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KOSTEUS- JA HOMETALKOOT al-

koivat vuonna 2009. Ohjelman piti 

alkuun kestää viisi vuotta. Eduskunta 

edellytti kuitenkin keväällä 2013 oh-

jelman jatkamista, jotta siinä saavute-

tut hyvät tulokset saataisiin jalkautet-

tua. Eduskunta myönsi talkoiden jat-

kamiselle määrärahan sekä vuodelle 

2014 että tälle vuodelle. Talkoissa ede-

tään siis myös tänä vuonna, vaikka tal-

koiden pidetty ja arvostettu ohjelma-

päällikkö Juhani Pirinen on siirtynyt 

uusiin tehtäviin. 

Ministeriössä on käynnistetty uu-

den talkoopäällikön haku. Tällä välin 

käytännön työtä viedään eteenpäin 

virkamiesten, laajapohjaisen toiminta-

ryhmän ja ohjelman talkooväen avulla. 

Juhani Pirinen ansaitsee lämpimät 

kiitokset erinomaisesta työstä ja perik-

si antamattomuudesta vaikeiden asioi-

den edessä. 

Kiitoksiin yhtyy koko talkooväki.

www.hometalkoot.fi

Katso myös s. 12.
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KOSTEUS- JA 
HOMETALKOOT 

JATKUVAT

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN vetämät 

Kosteus- ja hometalkoot ovat saaneet 

laajaa näkyvyyttä. Talkoiden ansiosta 

tietoisuus kosteus- ja homeongelmis-

ta ja niiden ehkäisymahdollisuuksista 

on lisääntynyt merkittävästi. Raken-

nuskantamme tervehdyttämisessä on 

kuitenkin vielä paljon tehtävää. Tä-

nä vuonna talkoissa panostetaan eri-

tyisesti kuntapäättäjien tietoisuuden ja 

osaamisen lisäämiseen: päätöksenteon 

tueksi on keväällä valmistumassa opas.

Opas avaa kattavasti kuntien toi-

mitilojen hallintaa ja ylläpitoa. Suun-

nitelmallisella kiinteistönpidolla 

pystytään selvästi ehkäisemään sisäil-

maongelmia.

Rakennusten käyttöön, ylläpi-

toon ja huoltoon liittyvillä toimilla 

on tärkeä merkitys hyvän sisäilmaston 

saavuttamisessa. Oppaan tavoitteena 

on auttaa päättäjiä tekemään viisaita 

päätöksiä rakennusten kosteus- ja ho-

meongelmien ja niistä aiheutuvan kor-

jausvelan on vähentämiseksi. 
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/ HELENA SÄTERI

YLIJOHTAJA 
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  LYHYET

Maa- ja metsätalousministeriön suden-
hoitosuunnitelman mukaan tänä vuon-
na saa kaataa kannanhoidollisilla poik-
keusluvilla 29 sutta. Luonnonsuojelijat 
vastustavat tätä.

Happitilanne Itämeren syvänteissä oli viime kesän lopulla heikko. Pohjanmereltä tullut 
hapekas suolapulssi auttaa tilannetta pitkällä tähtäimellä. 
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SUOLAPULSSISTA APUA ITÄMEREN 
HAPETTOMUUTEEN

SUSIA ON ENEMMÄN  
KUIN VIIME VUONNA

Suomessa on uuden laskennan mu-

kaan enemmän susia kuin vuosi sit-

ten. Luonnonvarakeskuksen (Luke) 

mukaan susia on 220–245 yksilöä. 

Vuoden takaisen arvion mukaan susia 

oli 140–155.

Eniten susien määrä on kasvanut 

idässä. Siellä on 130–140 sutta. Vuosi 

sitten niitä oli 70–75. Poronhoito-

alueella susien määrä on kasvanut vain 

vähän. Siellä on 7–14 sutta. Vuosi sit-

ten niitä oli 5–10. 

Myös susilaumojen määrä kasvoi 

vuodentakaisesta 16 laumasta 27 lau-

maan. Laumojen ulkopuolisten susi-

parien määrä oli sama kuin vuosi sit-

ten, eli 16 paria. 

Talven susikannasta yksinään liik-

kuvien susien osuus oli noin 15 pro-

senttia. 

Lumipeitteinen aika oli viime 

vuoden lopulla lyhyt. Se lisää tämän 

vuoden arvioiden epävarmuutta.

Arvio susien määrästä pohjautuu 

Luken petoyhdyshenkilöverkostolta 

saamiin tietoihin. Lisäksi tietoja on 

saatu Metsähallituksen henkilökun-

nalta, paliskuntien poroisänniltä, raja-

vartijoilta ja Suomen riistakeskukselta. 

Luken maastohenkilökunta on myös 

tehnyt maastoseurantaa susikannan 

ydinalueilla Kainuussa, Ylä-Savossa, 

Pohjois-Karjalassa, Satakunnassa ja 

Varsinais-Suomessa.

/ LEENA RANTAJARVI /

samuli.heikkinen@luke.fi

Itämereen on alkanut virrata joulu-

kuun jälkipuoliskolla Pohjanmereltä 

harvinaisen paljon hapekasta ja suo-

laista vettä. Saksan Itämeri-tutkimus-

laitos IOW:n mukaan suolapulssi on 

kolmanneksi suurin sitten vuoden 

1880, jolloin mittaukset aloitettiin. 

Suolapulssin toivotaan parantavan eri-

tyisesti Itämeren pääaltaan hapetto-

man pohjan tilannetta.

”Näin suuri suolapulssi on ilmiö-

nä harvinainen ja erittäin tärkeä 

Itämeren ekosysteemille”, kertoo SY-

KEn merikeskuksen johtava tutkija 

Kai Myrberg.

Suolapulssi tuo runsashappista vet-

tä Bornholmin ja Gotlannin syväntei-

den hapettomille pohjille. Samalla 

pohjanläheinen hapeton vesi työnty-

nee kohti Suomenlahtea ja heikentää 

siellä pohjanläheisen veden happiti-

lannetta.Pulssi näkyy Suomenlahdella 

viiveellä, aikaisintaan puolen vuoden 

päästä.

Useat Itämeren alueen tutkimus-

laitokset seuraavat suolapulssin etene-

mistä. Myös SYKEn merentutkimus-

alus Aranda on muuttanut tammi- ja 

helmikuun tutkimusmatkansa reittiä 

seuratakseen pulssin kulkua. 

/ LEENA RANTAJARVI /

kai.myrberg@ymparisto.fi 

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestel-

mien parantamiseen on tulossa lisäai-

kaa. Jätevesiasetuksen siirtymäaikaa 

aiotaan pidentää kahdella vuodella, 

vuoden 2018 maaliskuulle asti.

”Teetetyn selvityksen mukaan 

noin 120 000 kiinteistöllä muutostyöt 

ovat vielä tekemättä. On epärealistista 

ajatella, että nykyinen siirtymäaika 

riittäisi”, ympäristöministeri Sanni 

Grahn-Laasonen sanoo.

Asetusmuutos lähti tammikuussa 

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMISELLE LISÄAIKAA
lausuntokierroksella. Se on tarkoitus saa-

da valtioneuvostoon helmikuun aikana.

Ympäristöministeri Grahn-Laaso-

nen on lisäksi käynnistänyt lainsäädän-

tötyön, jossa selvitetään, voitaisiinko 

kiinteistöt, jotka eivät ole ympäristön-

suojelullisesti herkällä alueella vesistö-

jen äärellä tai pohjavesialueella, vapaut-

taa nykyisistä vaatimuksista. Lainsää-

däntöön liittyvät muutokset eivät ehdi 

valmistua tällä hallituskaudella.

/ EIJA JÄRVINEN /
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Kattojen lumikuorma on yleensä suurin kevättalvella. Lumikuormavaroituksia voi seu-
rata ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

URHEILUHALLIT, maneesit ja muut 

laajarunkoiset hallit ovat lumikuor-

mien aiheuttamille vaurioille kaikkein 

alttiimpia, jos niiden rakenteiden tur-

vallisuus ei ole kunnossa. Myös kau-

pan hallien ja maatalouden tuotanto-

rakennusten kattorakenteita on syytä 

tarkkailla.

”Hallien omistajien on seurattava 

lumikuormaa aktiivisesti ja huolehdit-

tava siitä, että lunta poistetaan katol-

ta tarpeen mukaan, myös jos lunta on 

kertynyt erityisen runsaasti vain osalle 

kattoa”, sanoo Suomen ympäristökes-

kuksen johtava hydrologi Bertel Veh-

viläinen.

