.)  

 

Yli puolella täysi-ikäisistä suomen kansalaisista on ajokortti (Väestörekisterikes-

kus 2008; Ajoneuvohallintokeskus 2008). Lahden seudun liikenteen ja autojen 

määrä on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan. Autoistumisaste kuvaa rekis-

teröityjen henkilöautojen määrää Lahden seudulla kutakin kuntalaista kohden 

(KUVIO 13). Kuntalaisiksi on luettu mukaan kaikki kuntalaiset eivätkä vain auto-

ja omistavat kuntalaiset. Eli indikaattori sisältää myös ajo-oikeuden ulkopuolella 

olevia kuntalaisia, minkä vuoksi on laskettu todellisuutta lähempänä oleva arvo 

Suomen ajokortillisten autonomistajien 64 % määrän mukaan. Lasku osoittaa, että 

Lahden seudulla omistetaan enemmän autoja kuin keskimäärin Suomessa. 76 % 

Lahden seudun ajokortillisista omistaa auton. Tämä voi osaltaan selittyä Hollolan 

ja Nastolan taajama-alueen ulkopuolisesta asutuksesta.  
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KUVIO 13. Autoistumisaste, henkilöautojen määrä asukaslukuun suhteutettuna. 

(Väestörekisterikeskus 2008; Ajoneuvohallintokeskus 2008.) 

 

 ajokortteja asukkaita autoja autoja/ajokorttilainen 

Hollola 13654 21478 10591 0,78 

Lahti 63125 99300 44417 0,70 

Nastola 9507 14955 7642 0,80 

 

3 369 519 voimassa olevat ajokortit, kaikki 18 - 95 v.2007   

5300484 vuoden 2007 suomen väkiluku    

0,64 ajokortin haltija/ täysi-ikäinen asukas 

 

(Ajoneuvohallintokeskus 2008; Väestörekisterikeskus 2008). 

 

Syrjemmässä palveluista asuvat omistavat mitä todennäköisimmin auton verrattu-

na ydinkeskustassa asuviin. Yli 90 prosenttia haja-asutusalueella asuvista omistaa 

yhden tai useamman auton, kun taas keskustassa asuvat omistavat auton 70 pro-

sentin todennäköisyydellä. Eri kulkumuotojen yleisyyttä voidaan tarkastella 

kauppamatkojen kautta vertailtaessa keskustassa asuvia ja taajaman ulkopuolella 

asuviin. Ydinkeskustan kaupoissa yli puolet asiakkaista on liikkeellä jalan, kun 

taas hypermarkettien asiakkaista melkein 90 prosenttia tulee henkilöautolla. (Ka-

lenoja 2008, 13 & 25.)  
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Ajoneuvoliikenteen suhteellinen muutosindeksi puolestaan kertoo liikennemääri-

en kehittymistä ks. KUVIO 14. Lahdessa seurattujen kymmenen kohteen tulokset 

on suhteutettu vuoden 2000 lukuun, mikä on indeksilukuna 100. Muutosindeksistä 

on huomattavissa autojen määrän lisääntyneen liikenteessä. 
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KUVIO 14. Ajoneuvoliikenteen suhteellinen muutosindeksi (Lahden kaupunki 

2008). 

5.4.2 Joukkoliikenne 

 

Linja-autoliikenteen kulta-aika oli 60-luvulla, mutta sittemmin matkustajamäärät 

ovat romahtaneet. Matkustajamäärän vähentymisen yhtenä syynä on autoistumi-

nen: yhä useampi omistaa auton, jotkut jopa kaksi. Uusia asuinalueita rakennetta-

essa ei enää ole tarvetta joukkoliikenteen kuljetustiheyteen ja linja-autoliikennettä 

syrjäyttävät myös nopeat ja suorat juna-yhteydet. (Mutanen 2008.) 

 

Junaliikenteen ilmastoystävällisyys muihin saastuttaviin liikennemuotoihin verrat-

tuna on ilmeinen. Kahdella tonnilla hiilidioksidia pääsee lentokoneella 3 000 km, 

henkilöautolla 7 000 km ja junalla 17 000 km. Lentokoneliikenteen kasvihuone-

kaasupäästöjä lisäävät välilaskulliset lennot ja laskeutumisvuoron odottelu ilmas-

sa. (Persson ym. 2007.) Monesti Eurooppalaiset lentoyhtiöt lentävät lentoyhtiön 

päämajamaan kautta, jolloin matkustajat jatkavat jatkoyhteydellä ja kasvattavat 

suotta kasvihuonekuormitustaan. 
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Kevyenliikenteenväylät mahdollistavat vaihtoehdon moottoriliikenteelle. Koska 

moottoriliikenne on yksi suurimmista ympäristökuormittajista, on tärkeää mahdol-

listaa liikennettä, joka ei saastuta. Lahden seudulla kevyenliikenteenväylien määrä 

kasvaa vuosittain (KUVIO 15). Väylien hyvä kunnossapito edesauttaa pöyräilyn 

ja kävelyn miellekkyyttä. 
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KUVIO 15. Kevyenliikenteen väylien pituus (Lahden kaupunki 2008) 

5.5 Ruuan ilmastovaikutukset 

 

Maatalouden osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on 7 prosenttia (Tilasto-

keskus 2008a). Yksittäisen ihmisen ravinnon osuus yksilöllisestä kasvihuonepääs-

töjakaumasta on 24 prosenttia (Mäenpää 2004, 28). Suuri osa ravinnon ilmasto-

kuormituksesta aiheutuu maatalouden typpipäästöistä sekä tilan ulkopuolisesta 

energiasta. (Granstedt, Thomsson, ja Schneider, 2005). Kun metsiä raivataan pel-

loiksi tai karjalaitumiksi, puun kasvun aikana sitoutunut hiilen määrä pienenee 

yleensä 90 - 95 % hehtaaria kohti (Isomäki 1996, 55). 

 

Luomuviljelyn ja tavanomaisen viljelyn ilmastokuormituserot näkyvät selkeim-

min typpitaloudessa. Luomuviljelyn biologinen typensidonta voi vähentää typen 

huuhtoumaa jopa 75 %. Luomutuotanto ei käytä kemiallisia tilan ulkopuolelta 
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hankittuja lannoitteita, jolloin ulkopuolisen energiantarve on huomattavasti vähäi-

sempää kuin tavanomaisessa viljelyssä. Typen valmistusprosessi nimittäin kulut-

taa paljon energiaa ja sitä kautta kuormittaa ilmastoa. (Granstedt ym. 2005, 10, 

74, 75). 

 

Suomalainen syö vuodessa yli seitsemänkymmentä kiloa lihaa mikä tekee päivit-

täin reilu 200 grammaa lihaa. (Kotakorpi ym. 2008, 38.) Lihantuotannon huonona 

puolena ilmaston kannalta on sen paljon energiaa kuluttava toissijaisena ravintona 

oleminen. Peltojen sadot primääriravintona voitaisiin kuluttaa kaksijalkaisten ruo-

kintaan, eikä välikädellisesti ensin eläintenravinnoksi ja sitä kautta ihmisravin-

noksi. Primääriravinnon tuotannon typpikuormitus on vähäisempi kuin lihatuo-

tannon, jossa primääriravinto on ensin ruokittu karjalle, ennen kuin saadaan kar-

jasta ravintoa. (Granstedt ym. 2005, 36.) 

 

Lahden seudulla maatilojen ja luomutilojen määrä on vähentynyt 1990-luvulta 

(ks. KUVIOT 16 ja 17). Lahdessa maatalous on alle yhden prosentin Lahden kas-

vihuonekaasuaiheuttajista. Hollolan ja Nastolan maatalouden kasvihuonekaasu-

päästöjenosuudet ovat 3 % ja 7 %. (Lahden seudun ympäristöpalvelut 2008, 11, 

18, 27.) Suomen maatalouspolitiikan tavoitteena on pitää maaseutu asuttuna ja 

elinvoimaisena sekä maatalous omavaraisena (Aalto ym. 2005, 67.)  
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KUVIO 16. EU-tukea saavien maatilojen lukumäärä. (Määttä 2009; Sikiö 2009.) 
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KUVIO 17. Luomutilojen lukumäärä (Kankaanpää 2009). 

 

Ihmisten käyttäytyminen ruuan suhteen, ruuan alkuperän arvo, kotimaisuus, eko-

logisuus, valmistus- ja hävitystapa, vaikuttaa osaltaan ruoan ilmastokuormituk-

seen. 75 % Suomalaisista uskoo, että lähiruuan tai lähellä tuotettujen elintarvik-

keiden suosiminen on melko tai erittäin hyödyllistä (Ekholm, Jutila, Kiljunen, 

2007, 70). Suosimalla paikallisia ruokia ja sesonkiruokia voidaan vähentää ruuan 

aiheuttamaa kasvihuonekuormitusta. Ruuan kuljettaminen toiselta puolelta maa-

ilmaa rasittaa ympäristöä. Tavaroiden kuljettaminen lentokoneella maapallon toi-

selta puolelta synnyttää noin 1 700 kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin 50 

km:n maantiekuljetus kuorma-autolla (Euroopan komissio). 

 

Jopa 10 % kotitalouksiin hankitusta ruuasta heitetään pois (Turun ammattikorkea-

koulu). Ruuan poisheittotarvetta voidaan vähentää järjestelmällisellä suunnittelul-

la. Ruokalistat ja kauppalistat auttavat asiassa eteenpäin minimoimalla turhan 

ruuan ostoa. Jos biojätettä ei kompostoida asianmukaisesti, vaan se päätyy kaato-

paikan penkkaan, muodostaa se hajotessaan hiilidioksidia 21 kertaa voimakkaam-

paa metaania.  
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5.6 Jätteet 

 

Jätteiden syntypaikkalajittelu on avainsana jätehuollon ilmastokuormituksen vä-

hentämisessä. Päijät-Hämeen jätehuollolla (PHJ) on ollut jätteiden syntypaikkala-

jittelu käytössään jo vuodesta 1994, jolloin biojätteen lajittelu Lahden seudulla 

alkoi. Syntypaikkalajittelulla energiayhtiöt saavat puhtaita jätejakeita, joita ne 

voivat hyödyntää energiantuotannossa. Päijät-Hämeessä on hyödynnetty energia-

jätettä Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksessa jo kymmenen vuotta. Vuonna 

2008 aloitettiin yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiana Kotkan energian 

jätteen polttolaitoksen hyötyvoimalassa ja Ekokemin jätevoimalassa. Toiminta 

vähentää jätteiden kaatopaikkasijoitusta sekä jätteiden aiheuttamaa kaatopaikka-

kaasujen muodostumista. Energialaitoksissa yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 

puolestaan korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä.  (Honkanen 2009). 