Tammikuun lopulla Suomen 

lumisimmat alueet löytyivät Poh-

jois-Kainuusta ja Enontekiöltä. Ete-

lä-Suomessa lunta oli tavallista vä-

hemmän, muualla lumitilanne oli 

ajankohdalle tyypillinen. Lumikuor-

man ennustettiin kuitenkin kasvavan 

reilusti valtaosassa maata. Lumikuor-

mavaroituksia kannattaakin seurata 

ympäristöhallinnon verkkosivulta.

HALLITUS ANTOI joulukuun alussa 

lakiesityksen laajarunkoisista halleista. 

Esityksen mukaan rakennuksen omis-

tajalla on velvollisuus tarkastuttaa ra-

kenteiden turvallisuus asiantuntijalla. 

Rakennuksen omistajan velvollisuus 

olisi myös esimerkiksi huolehtia sii-

tä, että rakennuksen käyttö- ja huol-

to-ohje sisältää kantavuuden kannalta 

keskeisten rakenteiden kunnon seuraa-

misen. Tavoitteena on, että laki saatai-

siin voimaan vielä tämän hallituksen 

aikana. Laki koskisi uusia halleja.

Tavallisten omakotitalojen katto-

rakenteet eivät aiempien vuosien ko-

kemusten perusteella ole lumikuor-

mille riskialttiita. Niissä suuremman 

vaaran aiheuttaa lumen tai jään putoa-

minen ihmisten päälle.

/ LEENA RANTAJARVI /

www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma

TARKKAILE LUMIKUORMAA
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NUORTEN 
ASUNNONHANKINTA 

VAIKEUTUNUT
Nuorten on edelleen vaikea päästä 

muuttamaan omaan kotiin, kertoo 

tuore tutkimus nuorten asumisesta. 

Nuorten asema asuntomarkkinoil-

la on heikentynyt jonkin verran 

2010-luvulla. Korkea vuokrataso on 

nyt nuorille suurempi ongelma kuin 

neljä vuotta sitten, ja kilpailu asun-

noista on kiristynyt. Omistusasunnos-

sa asuvien osuus 18–29-vuotiaista on 

pienentynyt. Valtaosalle nuorista asu-

minen ei kuitenkaan aiheuta huolta.

Valtakunnallisella puhelinkyselyllä 

toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin 

myös erikseen maahanmuuttajanuor-

ten asumista. Heidän asemansa asun-

tomarkkinoilla on selvästi kantaväes-

tön nuoria heikompi. Tämä tulisi tut-

kimuksen mukaan ottaa huomioon 

nuorisoasuntotuotannossa.

Asuntoministeri Pia Viitanen 

asettaa työryhmän etsimään konk-

reettisia keinoja nuorten asunnotto-

muuden vähentämiseksi. Ryhmä sel-

vittää muun muassa sitä, voidaanko 

nuorten yhteiskuntatakuuta kehittää 

niin, että se koskisi myös asunnotto-

maksi joutunutta tai asunnottomuu-

den uhkaamaa nuorta.

/ EIJA JÄRVINEN /

Toiveet ja todellisuus
Nuorten asuminen 2014
Suomen ympäristö 2/2015

www.ym.fi/julkaisut
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Työryhmän mukaan energiaköyhyyden riskiä voitaisiin pienentää esimerkiksi siten, 
että valtion takaisi riskiryhmille edullista lainaa energiakorjauksiin ja lämmitystavan 
muutoksiin.

ENERGIAKÖYHYYS ON RISKI 
TUHANSILLE KOTITALOUKSILLE

ENERGIAKÖYHYYDEN riskiryhmään 

kuuluu Suomessa 60 000–100 000 ko-

titaloutta, kertoo ympäristöministe-

riön tuore selvitys. Energiaköyhyy-

dellä tarkoitetaan tilannetta, jossa pe-

rustarpeiden ylläpitäminen ja tyydyt-

täminen on vaikeaa energiakustan-

nusten takia. Suomessa tyypillinen 

riskiryhmään kuuluva on vanhus, jol-

la ei välttämättä ole varaa lämmittää 

taloaan riittävästi.

Alueellisesti suurin energiaköy-

hyyden riski on väestöään menettävillä 

alueilla, joissa on suhteellisesti eniten 

pienituloisia talouksia, kuten Etelä-Sa-

vossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. 

Lukumääräisesti eniten riskiryhmiin 

kuuluvia asuu siellä, missä väestöäkin 

on eniten, eli Uudellamaalla.

SOSIAALITURVAN ANSIOSTA ener-

giaköyhyys on Suomessa vielä harvi-

naista. Maltillinenkin energian reaali-

hintojen kasvu voi kuitenkin pitkällä 

aikajänteellä tehdä energiaköyhyydestä 

vakavan ongelman.

Selvityksessä tutkittiin asuntojen 

perusparannusten ja lämmitystavan 

muutoksen yhteyttä energiaköyhyyden 

riskiin. Tarkastelu rajattiin omistus-

asuntoihin, sillä vuokralainen ei joudu 

investoimaan perusparannuksiin.

ENERGIAKUSTANNUKSIA VOIDAAN 
selvityksen mukaan parhaiten pienentää 

lämmitystapaa muuttamalla, esimer-

kiksi vaihtamalla öljylämmitys uusiutu-

vaa energiaa hyödyntäviin lämmitysta-

poihin. Muutoksen esteenä ovat yleensä 

suuret investointikustannukset, ja läm-

mitysjärjestelmä uusitaan usein vasta 

sitten, kun se on täysin välttämätöntä. 

Ilmaisilla toimenpiteillä, kuten veden 

käytön vähentämisellä ja ener gian kil-

pailuttamisella, voi niilläkin vaikuttaa 

erityisesti omakotitalon energiakustan-

nuksiin.

Työryhmä teki useita rahoitusta ja 

neuvontaa koskevia toimenpide-eh-

dotuksia, joilla energiaköyhyyden ris-

kiä voitaisiin pienentää. Se ehdottaa 

esimerkiksi valtion takaamaa edullista 

lainaa energiakorjauksiin ja lämmitys-

tavan muutoksiin, helpotuksia energia-

korjatun rakennuksen kiinteistöveroon 

sekä energianeuvonnan ja rahoituksen 

kohdistamista pienituloisille. 
/ JUHA POST

HALLITUSSIHTEERI

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ,  

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN OSASTO /

YMPÄRISTÖLUPIEN 
VALVONNASTA TULI 

MAKSULLISTA
ELY-keskusten ympäristölupavalvonnas-

ta tuli vuoden alussa maksullista. Muu-

tos liittyvät syyskuussa voimaan tullee-

seen uuteen ympäristönsuojelulakiin.

Maksu peritään luvanvaraisen ja 

rekisteröitävän toiminnan määräai-

kaistarkastuksista, muusta ohjelmaan 

perustuvasta säännöllisestä valvonnas-

ta, tarkastuksesta onnettomuus-, hait-

ta- ja rikkomustilanteissa, kiellon tai 

määräyksen noudattamisen valvon-

nasta ja toiminnan keskeyttämisen 

valvonnasta.

Maksun suuruus vaihtelee viran-

omaisen työmäärän mukaan. Esimer-

kiksi toiminnanharjoittajan vuosirapor-

tin tarkastaminen maksaa 730, 545, 145 

tai 50 euroa laitoksen koosta ja tarkas-

tuksen laajuudesta riippuen. Niin sano-

tut mikroyritykset saavat palvelut nel-

jänneksen muita halvemmalla.

Saatavat tulot pyritään ohjaamaan 

lyhentämättömänä valvontaa tekeville 

yksiköille. 
/ EIJA JÄRVINEN /

OTA KANTAA VESIIN JA 
TULVIEN TORJUNTAAN

Nyt on aika ottaa kantaa vesienhoi-

toon, merenhoitoon ja tulvariskien 

hallintaan. Kantaa voi ottaa maalis-

kuun loppuun asti.

Vesienhoitoa, merenhoitoa ja tul-

variskien hallintaa suunnitellaan nyt 

vuosiksi 2016–2021. 

Vesienhoitosuunnitelmassa kerro-

taan vesien tilasta ja tilaan vaikutta-

vista tekijöistä sekä tarvittavista toi-

mista vesien tilan parantamiseksi.

Merenhoidon toimenpideohjelma 

sisältää arvion nykyisten merenhoito-

toimien riittävyydestä ja 35 toimenpi-

de-ehdotusta meren hyvän tilan saa-

vuttamiseksi. 

Tulvariskien hallintasuunnitelmis-

sa kerrotaan, miten merkittävillä tulvaris-

kialueilla estetään ja vähennetään tulvia.

Näkemyksiä pyytävät ELY-kes-

kukset. 

/ LEENA RANTAJARVI /

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
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JULKAISUT 

HOIDA KUNTOON 
LÄHIPUROSI

Purojen tilaa on mahdollista parantaa 

pienilläkin keinoilla.