 

Biologisesti hajoavista jätteistä muodostuu metaania niiden hajotessa. Metaania 

voidaan kerätä kaasunkeräysputkistoilla talteen. PHJ:llä kaasuntalteenottoaste on 

yli 50 %. Teoreettisesti kaasuntalteenotto osuus voisi olla suurempaa, mutta kaa-

sun hyödyntäjä ei pysty vastaanottamaan enempää kaasua. PHJ on omavarainen 

sähkön ja lämmön osalta, ja sähköä ja lämpöä saadaan mikroturbiinilaitoksesta. 

Lahti Energian yleiseen sähköverkkoon tuotetaan myös sähköä. (Honkanen 2009). 

 

Yksittäinen päijäthämäläinen tuottaa kaatopaikalle menevää yhdyskuntajätettä yli 

kaksisataa kiloa vuodessa (KUVIO 18). Yhdyskuntajätteeksi luetaan kotitalouksi-

en jätteet sekä vastaavaan suuruiseen toimintaan rinnastettavat jätteet, joita syntyy 

esimerkiksi kaupanalalla ja pienyrityksissä.  PHJ:n yhdyskuntajätteen hyödyntä-

minen on kasvanut huikeasti viime vuosituhannen puolelta aina nykyaikaan asti. 

Vuonna 2007 yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste oli 57 %. (Rahkonen 2009.)  
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KUVIO 18. Yhdyskuntajätteen määrä ja sen hyödyntäminen, kg/as/v (Rahkonen 

2009). 

 

Paras jäte on syntymätön jäte - ilmaisu pätee jätteiden synnyn ehkäisyssä. Ennen 

tuotteen hankkimista olisi syytä punnita tuotteen tarpeellisuus tai esimerkiksi sen 

korvattavuus palvelulla. Tavaramäärän haaliminen ei tuo onnellisuutta. Niin mate-

riaalivirtojen hallinta kuin materiaalitehokkuuden parantaminen ovat keskeisiä 

tekijöitä jätteiden synnyn ehkäisyssä ja vähentämisessä. Kulutushyödykkeissä, 

samoin kuin ruuan yhteydessä, lähellä tuotettu ja mahdollisimman vähän kulje-

tuksia vaatinut tuote on ilmaston kannalta paras vaihtoehto. Kulutushyödykkeen 

pitkäikäisyys, korjattavuus ja hyödyllisyys ovat valttia vastaavasti, kun turhak-

keet, kertakäyttö ja rihkama ovat huonoja ominaisuuksia. 
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5.7 Vapaa-aika ja harrastaminen 

 

Suomalaisella on keskimäärin vapaa-aikaa 6,5 tuntia päivää kohden. Se jakaantuu 

karkeasti seuraavasti: kolme tuntia television katselua, 2,5 tuntia arkirutiineja, 

lukemista ja radion kuuntelua ja puoli tuntia liikuntaa tai muuta harrastusta kodin 

ulkopuolella. (Kotakorpi ym. 2008, 37.) 

 

Eräät harrastelajit ovat toisia harrastuslajeja ympäristöystävällisempiä. Harrastuk-

set, jotka vaativat paljon materiaalista tukea harrastussuoritteeseen, niin välinei-

siin kuin harrastetiloihinkin, ovat yleensä materiaalittomia harrastuksia enemmän 

luonnonvaroja kuluttavia harrastuksia. Monesta harrastuksesta itse harrastus ei 

aiheuta niinkään suurta luonnonvarojen kulutusta, mutta harrastuspaikalle matkus-

taminen puolestaan kuormittaa monin kerroin enemmän. Harrastukset, jotka ku-

luttavat vähän luonnonvaroja, ovat harrastuksia, jotka eivät vaadi erillisiä raken-

nuksia tai muuta infrastruktuuria. Näitä harrastuksia ovat esimerkiksi luonnossa 

liikkuminen, järvessä uiminen, marjastus ja suunnistus. Paljon infrastruktuuria ja 

lämmitystä vaativia luonnonvarojen kulutuksen kannalta huonoja harrastuksia 

ovat puolestaan moottoriveneily, suuressa teatterissa käynti, jääkiekko jäähallissa 

ja esimerkiksi jalkapallo lämmitetyllä tekonurmella. (Kotakorpi ym. 2008, 37 & 

59.) 

 

Kaupunkilaiset voivat hyödyntää lähialueidensa virkistysalueita vapaa-ajallaan. 

Lahdessa kaupungin alueella olevien puistojen ja viheralueiden osuudet antavat 

kaupunkilaisille virkistysmahdollisuuden kaupunkikuvasta poiketen enemmän 

luonnonläheisyydessä. Alla oleva indikaattori (KUVIO 19) kuvaa asemakaavoite-

tuilla alueilla olevien puistojen ja viheralueiden osuutta Lahden seudulla. Viher-

alueiden osuus on pysynyt viimevuosina samana, mutta on kasvanut aiemmista 

vuosista. Vuonna 2006 Lahdessa oli kaavoitettuja puistoja 1888 hehtaaria (Lah-

den kaupunki 2008, 7). 
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KUVIO 19. Puistojen ja viheralueiden osuus asemakaavoitetuilla alueilla, % 

(Lahden kaupunki 2008) 

5.8 Ympäristökoulutus ja -osaaminen 

 

Ympäristöalan koulutuksella aikaansaadaan kuntalaisten ympäristötietouden kas-

vua ja sitä kautta ympäristöstä enemmän huolehtivia asukkaita. Lahden seudulla 

toimivat ympäristöalan tutkintoon johtavia koulutustahoja ovat Lahden ammatti-

korkeakoulu, Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos, Teknillisen korkea-

koulun Lahden keskus sekä Koulutuskeskus Salpaus. Ympäristöalaa opiskelevien 

oppilaiden määrä on kasvanut viime vuosikymmenen aikana huomattavasti pa-

remman koulutustarjonnan ja Lahden alueen strategisten päätöksenteon työn myö-

tä. Alla oleva Indikaattori KUVIO 20 kuvaa ympäristöalan opiskelijoiden määrän 

kehitystä vuosien varrella. (Lahden kaupunki 2008, 10.) 
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KUVIO 20. Ympäristöalan koulutuspaikat (Lahden kaupunki 2008) 

 

Ympäristöasioihin pyritään perehdyttämään jo nuorimpia kuntalaisia osana koulu-

tusta ja kasvatusta. Ympäristöasiat on myös helppo kytkeä jokapäiväiseen arkeen 

niin kotona kuin koulutuslaitoksissakin. (Lahden kaupunki 2008, 10) Ympäristö-

kasvatusta saaneet lapset ja nuoret ovat todennäköisemmin ympäristöstä myö-

hemminkin kiinnostuneet ja ottavat sen huomioon omia ratkaisuja tehdessään. 

 

Lahden seutu lukeutuu maan toiseksi merkittävimmän ympäristöliiketoiminnan 

keskittymään heti pääkaupunkiseudun jälkeen. Päijät-Hämeeseen sijoittuu noin 10 

% Suomen ympäristöliiketoiminnan volyymistä. Lahden seudulla ympäristöyri-

tysten lukumäärä kasvaa lähes 20 % vuodessa, mikä on muuta maata huomatta-

vasti nopeampaa. (Lahden alueen kehittämisyhtiö 2008, 3 & 6.) Lahden seudun 

138 ympäristöyrityksessä ja yhteisössä työskentelee noin 1800 henkilöä. Alan 

liiketoiminnan suuruus on noin 370 miljoonaa euroa. (Lahden seutu; Sipilä 2009.) 

Ympäristöliiketoiminta sijoittuu pääosin useiden perinteisten toimialojen kuten 

muovin, metallin ja logistiikan sisälle (Lahden seutu). Ympäristöalan liikevaihdon 

kasvu on 17 % vuosittain sekä ympäristöalan työpaikkojen 7 %. Lahden ympäris-

töklusteri on osaltaan vaikuttanut Lahden seudun ympäristötietouden kasvuun. 

Lahteen keskittynyt klusteri omaa monia alan osaajia ja keskitetysti edesauttaa 

ympäristöteknologian kehitystä ja kasvua eteenpäin. Ympäristöklusterissa keski-

tytään ympäristöteknologian osa-alueisiin: kierrätykseen, jätehuoltoon, jätevesiin, 

polttoteknologiaan, maaperäekologiaan sekä vesistöekologiaan. (Ympäristökluste-

ri.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET- LAHDEN SIJOITTUMINEN KAUPUNKIEN 

VÄLISESSÄ VERTAILUSSA 

 

Tämän työn myötä on selvitetty Lahden seudun ilmastonmuutoksen hillintäindi-

kaattoreita. Jotta Lahden seudun tilannetta voitaisiin arvioida, on sen kehitystä 

ilmasto-asioiden suhteen vertailtu kuuden muun kaupugin kanssa. 

 

Valitettavasti vaikka ilmastonmuutos on ollut ajankohtainen jo vuosia, siltikään 

ilmastonmuutoksesta ei ole kattavasti indikaattorein havainnollistettua tutkimus-

tietoa. Toisaalta kuten aiemmin jo todettiin, usea kestävän kehityksen indikaattori 

ajaa saman asian kuin ilmastonmuutoksen indikaattorit. Näin ollen on vertailtu 

olemassa olevien kestävän kehityksen indikaattoreiden pohjalta eri kaupunkien 

kehitystä ilmastoasioissa. Aineistoksi on saatu kuutoskaupunkien kestävän kehi-

tyksen indikaattoriaineisto. Indikaattorit eivät ole yksiselitteisesti vertailukelpoisia 

ja osa indikaattoreiden tiedoista on laskettu vain tietyille vuosille, jolloin monien 

kaupunkien lasketut indikaattorit eivät aina täsmää. Esimerkiksi tästä ovat kasvi-

huonekaasupäästöjen indikaattorit. Tämä osio käsittelee indikaattoreita, jotka ovat 

suuntaa-antavia. 