Muutama ämpärillinen soraa voi 

tarjota purossa elävälle taimenelle ku-

tupaikan ja puroon asetettu puunrun-

ko pohjaeläimille suojaa ja ravintoa. 

Uudessa esitteessä kerrotaan puron 

kunnostamisen keinoista ja kunnos-

tamisen vaiheista Se on tarkoitet-

tu kaikille purojen kunnostamisesta 

kiinnostuneille. Purojen tilan parane-

misesta hyötyvät niin kasvit, eläimet 

kuin ihmisetkin. 

Esitettä ovat olleet tekemässä Suo-

men ympäristökeskus, ELY-keskukset, 

Metsähallitus ja Kuusamon kaupunki.  

Hoida ja kunnosta lähipuroasi
Helsinki 2014

www.syke.fi/Julkaisut -> Esitteet

ARVIOINTIEN
LAATUA TUTKITTU

Turpeentuotannon ja kaivosten ympä-

ristövaikutusten arviointeja on selvi-

tetty. Mielenkiinnon kohteena oli ar-

viointien laadunvalvonta. 

Mukana oli 31 turvetuotantohan-

ketta ja 14 kaivoshanketta. 

Puutteita ilmeni 12 turvetuotan-

tohankkeessa ja 5 kaivoshankkeessa. 

Eniten täydennys- ja korjaustarpeita 

liittyi vesistövaikutuksiin. 

YVA:n laadunvarmistuksen toteu-

tumista heikentää se, että arviointise-

lostuksen täydentämistä ja korjaamista 

koskeva sääntely on puutteellista. Ar-

viointi tehtiin ELY-keskusten anta-

mien lausuntojen perusteella. 

Turvetuotanto- ja kaivoshankkeiden  
YVA-selostusten laadunvalvonta ja  
oikeudelliset laadunvarmistuskeinot
Ympäristöministeriön raportteja 25/2014

www.ym.fi/julkaisut

Luonnonkiven louhinnan parhaat ym-

päristökäytännöt on päivitetty. 

Julkaisussa esitetään perustie-

dot louhimoiden melu-, pöly- ja 

tärinävaikutusten mittaamisesta ja ar-

vioinnista. Kirja kattaa myös pinta- ja 

pohjavesivaikutusten arvioinnin. Jul-

kaisu auttaa yhtenäistämään alan toi-

mintatapoja.

Suomessa luonnonkivialalla on 

noin 200 aktiivisesti toimivaa yritystä. 

Pääosa yrityksistä on pieniä tai keski-

suuria perheyrityksiä.

Projektia rahoittivat muun muassa 

Geologian tutkimuskeskus, Kiviteolli-

suusliitto ry ja Suomen ympäristökeskus. 

Parhaat ympäristökäytännöt (BEP)  
luonnonkivituotannossa
Suomen ympäristö 5/2014, Ympäristöministeriö 

www.ym.fi/julkaisut

KIVEN LOUHINTAAN
YMPÄRISTÖKÄYTÄNNÖT

KAIVOSTEN POHJAVESIÄ SUOJELEMAAN
Erityisesti kaivosalan käyttöön on ke-

hitetty työkalu pohjavesien suoje-

luun. Pohjavesiselvitysten tarkistuslis-

ta koostuu hydrologisista tiedoista se-

kä pohjaveden virtauskuvaan ja ainei-

den kulkeutumiseen liittyvien tietojen 

hallinnasta. Lista kattaa myös mallin-

tamisen ja seurannan. Tarkistuslistasta 

toiminnanharjoittaja voi tarkistaa, mi-

tä pohjavesiin liittyvää tietoa tarvitaan 

ja millä menetelmillä se voidaan kerä-

tä. Tarkistuslistaa voidaan käyttää myös 

kaivosalan ulkopuolella. Se soveltuu 

kaikkiin pohjavesiensuojelun hankkei-

siin. Listan on laatinut Suomen ympä-

ristökeskus. Se toteutettiin osana Teke-

sin rahoittamaa Kestävä ja hyväksyttä-

vä kaivosteollisuus -hanketta (SAM – 

Sustainable Acceptable Mining). Tar-

kistuslista julkaistaan myöhemmin myös 

englanniksi.

Pohjavesiselvitysten tarkistuslista

www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/

Itameri_vesistot_ja_vesivarat/Mallit_ja_tyokalut/

Pohjavesiselvitysten_tarkistuslista/Pohjavesiselvi-

tysten_tarkistuslista%2832039%29



6

01 | helmikuu 2015

  LYHYET

BIOENERGIAKONFLIKTIT HALLINTAAN
BIOENERGIAAN kohdistuu suuria odotuksia sen ilmastoys-

tävällisyyden vuoksi. Bioenergian käyttöön liittyy kuiten-

kin myös paljon jännitteitä. Suomen ympäristökeskus SYKE 

tutki osana Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow BEST 

-tutkimusohjelmaa bioenergiakonfliktien syntyä ja hallintaa.

Tutkimuksen perusteella konfliktien luonnetta voidaan 

ymmärtää paremmin tarkastelemalla erikseen konfliktiin 

liittyviä asiakysymyksiä, menettelytapoja ja toimijoiden vä-

lisiä suhteita. Asiakysymykset ovat konkreettisia erimieli-

syyksiä esimerkiksi raaka-aineiden käytöstä tai taloudellis-

ten hyötyjen jakautumisesta. Menettelykysymykset liittyvät 

muun muassa luonnonvarojen hallintaan: miten päätetään 

siitä, kuinka luonnonvaroja käytetään. Toimijoiden välisissä 

suhteissa nousevat esiin muun muassa kulttuurierot. 

Bioenergian tuotanto kilpailee luonnonvarojen muun 

käytön kanssa. Eri tahoilla voi olla myös erilaisia käsityk-

siä esimerkiksi bioenergian käytön pitkäaikaisvaikutuksista. 

Tuottajat ovat pyrkineet vastaamaan kritiikkiin jakamalla 

tietoa, ottamalla käyttöön kestävyyskriteereitä ja siirtymällä 

käyttämään vaihtoehtoisia raaka-aineita. 

Neste Oil on ollut tässä edelläkävijä. Se on vastauksena 

kansainväliset mittasuhteet saaneeseen konfliktiin kehittä-

nyt menestyksellisesti bioöljyjen uusiokäyttöä ja parantanut 

palmuöljyn jäljitettävyyttä. Tämä on kuitenkin vaatinut 

pitkäjänteistä sitoutumista ja kovaa työtä.

MENETTELYTAVAT ja toimijoiden väliset suhteet ovat 

osoittautuneet vaikeammin hallittaviksi. Vakavia konflik-

teja syntyy erityisesti maissa, joissa hallinto on kehittymä-

tön tai voimakkaassa muutostilassa. Jos toimintaa aloittaval-

la yrityksellä on lisäksi vajavainen käsitys paikallisista olo-

suhteista, konfliktin vaara kasvaa. 

Nykyisin UPM:n omistama Fray Bentosin sellutehdas 

Uruguayssa on tästä valaiseva esimerkki. Jännitteet, jotka 

liittyivät muun muassa Argentiinan ja Uruguayn rajajoen 

käyttöön ja veden laatuun, johtivat vakaviin ristiriitoihin, 

jotka vaikuttivat merkittävästi tehtaan rakentamisprosessiin. 

Suomessa yritykset ovat perinteisesti uskoneet, että 

konfliktit voidaan ratkaista tietoa lisäämällä ja keskittymäl-

lä oman toiminnan parantamiseen. Tämä on tutkimuksen 

perusteella kuitenkin harhakuvitelma, joka voi koitua yri-

tyksille kalliiksi. 

Läpinäkyvä ja luotettava tieto on toki tärkeää. Sen lisäksi 

on kuitenkin varmistettava, että keskeiset osapuolet kokevat 

bioenergian käytön ja sen koko tuotantoketjun oikeuden-

mukaisena ja hyväksyttävänä. Tämä koskee myös tuotan-

toketjun niitä osia, jotka eivät edes kokonaan ole yrityksen 

omassa hallinnassa. 

Bioenergian käytön yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ei 

pidä aliarvioida. Kaukonäköiset yritykset pohtivat niitä jo 

kannattavuuslaskelmia tehdessään. 

/ MIKAEL HILDÉN

ILMASTONMUUTOKSEN STRATEGISEN OHJELMAN JOHTAJA, 

SYKE /

Marika Makkonen, Suvi Huttunen & Mikael Hildén 
Bioenergy conflicts and their management 

www.cleen.fi/en/SitePages/best_public_deliverables.aspx?fileI-

d=390&webpartid=g_25c719fe_ab86_4de6_b735_4ae818af9fd1

Neste Oil on vastauksena kansainväliset mittasuhteet saaneeseen bioenergiakonfliktiin kehittänyt menestyksellisesti bioöljyjen uusio-
käyttöä ja parantanut palmuöljyn jäljitettävyyttä.
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KIERTOTALOUS JA SININEN KASVU – 

mistä niissä oikeastaan on kyse? Sini-

nen kasvu liittyy meriin ja kiertotalous 

on kovassa nosteessa koko Euroopas-

sa, mutta miten ne liittyvät toisiinsa? Ja 

mitä ne merkitsevät Itämerelle?

Kiertotalous tarkoittaa sitä, että 

tavarat ja materiaalit kierrätetään yhä 

uudelleen: uusiokäyttöön, korjattavak-

si tai muokattavaksi uuteen tarkoituk-

seen, raaka-aineeksi uusille tavaroille. 

Jätteiden määrä on kiertotaloudessa 

minimaalisen pieni ja luonnonvaroja 

käytetään tehokkaasti.

Sinisellä kasvulla taas tarkoitetaan 

talouskasvua merisektorilla: vesivilje-

lyä, uusiutuvaa energiaa, meren tar-

joamia bioteknologiamahdollisuuksia, 

matkailua, merenalaista kaivostoimin-

taa, telakoita, laivaliikennettä, kalas-

tusta, öljyn ja kaasun porausta.

ÄKKIKATSOMALTA kiertotaloudella 

ja sinisellä kasvulla tuntuu olevan var-

sin vähän yhteistä. Osin niin onkin: 

esimerkiksi kaivostoiminta ja öljynpo-

raus ovat juuri sitä neitseellisten luon-

/ LAURA UUSITALO

ERIKOISTUTKIJA

MERIKESKUS, SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS / 

nonvarojen käyttöä, jota kiertotalous 

pyrkii minimoimaan. Toisaalta kum-

pikin pyrkii samaan päämäärään: kes-

tävään talouskasvuun. 

Itämeren mailla onkin nyt hieno 

mahdollisuus sovittaa kiertotalous ja 

sininen kasvu yhteen niin, että tulok-

sena on yhä harmonisempi ihmisten ja 

luonnon yhteiselo.

EUROOPAN UNIONIN mukaan Itä-

meren sinisen kasvun lupaavimpia 

sektoreita ovat matkailu, merikulje-

tukset, tuulienergia, telakkateollisuus, 

vesiviljely ja bioteknologia, kuten lää-

keaineiden, teollisuusentsyymien ja 

biopolttoaineiden kehittäminen. 

Kun näihin lähitulevaisuudessa pa-

nostetaan, on tärkeää tehdä se kierto-

talouden periaattein: kaikki materiaalit 

kierrättäen ja monen toimijan syner-

gioita hyödyntäen. Tällöin tuloksena 

on päästöjen ja roskien väheneminen 

ja puhtaampi, terveempi Itämeri, joka 

voi tuottaa enemmän ja parempia eko-

systeemipalveluita: puhtaampaa ruokaa, 

kirkkaampaa vettä ja monipuolisempia 

luontoelämyksiä. Ne taas lisäävät sinisen 

kasvun mahdollisuuksia entisestään.

Kiertotaloudella ja sinisellä kas-

vulla on siis suuri lupaus Itämerelle 

ja Itämeren maille. Jotta se saadaan 

lunastettua, tarvitaan hyvää, moni-

puolisesti asiat huomioivaa hallintoa ja 

sitä tukevaa tutkimusta, jonka avulla 

pystytään tasapainottamaan luontoar-

vot, meren erilaiset käyttötarpeet sekä 

sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Se 

onnistuu monitieteisellä yhteistyöllä 

sekä tiiviillä keskustelulla tutkijoiden 

ja päättäjien välillä. 
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KIERTOTALOUS, SININEN 
KASVU JA ITÄMERI

HAISTELUJA

VÄITÖS: SUOMELLA 
EVÄITÄ KESTÄVÄN 

KEHITYKSEN 
MALLIMAAKSI

Suomessa kestävän kehityksen politiik-

kaa koordinoidaan kansallisen toimi-

kunnan kautta. Tämä Suomen malli 

pärjää kansainvälisessä vertailussa ja 

tarjoaa oivan alustan uusien, luovien 

ratkaisujen löytämiseen, osoittaa ym-

päristöneuvos Sauli Rouhinen mar-

raskuussa hyväksytyssä väitöskirjassaan.

Malli on myös kansainvälisistä ver-

rokeistaan pitkäikäisin. Pääministerive-

toinen kestävän kehityksen toimikunta 

perustettiin Suomeen vuonna 1993.

Tutkimuksen mukaan Suomea ja 

muita Pohjoismaita voi pitää mallimai-

na, joiden tapa lähestyä kestävää kehi-

tystä yhteiskuntaa ja politiikkaa läpi-

leikkaavana arviointikehyksenä sovel-

tuisi muillekin. Esimerkiksi Suomen 

kuntien pitkäjänteinen, yli 20 vuotta 

kestänyt paikallinen työ kestävän kehi-

tyksen parissa on kansainvälisesti arvos-

tettua ja tarjoaa hyviä toimintamalleja.

Rouhisen väitöstutkimuksen mu-

kaan Suomi on menestynyt erityisesti 

kestävän kehityksen sosiaalista ja talou-

dellista suorituskykyä mittaavilla ulot-

tuvuuksilla. Ympäristöulottuvuuden 

alueella Suomi ei sijoitu kärkijouk-

koon, mutta ei myöskään kehittynei-

den teollisuusmaiden jälkijoukkoon.  

/ EIJA JÄRVINEN /

Sauli Rouhisen sosiologian alaan kuu-
luva väitöskirja ”Matkalla mallimaak-
si? Kestävän kehityksen juurtuminen 
Suomessa” tarkastettiin Itä-Suomen 
yliopiston yhteiskuntatieteiden ja 
kauppatieteiden tiedekunnassa.
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Joulukuussa järjestetty ilmastokonfe-
renssi kokosi tuhansia mielenosoittajia 
Liman kaduille.
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Luontokuvaaja Jorma Luhdan uu-

si näyttely Vaeltajat on esillä Suomen 

Metsästysmuseossa Riihimäellä. Se 

kertoo Pohjois-Lapin karujen tuntu-

riylänköjen linnuista ja nisäkkäistä se-

kä niiden elinympäristön muutoksesta.

Jorma Luhta on tunnustettu luon-

tokuvaaja ja kirjailija niin Suomessa 

kuin ulkomaillakin. Hän on muun 

muassa saanut kahdesti valokuvatai-

teen valtionpalkinnon. Luhta on pal-

kittu myös kirjailijana. Vaeltajat-näyt-

tely perustuu syksyllä julkaistun kirjan 

kuvamateriaaliin.

Vaeltajat
1.2.–12.4.2015

www.metsastysmuseo.fi

LAPIN ASUKKAITA 
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Tuula Närhinen ottaa teoksillaan 

kantaa merten muovisaasteeseen. Pet-

ri Kuljuntaustan ääniteokset liitty-

vät Itämeren vedenalaista äänimaail-

maa kartoittavaan kansainväliseen tut-

kimukseen, josta Suomen osalta vastaa 

Suomen ympäristökeskus.

Kummankin teoksia on mukana 

Oulun taidemuseossa esillä oleva näyt-

telyssä Checkpoint Leonardo, joka pohtii 

taiteen ja tieteen vuorovaikutusta. 16 

eri taiteilijan teokset käsittelevät muun 

muassa fysiikan, kemian ja biologian 

ilmiöitä ja ihmisen suhdetta ympäris-

töön.

Checkpoint Leonardo
24.1.–15.3.2015

www.ouka.fi/oulu/taidemuseo

TIEDE + TAIDE

Kun laskiaistiistain mäet on lasket-

tu, alkaa paaston aika. Sitä voi viettää 

vaikkapa Ekopaastona.

Ekopaasto on kirkon, Suomen eku-

meenisen neuvoston, Suomen ympäris-

tökeskuksen ja Marttaliiton yhteinen 

kampanja, joka järjestetään nyt neljän-

nen kerran. Vuonna 2014 siihen otti 

osaa runsaat 8 000 ihmistä.

Kampanja kannustaa miettimään 

omien kulutustapojemme ympäristö-

vaikutuksia ja keventämään ekologista 

selkäreppua.

Ekopaaston osallistujat ja kannus-

tusjoukot kokoontuvat tänä vuonna 

Facebookissa ja Twitterissä. 

18.2.–4.4.2015
facebook.com/ekopaasto

twitter.com/ekopaasto

EKOPAASTON AIKA

ekopaasto

YK:n ilmastokokouksessa Limassa jou-

lukuussa onnistuttiin saamaan aikaan 

päätös Lima Call for Climate Action. 