 

Kuutoskaupunkien kestävän kehityksen indikaattoreista seitsemän on yhteensopi-

via Lahden seudun ilmastonmuutoksen hillinnän indikaattoreiden kanssa. Ecell -

pohjainen vertailu aineisto on saatu kuutoskaupunkien kestävän kehityksen indi-

kaattoreiden puheenjohtajalta Marketta Karhulta.  
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6.1 Kasvihuonekaasupäästöt 

 

Kaupunkien kasvihuonekaasupäästöillä voidaan kuvata paikallista vaikutusta 

maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen. Kasvihuonekaasupäästöjen määrällä 

voidaan osittain mitata yhdyskunnan vaikutusta maapallon ilmastojärjestelmään ja 

siten myös yhdyskunnan vastuullisuutta globaalissa ympäristöongelmassa. (Bons-

dorff, C., Hämäläinen, K., Jalonen, P., Karhu, M., Korpikoski, J., Kristiansson, T., 

Lukin, M., Pakkala, H., Salminen, P., Silfverberg & K., Soini, S. 2008, 9.) 
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KUVIO 21. Kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti. (Bons-

dorff ym. 2008, 9; Lahden seudun ympäristöpalvelut 2007, 33.) 

 

Lahden seudun kunnat sijoittuvat vaihtelevasti kuntien välisessä vertailussa kas-

vihuonekaasupäästöiltään. Hollola näyttää hyvää esimerkkiä kasvihuonekaasu-

päästöjen vähentämisellä ja ylipäätänsä pienellä päästömäärällä. Muita kasvihuo-

nekaasupäästöjä vähentäviä kuntia ovat Helsinki, Tampere ja Nastola. Päinvas-

taista kehitystä on nähtävissä muun muassa Lahdessa ja Oulussa. Kasvihuonekaa-

supäästöjä syntyy asukasta kohden 5-19 tonnia vuodessa ja Oulun suuren kasvi-

huonekaasupäästöluvun selittää turpeen suuri osuus energiantuotannossa sekä 

energiaintensiivisen teollisuuden laajuus verrattuna muihin tarkasteltaviin kuntiin 

(Bonsdorff ym. 2008, 9). 
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6.2 Yhdyskunnan sähkönkulutus 

 

Yhdyskunnan sähkönkulutuksella voidaan kuvata yhdyskunnan toiminnan vas-

tuullisuutta ja energiatehokkuutta sekä välillisesti luonnonvarojen kulutusta ja 

ilman epäpuhtauspäästöjen määrää. (Bonsdorff ym. 2008, 9.) Lahden sähkönkulu-

tus asukasta kohden on samaa luokkaa Vantaan kanssa. Vantaalaiset kuluttivat 

vuonna 2007 30 tunnin saunomisen verran vähemmän sähköä kuin Lahtelaiset. 

Oulun suuri sähkönkulutus perustuu jälleen energiaintensiiviseen teollisuuteen. 

Tampere ja Oulu ovat ainoat kunnat, jotka ovat vähentäneet sähkönkulutustaan 

kolmessa vuodessa.  
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KUVIO 22. Yhdyskunnan sähkönkulutus kWh/as/a. (Bonsdorff ym. 2008, 14; 

Lahden kaupunki 2008; Väestörekisterikeskus 2008; Energiateollisuus ry 2008.) 
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6.3 Vedenkulutus 

 

Vedenkulutuksella voidaan kuvata välillisesti veden puhdistuksesta, jakelusta, 

kuljetuksesta jne. aiheutuvia ympäristökuormituksia. Yhdyskunnan vedenkulutus 

sisältää kuutoskaupunkien osalta verkostoon liittyneiden kotitalouksien, teollisuu-

den, maatalouden ja julkisten palvelujen käyttämä vesi. (Bonsdorff ym. 2008, 14.) 

Tässä esitetty Lahden vedenkulutus on laskettu veden ominaiskulutuksen mukaan, 

eli vedenottamoilta pumpatun veden määrää sisältäen edellä mainittujen lisäksi 

ainakin sammutus- ja vuotovedet. Kaikki vertaillut kaupungit käyttävät huomatta-

vasti enemmän vettä, kuin keskimäärin suomalaiset käyttävät. 
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KUVIO 23. Yhdyskunnan vedenkulutus l/as/vrk. (Bonsdorff ym. 2008, 14; Lah-

den kaupunki 2008.) 
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6.4 Autoistuminen 

 

Autoistumisella voidaan kuvata liikenteen tilantarvetta ja sen aiheuttamia päästöjä 

ja melua. Autoistuminen kertoo myös osaltaan maankäytön suunnittelusta, palve-

lujen saatavuudesta ja joukkoliikenteen tarpeellisuudesta. Henkilöautojen määrä, 

jota autoistumisasteella kuvataan, kertoo luonnonvarojen kulutuksesta, joita syn-

tyy auton valmistuksesta ja käytöstä. Välillisesti autoistumisella voidaan kuvata 

vielä ihmisten asenteita ja ihmisten toiminnasta autoilun suhteen. Tavoitteena on 

autoistumisen pienentyminen. (Bonsdorff ym. 2008, 18.) 

 

1990-luvun laman jälkeen koko Suomessa henkilöautojen määrä on ollut jatku-

vassa kasvussa. Vuoden 2006 Suomen keskiarvo autoistumisessa oli 474 henkilö-

autoa tuhatta asukasta kohden. Autoistumisaste indikaattorista näkee selvästi, 

kuinka luvussa 5.4.1 esitetty tutkimustulos pitää paikkansa. Kalenojan (2008) 

mukaan yli 90 prosenttia haja-asutusalueella asuvista omistaa yhden tai useam-

man auton, kun taas keskustassa asuvat omistavat auton 70 prosentin todennäköi-

syydellä. Eli suuria kaupunkeja verrattaessa Hollolan ja Nastolan kokoisiin kun-

tiin tutkimustulokset näyttävät käyneen toteen. Lahdessa ja Vantaalla autoistumi-

nen oli samansuuruista vuonna 2006.  
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KUVIO 25. Autoistuminen, henkilöautojen määrä/1000 as. (Bonsdorff ym. 2008, 

18; Väestörekisterikeskus 2008; Ajoneuvohallintokeskus 2008.) 
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6.5 Pyörätieverkon pituus 

 

Pyöräteiden määrä kuvaa pyrkimystä edistää ympäristöystävällistä liikkumista. 

Kun kunnassa on kattava kevyenliikenteen verkko, mahdollistetaan kestäviä kul-

kumuotoja. Kuutoskaupunkien osalta pyörätienverkostoon on laskettu erilliset 

pyörä- ja kävelytiet, puistojen raitit sekä ajoradan viereiset yhdistetyt kävely- ja 

pyörätiet. (Bonsdorff ym. 2008, 19.) Lahdessa ja Nastolassa pyörätieksi on lasket-

tu yhdistetyt jalankulku ja pyörätiet. Kaikissa tarkastelukunnissa pyörätieverkko-

jen pituus on kasvanut vuosittain. Suurin kasvu on Helsingissä. Helsingissä on 

myös kaikista pisin pyörätieverkosto. Lahden pyörätieverkko on samaa suuruus-

luokkaa Turun pyörätieverkon kanssa. Ero kuntien välillä selittyy osaltaan kuntien 

pinta-aloilla. 
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KUVIO 26. Pyörätieverkon kokonaispituus, km. (Bonsdorff ym. 2008, 19; Lah-

den kaupunki 2008.) 
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6.6 Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä 

 

Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrällä voidaan kuvata yhteiskunnan kulu-

tuskäyttäytymistä ja tuotantorakenteen kestävyyttä sekä välillisesti jätteistä aiheu-

tuvia ympäristöhaittoja, kuten vesistöhaittoja, kaatopaikkojen kasvavaa tilantar-

vetta ja ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Kaikkien vertailukuntien loppusijoitetta-

van yhdyskuntajätteen määrän indikaattorit on laskettu koko jätehuoltoalueen 

asukasluvuilla. (Bonsdorff ym. 2008, 17.) Esimerkiksi Lahden seudun tilasto pe-

rustuu Päijät-Hämeen tilastoihin. Suurin osa kunnista Lahden seutu mukaan luki-

en ei ole kääntänyt kaatopaikalle sijoitettavan jätteen jätetilastojaan laskuun. Lah-

den seutu tosin on kärkipäässä jätemäärän vähyydeltään. Turun vielä pienemmän 

luvun selittää korkea jätteenpolttoaste. 

 

Loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Lahden

seutu

kg/as/a

2004 2006
 

KUVIO 24. Kaatopaikalle loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä, kg/as/a. 

(Bonsdorff ym. 2008, 17; Rahkonen 2009.) 

 

 

 



 51 

 

6.7 Virkistysalueiden osuus asemakaavoitetuilla alueilla 

 

Virkistysalueiden osuus asemakaavoitetuilla alueilla kuvaa maankäytön kehityk-

sen suuntaa sekä alueen viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. Indikaattorin huonona 

puolena on, että se kuvaa vain murto-osan todellisista virkistysmahdollisuuksista. 