Sen mukaan maiden on ilmoitet-

tava ensi maaliskuuhun mennessä vä-

hintään päästövähennystavoitteensa ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

liittyvät sitoumuksensa. Lisäksi maat 

voivat tehdä sitoumuksia sopeutumis-

toimista ja rahoituksesta kehitysmaiden 

ilmastotoimiin. Sitoumusten täytyy 

olla maiden nykyisiä sitoumuksia kun-

nianhimoisempia. 

Limassa päätettiin tänä vuonna al-

kavasta työohjelmasta, jossa käsitellään 

ilmastonmuutoksesta aiheutuvia vahin-

koja ja menetyksiä. Siinä ovat mukana 

myös vakuutuslaitokset ja katastrofior-

ganisaatiot. Kokouksessa tehtiin myös 

päätös työohjelmasta, joka tulee oh-

jaamaan neuvottelujen tasa-arvotyötä. 

Suomi on korostanut neuvotteluissa 

sukupuolinäkökulman huomioimista. 

Suomi on myös tukenut kehitysmai-

den naisten pääsyä mukaan neuvotte-

lupöytiin.

Uudesta ilmastosopimuksesta on 

määrä päättää joulukuussa Pariisissa. 

Sitä ennen järjestetään virkamiestason 

kokouksia helmikuussa ja kesäkuussa 

sekä mahdollisesti vielä syksyllä.

/ LEENA RANTAJARVI /

LIMASTA RAKENNUSAINEITA PARIISIN
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TUTKIMUSKOHTEENA 
RAKENTAMISEN PÄÄSTÖT

”OLEN ANTTI SÄYNÄJOKI, tutkijatohtori Aalto-yliopis-

ton maankäyttötieteiden laitoksella, kiinteistöliiketoimin-

nan tutkimusryhmässä. Väittelin tohtoriksi joulukuussa ai-

heesta kuinka uusien asuinalueiden rakentaminen vaikut-

taa ilmastonmuutokseen. Kiinteistötalous on minulle sopi-

va yhdistelmä insinööri- ja kauppatieteitä. Kiinteistöissä on 

kiinni suurin osa suomalaisten kansallisvarallisuudesta. Ne 

ovat tärkeitä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta.

Maisterivaiheen opinnoissani kiinnostuin kiinteistö-

talouden ympäristönäkökulmasta. Nykyään Islannin yli-

opistossa professorina toimiva Jukka Heinonen ehdotti 

minulle tutkimusaiheeksi asuinalueiden rakentamisen kas-

vihuonekaasupäästöjä. Tein aiheesta diplomityön, ja siitä oli 

luontevaa jatkaa jatko-opintoihin.

VIELÄ 2000-LUVUN ALKAESSA uudisrakennusten käyt-

tövaiheen kasvihuonekaasupäästöt olivat suuria. Raken-

nukset eivät olleet yhtä energiatehokkaita kuin nyt, ja ra-

kennusvaiheen päästöt olivat vähäisiä suhteessa käyttövai-

heen päästöihin.

Nyt markkinoilla on uusia matalaenergia- ja passiivi-

taloja. Niiden elinkaaren kokonaispäästöistä puolet tai jopa 

enemmänkin syntyy rakennusvaiheessa. Rakennusvaiheen 

hiilipiikki saattaa muuttaa uuden asuinalueen parantuneen 

energiatehokkuuden odotetut hyödyt epätoivotuksi ilmas-

tonmuutoksen edistämiseksi. Todellisuudessa voi kestää 

vuosikymmeniä, ennen kuin uuden asuinalueen energiate-

hokkuus kompensoi rakennusvaiheessa aiheutetut päästöt.

Päästöjen ajoittumisen merkitystä ei yleensä oteta huo-

mioon, ja yleisesti rakentamisvaiheen päästöjen merkitystä 

pidetään pienempänä kuin se todellisuudessa on.

KÄYTTÖVAIHEEN PÄÄSTÖJEN vähentämisessä on saatu 

hienoja tuloksia, mutta rakennusvaiheen päästöjen pienen-

tämisessä ei olla yhtä pitkällä. Usein uudisrakentamista jär-

kevämpää päästönäkökulmasta olisi peruskorjata nykyistä 

kiinteistökantaa energiatehokkaampaan suuntaan. 

Rakennusmateriaalien valmistus aiheuttaa nykyään 

valtaosan uusien rakennusten kokonaispäästöistä, joten 

paljon kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien materiaalien 

valmistusta tulisi välttää. Materiaalien kierrätystä ja uusia 

vähähiilisiä rakennusmateriaaleja tulisi suosia.

/ TEKSTI JA KUVA JUHA EUROPAEUS /

ASUMINEN POIKKEAA MUUSTA KULUTUKSESTA. Ra-

kennusvaiheessa syntyy muutamassa vuodessa merkittävä 

osa uuden asunnon pitkän elinkaaren kokonaispäästöistä. Ei 

ole helppoa arvioida, kuinka paljon uuden asunnon paran-

tunut energiatehokkuus todellisuudessa pienentää kasvihuo-

nekaasupäästöjä tulevina vuosikymmeninä. Se johtuu muun 

muassa siitä, ettemme tiedä, kuinka suuret tulevaisuudessa 

energiantuotannon päästöt ovat tuotettua yksikköä kohden.

Usein oletetaan, että energiantuotannon hiili-intensi-

teetti on tulevaisuudessa sama kuin nyt. Todennäköisempää 

on kuitenkin, että hiili-intensiteetti laskee ja energiantuo-

tanto tulee koko ajan puhtaammaksi. Se syö parantuneen 

energiatehokkuuden hyötyjä. Onkin tärkeää pohtia, mihin 

käytettävissä olevat eurot kannattaa laittaa, jotta investoin-

nit olisivat kannattavimpia myös ilmastonmuutoksen hillin-

nän näkökulmasta.” 

TUTKIJAN VALINTA  

Rakentamisvaiheen hiilipiikin merkitystä aliarvioidaan, sanoo 
Antti Säynäjoki.
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MERELLISIÄ KANSALLISPUISTOJA 
VOITAISIIN LAAJENTAA

Suomen ympäristöopisto SYKLI kar-

toitti viime kesänä, millaista vihreän 

liiketalouden koulutusta tarvittaisiin 

jo ammatissa toimiville.

Selvityksen mukaan koulutusta tar-

vittaisiin hajautetun uusiutuvan ener-

gian tuotannosta, orgaanisten sivuvir-

tojen hyödyntämisestä ja kiinteistöjen 

energiatehokkuuden edistämisestä.

Suomessa voi nykyisin suorittaa 

lämpöpumppuasentajan ammattikou-

lutuksen ja lämpöpumppuasentajan 

sertifikaatin. Lisäksi lyhyitä koulutuk-

sia on tarjolla aurinkosähköjärjestel-

miä ja pientuulivoimaloita harkitse-

ville. 

Koulutusta orgaanisten sivuvirto-

jen hyödyntämiseen on tarjolla vähän. 

Se liittyy usein bioenergia-alan koulu-

tukseen tai on osa agrologikoulutusta. 

Kiinteistöjen energiatehokkuuden 

koulutusta on tarjolla enemmän. Kou-

lutusta on ollut tarjolla jo kymmenen 

vuotta. Koulutuksen laajuus vaihtelee 

yhden päivän perehdytyksistä puolen 

vuoden sertifikaattikoulutuksiin.

Green upskilling -hankkeessa to-

dettiin myös, että tarvittaisiin yhteistä 

koulutusta eri ammattiryhmille. Li-

säksi tarvittaisiin koulutusta esimer-

kiksi tuotteiden tilaajille. 

/ KAISA ANNALA

SYKLI /

www.sykli.fi/fi/hankkeet-ja-julkaisut/

green-upskilling

AIKUISKOULUTUS 
TUKEMAAN VIHREÄÄ 

TALOUTTA

Suomenlahden tilan paraneminen 

hyödyttäisi rantakiinteistöjen virkis-

tyskäyttöä yli 50 miljoonan euron ar-

vosta vuodessa. Suurin hyöty tulisi ui-

mista häiritsevien levähaittojen vähe-

nemisestä. Suomen ympäristökeskus 

selvitti hyötyjä kyselytutkimuksella ja 

laskentamallilla.

Tutkimusalue ulottui Virolahdelta 

Hankoon. Vuotuinen virkistyshyöty 

määritettiin jokaiselle paikkakunnalle 

erikseen.

Suomenlahden merellisten kansal-

lispuistojen laajentamiseen on hyvät 

edellytykset, todetaan Metsähallituk-

sen tekemässä selvityksessä. Ympäris-

töministeriö lähettää selvityksen laa-

jalle lausuntokierrokselle.

Nykyiset Suomenlahden kansallis-

puistot koostuvat valtion omistamista 

alueista, ja myös ehdotetut laajennus-

alueet ovat pääosin valtion.

Itäisen Suomenlahden kansallis-

puistoa voitaisiin laajentaa monin-

kertaisesti. Nykyisessä 656 hehtaarin 

puistossa ei ole vesialueita lainkaan, 

mutta täydennykseksi sopivia vesi-

alueita on noin 21 000 ja ja maa-alueita 

1 100 hehtaaria. Pääosa alueista on va-

pautunut puolustushallinnon käytöstä 

ja siirretty Metsähallituksen luonto-

palvelujen hallintaan.

Tammisaaren saariston kansallis-

puistoon sopivia merialueita on noin 

6  400 ja maa-alueita 124 hehtaaria. 

Nykyisin puisto on 5  488 hehtaaria. 

Saaristomeren kansallispuiston osalta 

tarkoituksenmukaisinta olisi hankkia 

Natura-verkostoon kuuluvia yksityisiä 

alueita valtiolle.

Lisäksi Metsähallitus selvitti Pork-

kalanniemen ja sen edustan suojelua. 

Porkkalassa oli ennen toista maail-

mansotaa Etelä-Suomen ainoa kansal-

lispuisto, mutta se jäi vuosiksi 1944–56 

Neuvostoliiton vuokra-alueen sisälle 

ja lakkautettiin vuonna 1957. Puisto-

ajatus on sittemmin noussut esiin usei-

ta kertoja. Selvityksen mukaan alueelle 

voitaisiin perustaa luonnonsuojelualue 

tai kansallispuisto. 

/ EIJA JÄRVINEN /

PUHTAAMPI SUOMENLAHTI TOISI MILJOONAHYÖDYT

Nykyisin merelliset kansallispuistomme suojelevat lähinnä saaristomaisemaa ja -luon-
toa, eivät niinkään merialueita ja vedenalaista luontoa.

Ammatillista koulutusta tarvittaisiin li-
sää muun muassa uusiutuvan energian 
ja energiatehokkuuden aloilla.
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Eniten Suomenlahden paremmasta 

tilasta hyötyisi Porvoon rannikkoalue. 

Siellä hyöty olisi noin 12 miljoonaa 

euroa.

”Porvoon rannikkoalueella on 

noin 3 000 kiinteistöä. Yhden ranta-

kiinteistön käyttäjät hyötyisivät meren 

hyvän ekologisen tilan saavuttamisesta 

keskimäärin 2 300 euroa vuodessa”, 

kertoo suunnittelija Turo Hjerppe. 

/ EIJA JÄRVINEN /
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PISOAARIN ÄÄRELLÄ
/ TÄLLÄ PALSTALLA HYDROLOGI ESKO KUUSISTO  

TUTKAILEE MAAILMAN MENOA. /

rimallejaan. Berliinissä olivat 1870-luvulta lähtien käytössä 

seitsenpaikkaiset vihreät peltimökit. Viiden vuosikymme-

nen aikana niitä ilmestyi katukuvaan lähes 150.

JULKISTEN RAKENNUSTEN VESSOISSA pisoaarien pe-

rusmateriaali on nykyään posliini. Sen ohella myös metalli 

on melko yleistä. Vanhat peltiruuhet ovat pääosin kadon-

neet, mutta uusissa tiloissa on metalli saattanut taipua vaik-

kapa tuuban tai muun puhallinsoittimen muotoon. Kaikki 

erikoisuudet, kuten kalan tai sammakon kidat, eivät edusta 

parasta wc-kulttuuria, vieraan valtion päämiehen avoimesta 

suusta puhumattakaan. Ujo mies voi myös saada sydämen-

tykytyksiä seinään liimatusta naisen kuvasta, joka uteliaana 

kurkkii alaspäin.

MAAILMAN PISOAARIPÄÄKAUPUNGIKSI voisi nime-

tä Singaporen, jossa kerrotaan olevan 40  000 julkista ves-

saa. Siellä vallitsevat myös maailman tiukimmat wc-lait. Jos 

pisoaarin unohtaa huuhdella, seurauksena voi olla tuntuva 

sakko. Maassa toimii myös mittava yhdistys, nimeltään Rest-

room Association of Singapore, joka ylläpitämä vessojen siisteys-

ranking palvelee kuluttajia.

Hieman erikoiselta tuntuu, että Singaporessa on erik-

seen kielletty hissiin virtsaaminen. Se ei liene kovin yleinen 

tapa edes Suomessa, joskin pääkaupunkiseudun juna-ase-

mien hissit saattavat tuoksahtaa. Singaporessa on hisseihin 

asennettu ilmaisimia, jotka virtsanhajun perusteella lukit-

sevat ovet ja hälyttävät poliisin paikalle. Entäpä jos kyseessä 

on vauva, jonka vaippaa ei ole ehditty vaihtaa? Vaihtaako 

poliisi?

Kannatettava voisi sitä vastoin olla singaporelaisen ra-

vintolan interaktiivinen pisoaari. Se tekee käyttäjän virtsas-

ta pikatestin, ja ilmoittaa, jos auton rattiin ei ole asiaa. Tämä 

on ehkä ensi askel kohti älypisoaareja, jotka muun muassa 

tekevät perusteellisen terveystestin. Se olisi nopea, halpa ja 

jonotusaika terveyskeskukseen verrattuna olematon.

NAISILLEKIN ON PISOAAREJA, mutta ne ovat vielä harvi-

naisia. Kiinalainen Shaanxin yliopisto on ottanut niitä käyt-

töön, koska vedensäästön on laskettu olevan jopa miljoona 

litraa viikossa. Käyttö on kuitenkin jostain syystä kanger-

rellut, vaikka yliopiston mukaan jo viisi harjoituskertaa ta-

kaa onnistuneen suorituksen.

IHMISKUNTA TUOTTAA liki eduskuntatalollisen virtsaa jo 

varttitunnissa. Miesten osuus lienee aika tarkkaan puolet. 

Melkoisen osan tuotoksestaan miehet laskettelevat pisoaa-

reihin.

Puskapisoaarit ovat olleet ihmiskunnan käytössä kaut-

ta historian, mutta varsinaisen pisoaarin historia ei ulottune 

1800-lukua pitemmälle. Ensimmäisen patentin sille sai ame-

rikkalainen Andrew Rankin vuonna 1866. Uusi keksintö 

yleistyikin nopeasti etenkin USA:n teollisilla työpaikoilla, 

koska tilansäästö koppirivistöön verrattuna oli huomattava. 

Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet vieressä lorottelevista naa-

pureista ja yksityisyyttä lisääviä suojarakenteita viriteltiin.

EUROOPAN SUURKAUPUNGEISSA oli kuitenkin pisoaare-

ja jo 1800-luvun alkupuoliskolla. Pariisissa ensimmäiset asen-

nettiin vuonna 1841. Ne saivat nimen vespasienne. Se viittasi 

Rooman keisari Vespasianukseen, jonka verouudistus sisäl-

si maailman ensimmäiset käymälämaksut. Pecunia non olet – 

raha ei haise – keisarin väitetään lausahtaneen.

Vespasienne tarjosi näkösuojaa, mutta jätti asioijan jalat 

esille. Osa näistä viritelmistä oli monipaikkaisia, joten sa-

man pömpelin juurelta saattoi pilkistää useitakin jalkapare-

ja. Monet Euroopan suurkaupungit kehittivät omia pisoaa-

ESKON 
PUUMERKKI
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KUNNAN TALOT 
KUNTOON
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Työmaakyltit koristavat yhä useamman  

sisäilmaongelmista kärsivän virastotalon,  

koulun ja päiväkodin pihaa.  

Kosteus ja hometalkoot julkaisee keväällä  

Päättäjän homeoppaan. 

/ AIJA KAIJÄRVI /
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Kuntien rakennuskannan ikääntyminen on murheenkryyni. Valtaosa kiinteistöistä on rakennettu 1960–80-luvuilla, ja talot ovat nyt 
yhtä aikaa peruskorjausiässä. Kunnat eivät ole pystyneet korjaamaan niitä siihen tahtiin kuin olisi ollut tarvetta, ja seuraukset näky-
vät sisäilmaongelmina.

Korjausvelkaa kunnilla on yhteensä  
yli viisi miljardia euroa.

Rakennukset ovat kuntien merkittävin omaisuuserä mutta 

myös kasvava menoerä. Kunnat omistavat liki kymmenen 

prosenttia maamme rakennuskannasta. Korjausvelkaa kun-

nilla on yhteensä yli viisi miljardia euroa. Työmaakyltit ko-

ristavatkin yhä useamman sisäilmaongelmista kärsivän kou-

lun, päiväkodin ja virastotalon pihaa. 