Suurin osa viheralueista sijoitetaan pääsääntöisesti yleiskaavaan, jota indikaattori 

ei kuvaa. (Bonsdorff ym. 2008, 11). Rakennetun ympäristön viihtyisyyteen vai-

kuttavat liikenteen kasvu, tiivistysrakentaminen sekä kaupan ja elinkeinoraken-

teen nopeat muutokset. (Lahden kaupunki 2008, 7.) Viheralueiden osuus asema-

kaavoitetuilla alueilla on kussakin tarkastelukunnassa kasvamassa korkeintaan 

yhden prosenttiyksikön vuosivauhdilla. Vehreät virkistysalueet ovat vastakohta 

urbaanille betoniviidakolle.  
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KUVIO 24. Virkistysalueiden osuus asemakaavoitetuilla alueilla, %. (Bonsdorff 

ym. 2008, 11; Lahden kaupunki 2008.) 
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7 YHTEENVETO 

 

Lahden seudun ilmastonmuutoksen hillintäindikaattorit kuvaavat Hollolan, Lah-

den ja Nastolan kehitystä ilmastoasioiden suhteen. Indikaattoreiksi on valittu asi-

oita, jotka ovat suorasti tai epäsuorasti vaikuttamassa ilmastonmuutokseen. Tässä 

työssä esitetyt indikaattorit on valittu muissa Lahden seudun indikaattoreita ku-

vaavien raporttien tai julkaisujen pohjalta.  

 

Ilmastonmuutos aiheena on globaali, mutta tämän työn myötä se on koitettu pai-

kannallistaa ja havainnollistaa paikallisemmalle tasolle yksittäisen kuntalaisen 

arjen toimintoja kuvaavilla indikaattoreilla. Indikaattorit osoittavat usein harmilli-

sesti kehitykseltään väärään suuntaan menevää esimerkiksi yksityisautoilussa ja 

sähkönkulutuksessa. Hyvänä muutoksena sanottakoon vedenkulutus, jätteiden 

hyödyntäminen ja ympäristöalan koulutus. Monesti huonoon päin suuntautuneet 

indikaattorit ovat osaltaan johtuneet yleisestä kulutuksen lisääntymisestä. 

 

Kehitysehdotuksena vastaavanlaiselle työlle on aihealueen rajaaminen pienempiin 

aihekokonaisuuksiin. Kustakin elämisen osa-alueesta voi saada tutkimustuloksia 

tarpeeksi, jotta ne voitaisiin esittää perehtyneesti erillisissä tutkimuksissa. 

Jatkotutkimuksia voitaisiin tehdä esimerkiksi laajentamalla haastatteluja myös 

kuntalaisiin. Nyt haastattelut tehtiin yrityksissä, mutta niiden käytännön toteen-

panijat, eli kuntalaiset voitaisiin ottaa enemmän konkreettisesti itse tutkimukseen 

mukaan.  

 

Tutkimustulosten vertailua kaupunkien kesken voidaan tehdä jatkossa vasta, kun 

useampi kaupunki on tehnyt vastaavanlaisia tutkimuksia paikallisen tason ilmas-

tonmuutoksen hillintäindikaattoreista. Vertailu eri maiden eri kaupunkien kesken 

tulee vasta Suomen vertailujen jälkeen. Laskentatavat ja lähdetietojen erilaisuus 

on luultavasti enemmän erilaiset eri maissa kun Suomen sisällä. Suomen sisäisen 

yhtenäisemmän vertailukelpoisen aineiston tuottamisessa on vielä parantamisen 

varaa.  
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Jo vuosia puhuttanut,  kaikkien kansojen yhteinen asia,  ilmastonmuutos on tosiasia,  
johon  myös  kuntalaisten  elämä vaikuttaa.  Ilmastonmuutosta  ei voida pysäyttää, 
mutta  sitä voidaan hillitä.  Valtioilla, kunnilla ja päättäjillä on omat keinonsa kantaa 
vastuunsa. Mikset sinäkin olisi mukana kantamassa vastuuta ilmastonmuutoksesta 
paikallisella tasolla oman arkesi valinnoilla?
       Lahden seudulle valmistellaaan ilmasto-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena  on  luoda 
eri hallinnonalojen  yhteinen tahtotila  kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä 
kehittää mukana olevien kuntien yhteistyötä
       Tämä opas  antaa  tietoa  ilmastonmuutoksesta  niin maailmanlaajuisesti  kuin 
paikallisestikin  Lahden,  Hollolan ja Nastolan osalta.   Oppaaseen kerättyjen vinkkien 
avulla voit keventää ilmastokuormaasi. Ilmastonmuutoksen hillintään auttavat monet 
tutut konstit energian- ja vedensäästöstä  aina autoilun vähentämiseen ja jätteiden 
kierrättämiseen.
       Ilmastonmuutokseen mukautuminen ja sen hillintä vaatii kaikkien panosta. Jokaisen 
kuntalaisen arjen valinnat auttavat ilmastoa niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. 
Usein ilmastoteot tuntuvat taloudellisena kevennyksenä ja terveellisemmän elämäntavan 
saavuttamisena.  Tartu siis tilaisuuteen ja  valitse omat keinosi paremman tulevaisuuden 
rakentamiseen.
       Opas on laadittu osa  Kelaa!  Kestävä kulutus ja elämän laatu – hanketta, jossa 
ilmastonmuutosta  pyritään pienentämään matalaenergisin ratkaisuin.  Oppaan on 
laatinut ympäristötekniikan opiskelija Johanna Robinson Lahden  ammattikorkeakoulusta 
opinnäytetyönä Lahden seudun ympäristöpalveluille.
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Suomella on jo hyviä päästöjen rajoitta-
miskeinoja ja energiatehokkuuden paran-
tamistapoja. Tästä huolimatta Suomella 
on silti vielä  paljon  parannettavaa  ener-
gian käytössä ja päästövähennyksissä.   
Kehitysennusteiden mukaan Suomen 
energiankulutus ja sitä seuraava kasvi-
huonekaasujen lisääntyminen ovat kas-
vussa. Ilman hillintätoimia  energianku-
lutus  riistäytyy käsistä ja ilmasto kärsii.
          Kasvihuonekaasupäästöjä    muo-
dostuu energiantuotannosta, teollisuu-
den prosesseista, liuottimien ja muiden 
tuotteiden   käytöstä,    maataloudesta, 
maankäytöstä,   jätteistä  sekä  muista 
luokittelemattomista lähteistä.

Katsaus Suomen tilanteeseen
Suomen hillintätoimet

Uusiutuvan energian lisääminen

Fossiilisten polttoaineiden 
vähentäminen

Energiatehokkuuden parantaminen

Energiankäytön tehostaminen

Päästökauppalaitosten kasvihuone-
kaasupäästö vähennystavoitteet

*CO2-ekv tarkoittaa kasvihuonekaasujen suhteellista lukua, kun kaikki kasvihuonekaasut on 
muutettu vastaamaan hiilidioksidia. Esim. yksi tonni metaania vastaa 21 tonnia hiilidioksidia.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt  vuonna 2007 olivat yhteensä n. 80 miljoonaa tonnia CO2-ekv*.
Lähde: Tilastokeskus. Vuoden 2008 virallinen päästöinventaario ilmastosopimukselle.

Lähteet: Ilmatieteenlaitos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Ilmasto muuttuu
- muutu sinäkin

Maapallon ilmasto on 
ollut  muutosten  rin-
gissä  jo useita  vuosi-
miljardeja. Välillä val-
litsevat   kylmät   jää-
kaudet, toisinaan läm-
pimät välikaudet. Täl-
lä   hetkellä   elämme 
 jääkauden       välistä 
lämpimämpää   ajan-
jaksoa.      Lämpimän 
jakson olisi kuulunut 
olla ohitse jo joitakin 
vuosituhansia  sitten, 
mutta  ihmisen toiminta  pitää  lämpöä 
yllä. Ihmiskunnan kehittyminen ja teol-
listuminen on horjauttanut ilmastoam-
me, ja se näkyy maapallon keskilämpö-
tilan  nousuna.  Voimistamme  jo  luon-
nollista  ilmastonmuutosta entisestään 
tupruttamalla  ilmakehää  lämmittäviä 
kasvihuonekaasuja   ilmakehään   yhä 
enemmän ja enemmän. 

Muutosten aika

Kasvihuoneilmiössä   ilmasto   lämpiää. 
Ilmakehään  päässeet   kasvihuonekaa-
sut,  kuten  hiilidioksidi, metaani ja typ-
pioksiduuli,  estävät auringon lämpösä-
teilyä  palaamasta takaisin avaruuteen. 
Kasvihuonekaasut toimivat  kasvihuo-
neen  tapaan  lasikattona  ilmastossam-
me. Tämän seurauksena ilmasto lämpiää.
          Toisaalta     kasvihuoneilmiö    on 
myös   elinehto  ihmiskunnalle.   Ilman 
kasvihuoneilmiötä   ilmakehässä maa-
pallon keskilämpötila olisi melkein –20
astetta  ja  nykyisellään   tuntemamme 
elämänmuodot mahdottomia.

Kasvihuoneilmiö

Kohoavat lämpötilat Suomen leveysas-
teilla  vaikuttavat elinkeinotoimintaan, 
luontoon  ja asumiseen  sekä ihmisten 
terveyteen. 
          Maataloudessa   pitenevä  kasvu-
kausi tuo suuremman sadon mutta toi-
saalta leudommat  talvet  edesauttavat 
tuholaisten  lisääntymistä. Sama pätee 
metsätalouteen   - puun   vuosittainen 
kasvu  lisääntyy.  Lajimuutoksia tapah-
tuu  alueittain   havumetsävyöhykkeen  
siirtyessä pohjoisemmaksi  ja lehtipui-
den vallatessa elintilaa. 
          Muuttuvat  sääolot  tuovat  raken-
nusympäristölle  haasteita. Tieverkoston 
ylläpitäminen  ja puhtaan veden saan-
nin takaaminen ovat vain osa haastetta. 
Äärimmäiset  sääilmiöt,  kuten rankka-
sateiden aiheuttamat tulvat, helleaallot 
ja paikalliset   myrskyt   voimistuvat  il-
mastonmuutoksen   myötä.     Ihmisten
terveys  ja turvallisuuden tunne voivat 
olla vaarassa. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomeen
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Kasvihuonekaasujen  määrään  vaikuttaa 
Lahden seudulla eniten  liikenne ja ener-
giantuotanto. Kuntien välisen lämmitys-
osuuden  eron selittää  Lahdessa laajasti 
käytetty kaukolämpö. Hollolassa ja Nasto-
lassa lämmitysmuotoina käytetään enem-
män puu- ja  öljylämmitystä.

Kasvihuonekaasupäästöt Lahden seudulla

Kunnat kampanjoivat

Kuntien vastuu  ilmastosta  näkyy kuntien 
osallistumisesta kampanjoihin ja sopimuk-
siin ilmaston hyväksi.
          Kunnan vaikutuspiiriin kuuluu erityi-
sesti yhteiskunta- ja  energianäkökulmat, 
mutta kuntalaisten käytännön toiminnalla 
on myös tärkeä panos asiaan. Energiasekto-
rilla kunta voi panostaa puhtaamman ilman 
puolesta suosimalla uusiutuvia  energia-
lähteitä. Kunta voi myös vaikuttaa energiaa 
säästäviin toimintoihin tuotteiden ostoti-
lanteessa kilpailuttamalla tuotteet ilmas-
toystävällisyyden perusteella. Kilpailutta-
mistilanteessa painottaminen kokonaista-
loudelliseen edullisuuteen edesauttaa ym-
päristönäkökohtien huomioimista.
          Yhdyskuntarakenteessa tiivisasumi-
nen on valttia. Oma osansa on myös jouk-
koliikenne yhteyksien luonnilla.  Kaavoituk-
sella haja-asutusalueita voidaan saada il-
mastoystävällisemmiksi vähentämällä ih-
misten liikkumatarvetta tuomalla palvelut 
lähelle asutusta.

Läheet: Aalborgplus10, Euroopan komissio, Kuntaliitto, Motiva

Hillintää sopimuksin
Vuonna 1997 Kiotossa solmitun ilmas-
tosopimuksen allekirjoittaneet maat 
lupautuivat vähentämään päästöjään 
yhteisen ilmaston hyväksi. Euroopan 
unionin jäsenmaiden keskinäisen taa-
kanjaon mukaan Suomen velvollisuu-
tena on jäädyttää omat päästönsä vuo-
den 1990 tasolle vuosiin 2008 – 2012 
mennessä. Vuonna 2005 päästövähennys
tarkoitti viiden prosentin vähennyksiä.

EU:n valtioiden päämiehet ovat lupau-
tuneet vähentämään EU:n kasvihuone-
kaasupäästöjä 20 prosentilla ja nosta-
maan uusiutuvan energian osuutta 20 
prosenttiin, sekä kasvattamaan energia-
tehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Hiilidioksidinielut varastoivat hiilidiok-
sidia sitomalla ilmakehän hiilidioksidia 
yhteyttämisen kautta. Samalla hiilinielut
vähentävät  ilmastonmuutoksen hiili-
kuormitusta. Esimerkiksi valtameret ja 
metsät ovat suuria hiilinieluja. 

Kioton sopimus 20-20-20

Hiilinielut

lähteittäin 2006
Kasvihuonepäästöjen jakautuminen
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Kaukolämpö

Sähkölämmitys

Muu polttoaine

LiikenneErillislämmitys

Muu sähkö

Jätehuolto

Maatalous

Lahden metsäalueet yht. 4854 ha

Valmennusmetsä Suojametsä 392 ha

Ulkoilu- ja virkistysmetsä 3381 ha

SuojelualueAsemakaava-alue 259 ha LUMO kohde 487 ha
Valmennusmetsä Lähimetsä 277 ha

Yleiskaava-alue 38 ha Talousmetsä 15 ha Maisemametsä 5 ha

Lähde: Lahden kaupungin vihertoimi
Lähde: Lahden seudun ympäristöpalvelut

Kuntien sitoutuminen ilmastonmuutokseen

Aalborgin sitoumus

Energiatehokkuussopimus

Kestävän kehityksen ohjelma

Ympäristöstrategia

Lahden kaupungin strategia

NastolaHollola Lahti



Oma taakkasi
Asuminen, ruoka ja liikenne lohkaisevat 
kukin melkien kolmanneksen perustar-
peiden kasvihuonekaasupäästöistä. 
       Suomalainen tuottaa vuosittain kes-
kimäärin 12 tonnia kasvihuonekaasuja. 
Lahtelaiset  ovat ylittäneet Suomen kes-
kiarvon jo vuonna 2006. Hollolassa ja 
Nastolassa  kasvihuonekaasuja  tuote-
taan vähemmän henkeä kohti.

Keskimääräisen suomalaisen ekologinen 
jalanjälki vuonna 2005 oli 5,25 globaali-
hehtaaria. Lahtelaisen ekologinen jalan-
jälki on 2 % pienempi kuin suomalaisen 
keskimäärin.
       Alueen ekologinen jalanjälki on 33 
kertaa suurempi kuin Lahden pinta-ala 
ja Lahden biokapasiteettiin suhteutet-
tuna alueen ekologisen jalanjäljen koko 
tarkoittaa sitä, että lahtelaiset kuluttivat 
noin 4,5 kertaa enemmän kuin alueen 
luonnonvarat ehtivät uusiutuvat. Tulos 
tarkoittaa sitä, että Lahden luonnonva-
rat ”loppuivat” 19.3.2005, jonka jälkeen 
lahtelainen kulutti muilla alueilla tuo-
tettuja luonnonvaroja.

Lähteet: Natural Intrest Oy, Oulun yliopisto

Kasvihuonekaasupäästöt Ekologinen jalanjälki

6 7Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden vuodessa
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Asukkaan ekologinen jalanjälki
Alueen EJ yhteensä

Alueen pinta-ala
Alueen biokapasiteetti yhteensä

Alueen biokapasiteetti per asukas
Ekologinen velkapäivä

5,13 gha
504 882 gha
15 460 ha
113 586 gha
1,15 gha
19.3.2005

 yht. 8 558 kg CO2

Ekologisen jalanjäljen tunnuslukuja
Lähde: Natural Intrest Oy

Vähennä hiilikuormaasi 

Seuraa sinisiä jalanjälkiä läpi oppaan ja löydät keinoja 
vähentää hiilikuormaasi käytännön teoin.

Voit suhteuttaa vinkit tämän sivun hiilijalanjäljen
 ympyräkaaviossa esitettyihin lukuihin. 

Luvut kertovat kuinka paljon hiilidioksidia kuluu vuodessa 
kuhunkin elämän osa-alueeseen. Esimerkiksi ravinto 
kuluttaa 1 514 kg hiilidioksidia vuodessa.
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Kaukolämmön kulutus Lahden seudulla

Hollola Lahti Nastola

Suomen maantieteellinen sijainti poh-
joisessa lisää pimeiden aikojen valais-
tusta sekä asuntojen lämmityksen tar- 
vetta kylminä vuodenaikoina.

Energiatehokas asuminen

Sähkön ja lämmön kulutus on kasvanut  kotitalouksissa tällä vuosikymmenellä.
Lähde: Energiateollisuus ry

Lahti Energia Oy:n putkiverkkojen rakentamispäällikkö Olli Lindstam kertoo, että Lahden 
jo  toistakymmentä vuotta  vanha  käytäntö  liittää  uudisrakennukset kaukolämmön piiriin 
tekee Lahdesta edelläkävijän kaukolämmön jakelussa. Lahti Energia tuottaa kaukolämpöä 
sähkön ja lämmön yhteistuotannolla hyötysähkönä. 
       Kymijärven voimalaitoksen yhteydessä toimiva biokaasutin käyttää uusiutuvia poltto-
aineita. Biokaasuttimen raaka-aineina toimivat teollisuuden puujäte, polttokelpoinen met-
sänhoidon  puujäte  sekä  syntypaikkalajiteltu  yhdyskuntajäte  eli energiajäte.  Uusiutuvat 
polttoaineet  syrjäyttävät  kivihiilen  käyttöä  ja  Lahti Energian  uusiutuvien polttoaineiden 
osuus energiantuotannosta onkin jo lähes 20 prosenttia. 

Lahti lämpiää kaukolämmöllä

käytä uusiutuvia polttoaineita

vaihda vihreään sähköön

siirry energiansäästölamppuihin

sulje laitteet virtanappulasta

asu tiiviisti

alenna lämpötilaa

sammuta turha valaistus

aseta virransäästöasetukset

sijoita pakastin oikein

valitse energialuokka A+

ilmastoteko
Valitse Säästä euroja

2 h sauna viikossa            62 €/v*
3 h sauna päivässä           655 €/v*

Pyykkäys 40 oC vs. 60 oC
         - 50 % energiankulutuksessa

- 1 oC huonelämpötilassa
         - 5 % energialaskussa

10 kpl 60 W hehkulamppua
12 W energiansäästölampuiksi
         - 80 €/v

Pakastimen puutteellinen ilmankierto
        + 60 % sähkönkulutukseen

Lähteet: Euroopan komissio, Lahti Energia Oy, My carbon footprint

Vähennä hiilikuormaasi 

Kylmä Pohjola 

Yhden asteen lämpötilan alentaminen kodissa säästää 300 kg CO2 /v

Viiden turhan hehkulampun sammuttaminen säästää 270 kg CO2 /v

Vaihtamalla ne energiansäästölampuiksi säästää 250 kg CO2 /v 

Vihreään sähköön vaihtaminen säästää 520 kg CO2 /v 

Television katselu kolme tuntia päivässä tuottaa 210 kg CO2

Pyykin kuivaus ulkona narulla säästää 280 kg CO2 /v

*laskettu 0,10 €/kWh energian hinnalla
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Asuinpinta-ala asukasta kohden

Hollola Lahti Nastola

Viidenkymmenen neliön koti Jaettu koti - jaettu ilo Reiska rakentaa rehdisti

Kotitalouksien suuri koko on asumisen
luonnonvarojen kulutuksesta melkein 
puolet. Mitä harvemmassa asutaan sitä 
enemmän käytetään luonnonvaroja. 
    Suurperheet kuluttavat vähemmän 
luonnonvaroja kuin yksin ja kaksin elä-
jät, sillä kodin tilat ja tavarat jakaantu-
vat useamman ihmisen kesken.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
sesti kuntien suhteellinen asuntopinta-ala 
ei saisi kasvaa 
Lähde: Tilastokeskus ja Väestörekisterikeskus

Kestävä rakentaminen kunnioittaa pe-
rinteitä ja vaalii arvoja. Se on myös eko-
logisesti kestävää ja yleensä taloudelli-
sesti kannattavaa pitkällä tähtäimellä. 
Rakennettaessa ja remontoitaessa olisi 
syytä huomioida tulevat ylläpitokustan-
nukset ja kustannussäästöt.