Korjausvelasta on mahdollista päästä eroon määrätietoi-

sella työllä. Alkuun pitäisi kuitenkin tietää, mitä rakennuk-

sia kunnalla on ja missä kunnossa ne oikeasti ovat. Tämä on 

selvillä vain noin puolella kunnista.

”Kuntien hallinnoimissa rakennuksissa asuu, työsken-

telee, opiskelee, harrastaa tai on hoidettavana yli miljoona 

suomalaista joka päivä. Pelkästään kansanterveydellises-

tä näkökulmasta näiden rakennusten kunnolla on valtava 

merkitys”, johtava konsultti Esko Korhonen Kuntaliiton 

omistamasta FCG Konsultointi Oy:stä sanoo.

Rakennusten vaurioista johtuvista sisäilmaongelmista 

kärsitään kaikenlaisissa rakennuksissa, kaikkialla Suomes-

sa. Arviolta 600 000–800 000 ihmistä altistuu päivittäin 

sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamille terveyshaitoille. 

P
e

n
tt

i 
H

o
k

k
a

n
e

n



15

01| helmikuu 2015

Lahdessa on tartuttu Tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö Jouni Arolan (kesk.) johdolla napakalla otteella kunnan hallinnoimiin kiinteis-
töihin. Yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoiden kanssa on syntymässä kaikille kunnille soveltuvat työkalut korjaushankkeiden hallin-
taan. Urheilukeskuksen remonttia ovat tarkastelemassa myös Tilakeskuksen kunnossapitoinsinööri Jouko Immonen (oik.) ja Skanska 
Talorakennus Oy:n työmaan vastaava mestari Harri Valkonen. 

Arviolta 600 000–800 000 ihmistä  
altistuu päivittäin sisäilman epäpuhtauksien  

aiheuttamille terveyshaitoille.

peruskorjausiässä. ”Kunnat eivät ole pystyneet korjaamaan 

siihen tahtiin kuin olisi ollut tarvetta, ja valitettavasti seu-

raukset näkyvät myös sisäilmaongelmina. Onni on, että nyt 

ongelmista puhutaan, tieto liikkuu ja tilanteeseen haetaan 

ratkaisuja sekä suurissa että pienissä kunnissa. Tässä Kos-

teus- ja hometalkoot on avannut arvokkaalla tavalla tietä”, 

Korhonen sanoo.

Kuntapäättäjien avuksi kättä pidempää
Kuntien auttaminen kiinteistöjensä tervehdyttämisessä ja 

korjausvelan niskan päälle kampeamisessa on yksi Kosteus- 

ja hometalkoiden keskeisistä tavoitteista. Työ on poikinut 

muun muassa selvityksen kuntien korjaushankkeiden su-

denkuopista, KAS-lomakkeen korjaushankkeen  hallintaan 

 Rakennusten sisäilmaongelmien yleisimpiä syitä ovat suun-

nittelu-, rakennus- ja käyttövirheet, huollon puute sekä ra-

kennusosien vauriot ja niiden vanheneminen. 

”Muita yleisiä syitä ovat tietyt, aikanaan yleiset raken-

nustavat ja materiaalit, joiden arvioidaan nykyisin olevan 

riski rakennuksen kunnolle.  Riskirakenteita on paljon myös 

kuntien rakennuksissa”, suunnittelija Karoliina Viitamä-

ki ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoista kertoo.

Rakennuksia on liikaa
Kuntien korjausvelan kasvua siivittävät rakennuskannan 

määrä ja ikä. Keskimäärin suomalaisella kunnalla on toimi-

tiloja noin 6,3 neliötä asukasta kohti, josta Korhosen mu-

kaan noin kolmasosa on turhaa. 

”Hyvinä taloudellisina aikoina investointeja laitettiin 

liikkeelle löysin perustein. Tietotekniikan kehittymisen 

myötä seinien tarve on päinvastoin vähentynyt, kun yhä 

useampi asia hoituu sähköisesti. Myös kuntaliitosten myötä 

kiinteistöjä on jäänyt tarpeettomiksi. Nyt tyhjät ja väärässä 

käytössä olevat talot roikkuvat turhina menoerinä kunnan 

taseessa, ja niistä pitäisi hankkiutua eroon.”

Rakennuskannan ikääntyminen on toinen suuris-

ta murheenkryyneistä. Valtaosa kuntien kiinteistöistä on 

rakennettu 1960–80-luvuilla, ja talot ovat nyt yhtä aikaa 
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EI RAKETTITIEDETTÄ VAAN RAAKAA TYÖTÄ

Talkoiden verkkosivuille keväällä tuleva opas 
auttaa ymmärtämään sisäilmaongelmien taustoja 

ja antaa neuvoja yleisimpiin ongelmatilanteisiin. 

ja koulutuskiertueen kuntiin. Keväällä julkaistaan myös Päät-

täjän homeopas. Sitä ovat olleet laatimassa talkoiden kanssa 

Kuntaliitto sekä sosiaali- ja terveysministeriö. 

”Kuntapäättäjät joutuvat jatkuvasti ottamaan kantaa kou-

lujen, päiväkotien, virastojen ja muiden rakennusten korjaa-

miseen. Etenkin kiinteistöalaa tuntemattomalle päätöksen-

teko voi olla vaikeaa. Mitkä korjaukset ovat kiireellisimpiä, 

mistä hankkeisiin saadaan rahoitus, kuinka vastata kuntalais-

ten huoleen ja vaatimuksiin ja miten saada korjaukset onnistu-

maan kerralla? Ja ennen kaikkea, kuinka korjausvelasta pääs-

tään eroon?” Karoliina Viitamäki listaa päättäjän kohtaamia 

haasteita. 

Päättäjän homeopas avaa kattavasti toimitilojen hallintaa ja 

ylläpitoa sekä rakennusten pitkän tähtäimen kunnossapidon ja 

sisäilmaongelmien välistä yhteyttä. Talkoiden verkkosivuille 

keväällä vapaasti saataville tuleva opas auttaa ymmärtämään 

sisäilmaongelmien taustoja ja antaa neuvoja yleisimpiin ongel-

matilanteisiin. 

Nyt koulu  
– myöhemmin palvelukoti?
Rakennusten sisäilmaongelmia on vähemmän niissä kunnis-

sa, joissa kiinteistöjen hallinta ja ylläpito on suunnitelmallista. 

Kuntaliiton tekemän tuoreen selvityksen Sisäilmasto ja energia-

tehokkuus SE5 mukaan kuitenkin vasta noin puolella kunnista 

on laadittuna jonkinlainen kattava linjapaperi, kuten kiinteis-

tö- tai toimitilaohjelma.

”Kaikilla, jotka lautakunnissa, valtuustossa ja hallitukses-

sa istuvat, pitää olla ajantasainen ja luotettava kuva kunnan 

kiinteistökokonaisuudesta ja tilatarpeesta. Pohjalle tarvitaan 

säännöllisesti päivitettävä palveluverkkoselvitys, joka kertoo, 

mitä palveluja tarvitaan milläkin alueella nyt ja tulevaisuudes-

sa”, Esko Korhonen sanoo. Hän muistuttaa, että yhteinen tieto 

ja suunnitelmallisuus helpottavat kaikkien työtä ja vähentävät 

kunnan menoja pitkällä tähtäimellä. 

”Se, mikä suunnittelussa, kiinteistönhoidossa tai enna-

koivassa korjaamisessa säästetään, maksetaan monin kerroin 

myöhemmin. Myös työn tekemisen tapaa ja rakennusten 

käyttötarkoitusta pitäisi miettiä paitsi pidemmällä tähtäimellä 

myös paljon aiempaa laajemmin ja rohkeammin”, Korhonen 

kannustaa.
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Lahden urheilukeskuksen pääkatsomo on monille suo-
malaisille tuttu Salpausselän kisoista. Urheilukeskuk-
sessa tehdään laajaa sisäilmakorjausta sekä remontoi-
daan vesikatto- ja betonirakenteita. Korjaus maksaa 
noin 6 miljoonaa euroa.

Lahden Tilakeskuksessa on tartuttu napakalla otteella 
kunnan hallinnoimiin kiinteistöihin. Kaikki kiinteistöt 
on kartoitettu, päiväkodit ja koulut luokiteltu teknisen 
kunnon mukaan, palveluverkkoselvitysten myötä turhista 
kiinteistöistä on rohkeasti luovuttu ja osa kohteista siir-
retty kaupungin tytäryhtiön hallintaan. Lisäksi etenkin 
toimistotyötä on siirretty vuokratiloihin. 