Lähteet: Euroopan komissio, Kansaneläkelaitos, 
Lahden seudun rakennusvalvonta, Lahden Talot oy, Pieniä ilmastotekoja, Suomen luonnonsuojeluliitto, Talotori

Energiatehokaslähtöinen rakentaminen

Uutta lämmitysmuotoa valittaessa kau-
kolämpö, lämpöpumppu ja  puuperäiset  
polttoaineet kannattaa huomioida. Ra-
kennusmateriaaleiksi voi valita lähellä 
tuotettuja, kestäviä ja turvallisia mate-
riaaleja  kuten  kotimaista  puuta. 
Vanhaa voi korjata  mahdollisuuksien 
mukaan ennen kuin päättää ostaa  uutta.

Oo

Co Vähennä hiilikuormaasi 

Varmista, että kotisi on hyvin lämpöeristetty.
Vuotuinen säästö on yli 630 kg CO2 per talous

Vaihda vihreään sähköön - 
Säästät 520 kg CO2 /v

Vuosittainen omakotitalon sähkönkulutus 
tuottaa 720 kg CO2

Energiatehokkuudella vähennetään rakennusten lämpöhäviötä  mm.  tiivistämällä  taloa 
paremmin. Kun normitalossa ilmatiiveyden lukuna käytetään arvoa 4, pyritään matala-
energiataloissa usein arvoon 1-2. Matalaenergiataloksi  voidaan  kutsua  taloa, jonka ener-
giankulutus on reilu 50 % normit täyttävän talon kulutuksesta.  Vuoden 2012 tulevien 
tiukempien normien valossa matalaenergiatalo tulee säilyttämään arvonsa paremmin 
kuin muut talot, koska se täyttää jo nyt myöhemmin voimaan astuvat määräykset.
       Lahden seudun rakennusvalvonta ohjaa rakentajia energiatehokkaaseen rakentamiseen.   
Rakennusvalvonnan johtaja Raimo Luukka kertoo uudisrakentamisen olevan n. 1 % luokkaa 
Lahden seudulla.  Tärkeimmäksi  tekijäksi rakennusten energiatehokkuudessa  on nimetty  
rakennusten tiiveys.  Rakennusten  kuntoon vaikuttavat puolestaan kosteusolot, ilman-
vaihto sekä koneiden ja laitteiden hyvä huolto.  Luukka toteaa  nykyajan  rakennusten käyt-
töiän  olevan  ajattomia.  Kun  kodistaan  pitää  hyvän  huolen,  eli  huoltaa  tarvittavat 
ilmanvaihto- ja vesijärjestelmät sekä pitää kosteuden  talon ulkopuolella, talon  pitäisi 
pysyä asuttavana vuosisadasta toiseen. 

Putkivuotojen paikantamista 
ja matalaenergiataloja

Lahden Talot Oy pitää huolta vuok-
rataloistaan. Talojen putkivuotojen
ennakoimisessa ja oikea aikaisessa 
korjaamisessa  käytetään  apuna 
rakennusautomaatiota.   Lahden 
Talojen    rakennusautomaation 
seurannalla tieto putkivuodoista 
välittyy kulutuspoikkeamana reaa-
liajassa  internetin  välityksellä 
valvomoon, jolloin nopeisiin kor-
jaustoimiin päästään heti.
       Lahden talojen kiinteistöjohtaja 
Eero Lukkarinen  kertoo  Lahden 
Talojen uudesta 56 asunnon mata-
laenergiatalo hankkeesta. Matala-
energiatalon  suunnittelussa  on 
otettu huomioon aurinkoenergian 
hyödyntäminen aurinkokeräimien 
ja maalämpöpumppujen avulla.

Elektronisesti varustetut kodit ja sähkö-
laitteiden lisääntyvä käyttö eivät yksi-
nään selitä energiantuotannon lisäänty-
vää tarvetta.  Asuntojen koolla on myös 
osuutensa asiaan.
    Lahden seudulla asutaan keskiverto-
suomalaista leveämmin. Kullakin asuk-
kaalla on käytettävänään keskimäärin 
50 neliömetriä. Yleisen hyvinvoinnin 
takaamiseksi kansaneläkelaitos on mää-
rittänyt, että yhdelle hengelle riittäisi 
noin 30 neliön asuintila. 
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Lotraatko?
Vedenkulutuksen jakaantuminen 
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Valitse 
ilmastoteko
sulje vesihana saippuoinnin 
ajaksi

käytä haaleampaa vettä

vähennä vedenpainetta

sauno kimpassa

pese täysiä koneellisia

syö lautanen tyhjäksi

pese vain välttämätön

valitse alhainen pesulämpötila

käsintiskatessa pese astiat 
puhtaimmasta likaisimpaan 

siivotessa vältä kemikaaleja

käytä ympäristömerkittyjä
siivous-, tiskaus- ja pesuaineita

kysy isovanhemmilta 
entisaikojen siivousniksejä

vettä 
Näin paljon 

Reilu  neljännes  kotitalouden
päivittäisestä vedenkulutuksesta 
menee WC:n huuhteluun 

On mahdollista vähentää oma 
päivittäinen vedenkulutus 
80 litraan vuorokaudessa

Käyttäessäsi pesu- ja kylpyvetesi 
uudelleen voit säästää jopa 
18 000  lirtaa vuodessa

Yhden kahvikupillisen valmista-
miseen tarvitaan 140 litraa vettä. 
Teellä vastaavasti vain 30

Yhden tipan tippavuoto sekunnissa 
tekee jo lähes 10 m3  vuodessa

WC-laitteen  jatkuva  vuoto  voi 
kuluttaa tuhansia euroja vuodessa

Lähteet: Euroopan komissio, Motiva, Water footprint

Kulutamme päivittäin vettä peseytymi-
seen,  ruuanlaittoon ja  siivoamiseen. 
Päivässä kuluu helposti lotraukseen lä-
hemmäs parisataa litraa vettä. Juoksee-
ko vesi  hanasta  turhaan,  vuotavatko 
putket, otatko liian pitkiä ja lämpimiä 
suihkuja? Seuraamalla omaa vedenku-
lutustaan huomaa helpommin   omien 
käyttötottumuksien vaikutuksen vesi-
laskussa.
    Lahden juomavesi saadaan Salpaus-
selän  harjujen  uumenista  puhtaasta 
pohjavedestä. Lahden vesi tuoksuu raik-
kaalta, maistuu hyvältä ja näyttää kirk-
kaalta.

Vedenkulutus

Kerrostaloasukas kuluttaa 155 litraa vettä
vuorokaudessa. Lähde: Motiva

Lähde: Lahden kaupungin tilastot

Vedenkulutus

Hollola Lahti Nastola
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Liikenne on yksi suurimmis-
ta ympäristön kuormittajis-
ta. Liikenteen osuus Suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä 
on 20% luokkaa. 
    Suomalaiset ajavat keski-
määrin 17 700 kilometriä vuo-
dessa henkilöautolla. Suurin 
osa  matkoista on alle  viisi 
kilometriä pitkiä, jotka taittu-
vat helposti myös lihasvoimin.

Pörräätkö?
Liikenne
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Autoilu lisääntyy
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Lähteet: EU komissio, Pohjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto, Tiehallinto

Liikennemäärä Lahdessa
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Liikennemäärää on mitattu ajoneuvoliikenteen suhteellisena muutosindeksinä.
Liikennettä on seurattu kymmenessä eri kohteessa. 
Lähde: Lahden kaupungin tilastot

Yli puolella  täysi-ikäisistä 
suomalaisista  on ajokortti. 
Lahden  seudulla  yli  50 %
ajokortillisista on auto. Syr-
jemmässä palveluista asuvat 
omistavat mitä todennäköi-
semmin  auton  verrattuna 
ydinkeskustassa asuviin. 
    Ajoneuvoliikenne on kas-
vanut huomattavasti vuositu-
hannen vaihteeseen verrat-
tuna. Henkilöautoliikenteen 
kasvu lisää ilmakehän hiilidi-
oksidipitoisuutta ja epäpuh-
tauksia. Vanhat autot kulut-
tavat enemmän polttoainetta
kuin uudemmat vähäpäästöi-
set autot. Henkilöautot tuot-
tavat keskimäärin 2,5 kg hiili-
dioksidia  yhtä  kulutettua 
polttoainelitraa kohden.
    Vaikka ajoneuvomoottorit 
ovatkin kehittyneet taloudel-
lisemmiksi ja vähemmän hii-
lidioksidia tupruttaviksi, au-
tojen kasvava lukumäärä ja 
suurempi koko mitätöi kehi-
tyksessä saadun hyödyn. 

Lähde: Lahden kaupungin tilastot
Autoistuminen kasvaa. Yhä useampi omistaa auton Lahden seudulla. 
Keskimäärin noin puolella kuntalaisista on henkilöauto. 
Lähteet: Ajoneuvohallintokeskus ja Väestörekisterikeskus
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Autoilun vähentämisellä saavutetaan 
terveydellisiä ja taloudellisia hyötyjä. 
Autoilun sijasta voi kulkuvälineeksi va-
lita lihasvoimalla toimivan polkupyö-
rän tai  lenkkarit.   Vastaavasti  hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrella asu-
vat voivat keventää ympäristövaikutuk-
siaan vaihtamalla auton linja-autoihin.

Kevyenliikenteen väylät mahdollistavat
vaihtoehdon moottoriliikenteelle. Kos-
ka moottoriliikenne on yksi suurimmis-
ta ympäristökuormittajista, on tärkeää 
mahdollistaa liikennettä,  joka ei saas-
tuta.  Lahden seudulla kevyenliikenteen 
väylien määrä kasvaa vuosittain.

Linjat kuntoon!
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Kaupunkiliikenteen 
matkustajamäärät Lahdessa

Linja-autoliikenne on menettänyt suosio-
taan viime vuosina
Lähteet: Oy Matkahuolto Ab ja Kunnallistekniikka

Vihreä linja
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Lahti Nastola ilmastoteko
Valitse

vähennä yksityisautoilua

kulje auton sijasta julkisilla

pyöräile ja kävele

kulje kimppakyydillä

tee etätöitä

ennakoi liikkumistarpeesi
-hoida kaikki asioinnit kerralla

vältä lyhyitä ajomatkoja

mitoita uusi auto käyttötar-
koituksesi mukaan

Osta vähäpäästöinen auto

ajotapa
Ekologinen

ennakoi

aja liikenteen rytmissä

hiljennä ajonopeutta

käytä moottorijarrutusta

siivoa takakontti roinasta

vaihda mahdollisimman 
nopeasti isommalle vaihteelle

vältä turhaa kiihdyttelyä

muista turvaväli

esilämmitä moottori

tarkista ilmanpaineet

Lähteet: Kabus Oy, My carbon footprint, Pieniä ilmastotekoja

Kaupunkiliikenteessä puhaltavat kohta uudet tuulet, kun Kabus Oy:n kehittämä hybridiauto 
pääsee starttaamaan.  Kabus Oy:n tehtaanjohtaja Tommi Mutanen kertoo, kuinka ilmastoa 
kuormittavat päästöt vähenevät. Keinona on, että kaupunkiajossa saadaan otettua talteen 
jarrutusenergiaa, jota hyödynnetään dieselmoottorin rinnalla toimivassa sähkömoottorissa.
       Kabus Oy suunnittelee ja valmistaa linja-autoja Koiviston Auto -yhtymän käyttöön ottaen 
mahdollisimman hyvin huomioon auton käyttökohteen.  Kabus Oy:n valttina linja-auton-
valmistajana on kevytrakennetekniikka.  Valmistamalla linja-auto teräksen sijasta ko-
konaan alumiinista, siitä tulee keskimääräistä kevyempi, minkä ansiosta polttoainetta
kuluu vähemmän. Koiviston Auto pyrkii korjaamaan ja kierrättämään varaosia aina ikku-
nalaseista moottoreihin, jolloin säästetään luonnonvaroja ja energiaa.

Ajonopeuden hiljentäminen 120 km/h        110 km/h vähentää CO2  
-päästöjä 6,9 kg

100 kg kuorman kevennys autossa vähentää päästöjä 5 %

Yksityisautoilu tuottaa kolme kertaa 
enemmän päästöjä kuin junaliikenne

Vähennä hiilikuormaasi

04 05 06 07

Yhdistetyt
jalankulku- ja pyörätiet

Lahdessa riittää tilaa pyöräillä
Lähde: Lahden kaupungin tilastot

Joukolla liikkumaan
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suosi lähiruokaa ja luomua

siirry kasvisruokavalioon

kasvata omat kasvikset 

marjasta, sienestä ja kalasta

suunnittele ostoksesi

kokkaa kerralla enemmän

pakasta, säilö ja kuivaa

tuo vuodenajat ruokapöytään

vältä ylipakattuja tuotteita

kompostoi kotona

Suomalainen  syö vuodessa yli kahdek-
sankymmentä  kiloa  lihaa.  Päivittäin
tämä tekee reilut 200 grammaa lihaa. 
       Lihatuotteiden kysynnän kasvu ja 
väkiluvun  lisääntyminen kasvattavat 
tehomaataloutta, joka kuormittaa ym-
päristöä aivan eri tavalla kuin paikalli-
sesti tuotettu lähiruoka.
       Kasvisruokaan siirtymällä sääste-
tään valtavasti energiaa. Lihantuotan-
nossa energiaa kuluu lihakarjan ruokin-
taan. Karjan säilöntärehun viljelemiseen 
käytettyä  viljelypinta-alaa  voitaisiin 
hyödyntää paremmin useamman näl-
käisen kaksijalkaisen ruokkimiseen.

Possusta porkkanaksi

ilmastoteko
Valitse Elintarvikkeiden ja niiden pakkauksien 

elinkaari on  usein täynnä  pitkiä  kilo-
metrejä ja  turhaan kulutettua energiaa. 
Ruuanvalmistuksen jokaisessa vaihees-
sa pellolta lautaselle kuluu valtavasti 
energiaa, varsinkin jos raaka-aineet kul-
jetetaan maailman toiselta laidalta. Al-
kutuotanto, jalostus, pakkaaminen, kul-
jettaminen ja ruuan valmistus tuottavat 
kaikki päästöjä ja jätteitä. Kaiken lisäksi
suomalaiset heittävät jopa 10 % hankki-
mastaan ruuasta pois.

Luomutuotannossa ilmastoa kuormit-
tavaa typpilannoitusta ei käytetä. Luo-
mutuotannossa suuri osa energiantar-
peesta tapahtuu itse tilalla kun tavan-
omaisessa viljelyssä ulkopuolisen ener-
gian tarve on suuri.
       Lähiruoka edistää paikallistaloutta 
ja maaseudun elinvoimaisuutta. Lähi-
ruualla parannetaan paikkakuntien elin-
keino-omavaraisuutta.  

Piilokilot

Maatalouden energiahukka

Kun vaihdat 5kg jauhelihaa vastaavaan 
määrään linssejä, tuotat 63kg vähemmän CO2  

Kun vaihdat 2 kg kasvihuoneessa viljeltyä 
paprikaa kahteen kiloon porkkanoita, tuotat 
10 kg vähemmän CO2  

Kun vaihdat kilon riisiä kiloon perunaa, 
tuotat 6kg vähemmän CO2 

Vähennä hiilikuormaasi 

Lähteet:  Finfood, Pieniä ilmastotekoja, Vihreä polku, Yleisradio Oy

Luomutilojen lkm
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18 19

Lähteet: Hollolan ja Nastolan maaseututoimet

Lähde: Elintarviketurvallisuusvirasto

Puoli sikaa vuodessa
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Kierrätä, korjaa ja kaveeraa
Jätteiden synnyn ehkäisy kestävillä ku-
lutusratkaisuilla on  tärkeä osa ilmas-
tonmuutoksen  hillintää kuntalaisen ta-
solla. Kaatopaikalle päätynyt jäte tuottaa 
hajotessaan metaania,  joka on erittäin 
vahva kasvihuonekaasu.

Lähteet: My carbon footprint, Päijät-Hämeen jätehuolto Oyj

Järki jätteisiin Kierrättämällä kaapit siistiksi
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Yhdyskuntajätteen määrä
ja hyödyntäminen PHJ:llä
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hyödynnetään kaatopaikalle

Yksittäinen päijät-hämäläinen tuottaa
kaatopaikalle menevää yhdyskuntajä-
tettä vuodessa yli kaksisataa kiloa. Yh-
dyskuntajäte sisältää kaikki kotitalou-
dessa syntyneet jätteet kaatopaikka-  ja 
energiajätteistä aina lasinkeräykseen.

Punnitse arvosi, riemu ei tarvitse roinaa

Pursuavatko  kaapit  krääsää? Kuluuko  
uusiin laitteisiin maltaita? Onko naapuri-
sopu tallella? Naapurin kanssa voi ostaa 
yhdessä ruohonleikkurin ja vanhat vaat-
teet voi lahjoittaa nuoremmille. 
       Kirpputorit ja korjaajat edesauttavat 
ilmastonmuutoksen hillintää minimoi-
malla ylimääräisen energian käytön, jo-
ka normaalisti kuluisi tuotteiden valmis-
tukseen. Tuotteiden pitkäikäisyys ja kor-
jattavuus takaa pitkän elinkaaren.

Kierrätys- ja korjauspalvelu kpl

Vaatteiden korjauspalvelu
Kierrätystori
Polkupyöräkorjaamo
Elektroniikkahuolto
Kodinkonehuolto
Huonekaluentisöinti

14
22
12
10
12
13

Lahden seudulla on hyvät tavaroiden 
uudelleenkäyttömahdollisuudet. 
Lähde: Lahden seudun ympäristöpalvelut

harkitse tavaran tarve

lainaa, vuokraa ja yhteisomista

korjaa tai tee itse

valitse tavaran sijasta palvelu

uusiokäytä vanha tavara

anna joululahjaksi lupaus

lajittele jätteet oikein

käytä kestotuotteita

suosi ympäristömerkkejä

ilmastoteko
Valitse

Kun kierrätät virvoitusjuomatölkin, säästät 90 % 
siitä energiasta, mikä menisi uuden tölkin valmistukseen 

Yhden alumiinikilon kierrättäminen säästää 9 kg CO2 

Yksi kilo kierrätettyä paperia säästää 900 g CO2 

Kilo kierrätyslasia säästää 300 g CO2

Kun käytät omaa kassia kaupassa käydessäsi säästät 
keskimäärin 8 kg CO2 , jos normaalisti ostat neljä 
muovikassia viikossa

Vähennä hiilikuormaasi 
Lähde: Päijät-Hämeen jätehuolto Oyj

Syntypaikkalajittelu vähentää kaatopaikkojen ilmastokuormitusta

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oyj:n toimitusjohtaja Tuula Honkanen kertoo, kuinka jätteiden 
aiheuttamaa kaatopaikkakaasua vähennetään. Avainsanana on kaatopaikalle menevän 
biologisesti hajoavan jätteen määrän vähentäminen. Päijät-Hämeessä on lajiteltu jätteitä 
laajasti syntypaikan mukaan jo vuodesta 1998. Vuoden 2008 lopussa alkoi kaatopaikka-
jätteiden hyötykäyttö energiantuotannossa. Energiajätteenä jätteitä on poltettu jo vuodesta 
1998 Kymijärven voimalaitoksessa. Jätteiden syntypaikkalajittelulla jätelajit pysyvät puhtaina, 
jolloin jäte kelpaa energiateollisuuden hyötykäyttöön.
       PHJ  vähentää ilmastokuormitustaan  metaanin talteenotolla.  Metaanista saadaan 
tämänhetkisillä kaasunkeräysputkistoilla talteen yli puolet. Läheinen Hartwallin tehdas 
hyödyntää kaatopaikalta kerättyä  metaania tuotantoprosesseissaan.  Metaanin lisäksi 
Kujalassa tuotetaan   sähköä  ja  lämpöä  omaan  käyttöön ja  Lahti Energian  yleiseen 
sähköverkkoon mikroturbiinilaitoksen voimin. 



Matkusta maltaitta 
Vuosittaiset  lomamatkat  kauas koti-
maasta tehdään usein lentäen.   Pitkät 
mannerten väliset lennot toiselle puo-
lelle maailmaa tuottavat saman verran 
päästöjä kuin vuosittainen henkilöau-
ton käyttö. Vaihtoehtoinen, ilmastoys-
tävällinen kulkutapa kauemmas mat-
kustettaessa voi yhtä hyvin olla lento-
koneen sijasta juna. 

Lähteet: Pieniä ilmastotekoja, Suomen luonnonsuojelu liitto

Matkustustapojen vertailua

Luontoa kuormittavat harrastuslajit Vaihtoehtoharrastukset
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Lentokoneliikenne kuormittaa ilmastoa 
maailmanlaajuisesti saman verran kuin 
tietotekniikka. Matkustustapaa valitta-
essa kannattaa määränpäähän tarvitta-
vat kilometrit suhteuttaa. Lyhyillä mat-
koilla juna on ehdottomasti paras vaih-
toehto.  Mitä pidemmäs lennetään,  ja 
mitä vähemmän on välilaskuja,  ja las-
keutumisluvan odotusaikaa ilmassa, si-
tä pienempi on kerääntynyt kasvihuone-
kaasupäästökerroin.
       Laivamatkailu  puolestaan kuulos-
taa  suurten alusten kannalta  hyvältä 
kulkupeliltä. Nopeiden lauttayhteyksien 
porsaanreikänä  ovat  suuret  rikki-  ja 
typpioksidipäästöt.  Kaksi kertaa nope-
ampi laiva voi tuottaa kolminkertaiset 
päästöt hitaammin kulkevaan laivaan.

Harrastaminen tulisi olla rentouttava 
hetki päivässä tai viikossa. Pitkät har-
rastematkat vievät aikaa ja kuluttavat 
kukkaroa.
       Mitä lähempänä kotia harrastetaan 
ja matkustetaan sitä vähemmän kulu-
tetaan luonnonvaroja ja kuormitetaan 
ilmastoa. Usein itse harrastus ei kuor-
mita läheskään  yhtä paljon  luontoa 
kuin harrasteliikenne.
       Lahden  seudulla  kaupunkilainen 
voi rentoutua kaupungin viheralueilla. 
Lahdessa  puistojen  ja  viheralueiden 
osuus asemakaavoitetusta alueesta on 
melkein 30 %.
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Lahti Nastola

Paljon harrastevälineitä vaativat harras-
telajit kuluttavat jo pelkkien varustei-
den takia paljon luonnonvaroja ja sitä 
kautta ilmastoa. Lämmitettyä tai jäädy-
tettyjä tiloja vaativat alueet ovat  sitäkin 
pahempi  yhdistelmä.  Harrastelajeina 
jääkiekko, uinti ja esimerkiksi kuntosa-
lilla käynti eivät ole kovin ilmastoystä-
vällisiä. Taulukossa on eräiden harrastus-
ten ja niihin kulkemisen  MIPS* -luvun 
elottomien luonnonvarojen kulutus har-
rastustuntia kohden.

Luonto tarjoaa monipuolisia harraste-
mahdollisuuksia. Voi marjastaa, sienes-
tää, kalastaa, metsästää, hiihtää tai vaik-
ka  vain  vaellella  luonnossa.  Omaa 
luonnontietämystään voi laajentaa vaik-
ka patikkaretkin. 

Kotona voi puolestaan harrastaa monia 
yleishyödyllisiä askareita, kuten siivous-
ta, ruuanlaittoa, leipomista, neulomista, 
puutarhanhoitoa, polttopuiden pilkko-
mista,  talon kunnostusta ja  mitä rästiin 
onkaan jäänyt. Kotona voi myös laajen-
taa yleissivistystään ja lukea kirjoja, kat-
sella  televisiota  tai  vaikka  kirjoittaa 
omaa elämänkertaa.

*MIPS=Material input per service unit. 
Ekotehokkuuden mittari, joka suhteuttaa 
luonnonvarojen kulutuksen tuotteesta tai 
palvelusta saatuun hyötyyn.

Harrasta autotta

Harrastus kg/h

Moottoriveneily
Teatterissa käynti
Uinti uimahallissa
Jääkiekko jäähallissa
Kuntosalilla käynti
Jalkapallo tekonurmella
Pianonsoitto musiikkikoulussa
Television katselu
Rullaluistelu
Lenkkeily pururadalla
Soutaminen luonnonrannasta

70
13
11
7
6
6
4
1
1
1

0,7

matkusta lähelle

viivy määränpäässä

lennä suoria lentoja

matkusta junalla

tue paikallisia palveluita

harrasta lähellä

liiku luonnossa

käytä jokamiehenoikeuksia

kulje harrastuksiin julkisilla 
kulkuvälineillä tai kimpassa

harrasta kevyellä repulla

ilmastoteko
Valitse

17 000 kilometriä vuodessa Harrasta lähellä kotiasi

Lähde: Lahden kaupungin tilastot

Lähde: Suomen luonnonsuojelu liitto
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Kahdella tonnilla hiilidioksidia matkustat 
näin monen kilometrin päähän

Lähde: Pieniä ilmastotekoja



Ympäristötietous
Ympäristöalan koulutuksella kasvate-
taan kuntalaisten ympäristötietoutta ja 
sitä kautta saadaan ympäristöstä enem-
män huolehtivia asukkaita.
       Lahden seudulla toimivia ympäris-
töalan tutkintoon johtavia koulutusta-
hoja ovat Lahden ammattikorkeakoulu, 
Helsingin yliopiston ympäristöekologian 
laitos, Teknillisen korkeakoulun Lahden 
keskus sekä Koulutuskeskus Salpaus. 
Ympäristöalaa opiskelevien oppilaiden 
määrä on kasvanut viime vuosikymme-
nen aikana  huomattavasti paremman 
koulutustarjonnan  ja  Lahden  alueen 
strategisten päätöksenteon työn myötä. 

Lähteet: Ajatuspaja e2, Cleantech, Climate for change - EU hanke,  Lahden alueen kehittämisyhtiö, Ympäristöklusteri 
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Ympäristöasioihin pyritään perehdyttä-
mään jo nuorimpia kuntalaisia  osana 
koulutusta ja kasvatusta. Ympäristöasiat 
on helppo kytkeä jokapäiväiseen arkeen 
niin kotona kuin koulutuslaitoksissakin. 
Ympäristökasvatusta saaneet lapset ja 
nuoret ovat todennäköisemmin ympä-
ristöstä myöhemminkin kiinnostuneita, 
ja ottavat sen huomioon omia ratkaisuja 
tehdessään.
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Ympäristöalan koulutuspaikat

Ympäristökoulutus Ympäristöosaaminen Asenteet ja valmiudet

Lahden seutu lukeutuu maan toiseksi 
merkittävimmän ympäristöliiketoimin-
nan keskittymään heti pääkaupunkiseu-
dun jälkeen. Päijät-Hämeeseen sijoittuu 
10 % Suomen ympäristöliiketoiminnan 
volyymistä. Lahden seudulla ympäristö-
yritysten lukumäärä kasvaa lähes 20 % 
vuodessa,  mikä on muuta maata huo-
mattavasti nopeampaa.
       Alueen 138 ympäristöyrityksessä ja 
yhteisössä työskentelee noin 1 800 hen-
kilöä.  Alan liiketoiminnan volyymi on 
noin 370 M €. Ympäristöliiketoiminta si-
joittuu pääosin useiden perinteisten toi-
mialojen kuten muovin,  metallin ja lo-
gistiikan sisälle. Ympäristöalan liikevaih-
don kasvu on 17 % vuosittain sekä ym-
päristöalan työpaikkojen 7 %.
       Lahden ympäristöklusteri on osal-
taan vaikuttanut Lahden seudun ympä-
ristötietouden kasvuun. Lahteen keskit-
tynyt klusteri omaa monia alan osaajia 
ja keskitetysti edesauttaa ympäristötek-
nologian kehitystä ja kasvua eteenpäin. 
Ympäristöklusterissa keskitytään ympä-
ristöteknologian  osa-alueisiin:  kierrä-
tykseen, jätehuoltoon, jätevesiin, poltto-
teknologiaan, maaperäekologiaan sekä
vesistöekologiaan.

90 % suomalaisista uskoo, että ilmas-
tonmuutos on totta. Valtaosa on huolis-
saan , ja uskoo, että toimiin on ryhdyttä-
vä heti. Kaksi kolmasosaa suomalaisista
uskoo, että kehitykseen on mahdollista 
vaikuttaa. Valtaenemmistö on valmis 
tekemän henkilökohtaisia tekoja.  Kai-
kista merkittävimmiksi teoiksi katsotaan 
yksityisautoilun vähentäminen, kierrät-
täminen ja ympäristöystävällisten tuot-
teiden ostaminen.
       Valitettavasti asenteet ja toiminta 
eivät vielä kulje käsikädessä. 75 % suo-
malaisista  olisi valmis ostamaan ym-
päristöystävälisiä tuotteita, mutta vain 
17 % tekee näin. 
       Naiset  ovat miehiä  enemmän va-
kuuttuneita, että arjen teoilla ja elämän-
muutoksella on merkitystä.  Kun taas 
miehet mieluummin hillitsevät ilmas-
tonmuutosta teknisin ratkaisuin.

säästä energiaa

älä lotraa vettä

käytä joukkoliikennettä

syö lähiruokaa

ehkäise jätteiden syntyä

lomaile lähellä

kasvata ympäristötietouttasi

Tee oma
ilmastotekosi

Lähde: Lahden kaupungin tilastot
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