”Suoraan kaupungin taseessa olevia toimitiloja on noin 
400 000 neliömetriä, asukasta kohti laskettuna hieman 
vähemmän kuin kunnissa keskimäärin. Hallinnoitavia 
kohteita on yli 200 osoitteessa. Muista kunnista poiketen 
meillä on paljon liikuntakohteita, muun muassa hiih-
tokeskus ja seitsemän hyppyrimäkeä. Korjausvelkaa on 
laskentatavasta riippuen noin 50 miljoonaa euroa, mikä 
edustaa keskivertoa isojen kaupunkien joukossa”, kiinteis-
töpäällikkö Jouni Arola kuvailee. 

Taustalla on tuttuun tapaan paljon peruskorjausiässä 
olevia kiinteistöjä, joitakin epäonnistuneita sisäilmakor-
jauksia ja paineita prosessien uudistamiseen eri tahoilta. 
Vauhtia antoi Kosteus- ja hometalkoiden kanssa käyn-
nistetty hanke, jossa suunnitellaan sisäilmakorjauksen 
onnistumisen varmistava toimintamalli. Samalla synty-
vät käytännössä testatut ja muille kunnille sovellettavat 
työkalut korjaushankkeen kaikkien vaiheiden hallintaan.

”Onnistunut korjaaminen edellyttää kokonaisuuden 
hallintaa ja toimijoiden yhteistyötä. Kokemuksia ja tietoa 
pitää jakaa uudella tavalla, ettei samoja virheitä tarvitse 
tehdä uudelleen. Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja 
vaurioiden korjaamiseen tarvitaan myös lisää osaamista 
joka tasolla”, Arola painottaa.

Yksiin kansiin koottua, maankäytön, infran, asumisen 
ja toimitilat käsittävää ohjelmaa ei Lahdellakaan vielä 
ole. ”Se antaisi suuntaviivat pitkäjänteisempään työhön 
ja varmistaisi, että kiinteistönpidon linja ei muutu joka 
kerta päättäjien vaihtuessa. Ohjelman laatiminen on iso 
urakka, johon tarvitaan poliittista tahtoa ja kaikkien osal-
listumista – sitä tässä seuraavaksi yritetään.”

/ AIJA KAIJÄRVI /
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LAHDEN TILAKESKUKSEN ASKELEITA  
TEHOKKAAMPAAN KIINTEISTÖHALLINTAAN:

• Kartoita kunnan kiinteistökanta ja sen kunto.
• Ylläpidä kaikkea kiinteistöihin liittyvää tietoa, myös 

huoltokirjoja, sähköisesti. Muistin varassa oleva tieto 
katoaa ihmisten mukana eläkkeelle tai toiseen työ-
paikkaan. 

• Ole selvillä palvelutarpeesta ja ennakoi sen muutok-
sia. Näin tarvittavia palveluja tarjotaan kuntalaisille 
oikeilla alueilla ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. 

• Ulota näkymä pidemmälle kuin seuraavaan vuoteen. 
Tilojen tarve, ylläpito- ja korjauskustannukset pitää 
arvioida vähintään 3–5 vuoden jaksolle, mieluiten 10 
vuoden päähän.

• Korjaa ajoissa. Rakennuksen elinkaari on noin 30 
vuotta, ja vaikka kaikki näyttäisi päällepäin hyvältä, se 
ei tarkoita, ettei korjattavaa olisi. 

• Myös palvelujen ostamiseen tarvitaan asiantunte-
musta ja aikaa. Seuraa hankittujen palvelujen laatua. 
Taitamaton huolto tai remontti aiheuttaa ison lisälas-
kun.

• Tarjoa päättäjille ajantasaista tietoa kiinteistöjen ti-
lasta ja tarpeesta. Vaadi kokonaisnäkemystä ja pää-
töksentekokykyä.

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT

Kosteus- ja hometalkoot on vuonna 2009 valtioneuvoston 
päätöksellä käynnistetty valtakunnallinen toimintaoh-
jelma, joka jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Ympäristö-
ministeriön vetämän laajan hankekokonaisuuden teh-
tävänä on saattaa alkuun suomalaisen rakennuskannan 
tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista. Talkoissa 
on mukana ministeriöitä, tutkimus- ja koulutuslaitoksia, 
valtionhallinnon, kuntasektorin ja yritysmaailman toimi-
joita sekä järjestöjä. 

www.hometalkoot.fi

http://uutiset.hometalkoot.fi/
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Kuntapäättäjät joutuvat jatkuvasti ottamaan kantaa koulujen ja päiväkotien korjaamiseen ja remonttien kiireellisyysjärjestyk-
seen. Päättäjän homeopas opastaa arvioinnissa..
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EU:N  
VIERASLAJIASETUS  

TULI VOIMAAN
Euroopan unionin uusi,  

haitallisia vieraslajeja koskeva asetus  

astui voimaan vuoden alussa.  

Sen ytimenä on haitallisten vieraslajien luettelo.

/ TEKSTI MAIJU LEHTINIEMI /
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Supikoira kuuluu omassa vieraslajistrategiassamme nimettyihin haitallisiin vieraslajeihin. Suomessa erityisen haitallisia vieraslajeja 
ovat jättiputket, kurtturuusu, rapurutto, espanjansiruetana, villiminkki ja vaaralliset kasvintuhoojat. Vielä ei tiedetä, päätyykö niistä 
mikään unionin luetteloon.
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Vieraslajit ovat maailmanlaajuisesti toiseksi suurin uhka 

luonnon monimuotoisuudelle, heti elinympäristöjen häviä-

misen ja pirstoutumisen jälkeen. Vieraslajien haittojen tor-

jumiseen onkin havahduttu viime vuosina.

Kansainvälinen vieraslajien haittojen minimointiin täh-

täävä suunnitelma hyväksyttiin vuonna 2010 YK:n bio-

diversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa. Euroopan 

unionissa on vuodesta 2011 lähtien työstetty lainsäädäntöä, 

jolla eri maiden kansalliset torjuntatoimet sekä vieraslajien 

seuranta ja niiden saapumisen säätely saataisiin harmonisoi-

tua. EU:n asetus haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämi-

sen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta hyväksyttiin viime 

syyskuussa, ja se astui voimaan vuoden 2015 alussa.

Salamatkustajista suuria haittoja
Vieraslajit leviävät uusille asuinsijoilleen ihmisten mukana, 

joko tahallisesti tai tahattomasti. Suuri osa lajeista saapuu 

ihmisten tietämättä laivojen, junien, autojen, rekkojen ja 

lentokoneiden mukana salamatkustajana. Matkailu ja kan-

sainvälinen kauppa edistävät vieraslajien kulkeutumista ym-

päri maailman, ja ilmastonmuutoksen ennustetaan pahenta-

van tilannetta entisestään.

Vieraslajin aiheuttama haitta voi kohdistua yksittäiseen 

lajiin tai elinympäristöön, mutta pahimmillaan vaarassa voi 

olla koko ekosysteemin rakenne ja toiminta. Haitat voivat 

olla suoria tai epäsuoria ja ne voivat olla ekologisia, talou-

dellisia tai terveydellisiä.

Euroopassa on kaikkiaan noin 12 000 vieraslajia, joista 

arviolta 10–15 prosenttia aiheuttaa erilaisia haittoja. Koska 

haitallisia vieraslajeja on niin paljon, EU:n asetus keskittyy 

lajeihin, jotka ovat unionin kannalta erityisen haitallisia.

Unionin luettelo kootaan tänä vuonna
Asetuksen ytimessä on EU:n haitallisten vieraslajien luette-

lo. Sen tekee komissio vuoden 2015 aikana riskinarvioin-

tien perusteella. Luetteloon otetaan unionin kannalta mer-

kitykselliset haitalliset vieraslajit, joihin erityistoimenpiteet 

tulee kohdistaa. Erityistoimenpiteitä sovelletaan koko unio-

nissa, myös niissä jäsenvaltioissa, joissa lajia ei vielä esiinny 

eikä todennäköisesti edes tule esiintymään.

Tätä ”unionin luetteloa” tulee säännöllisesti päivittää. 

Luettelossa tulisi keskittyä lajeihin, jotka eivät vielä esiinny 

unionin alueella tai ovat vasta varhaisessa leviämisen vai-

heessa, koska ennaltaehkäisy on sekä ympäristön että kus-

tannustehokkuuden kannalta parempi vaihtoehto. Lisäksi 

luetteloon tulisi sisällyttää lajit, jotka aiheuttavat merkittä-

vää haittaa, vaikka lajit olisivat jo laajalle levinneitä.

Rajavalvonnalla on tärkeä rooli
Unionin luettelon lajien maahantuonti, myynti, kasvatus, 

käyttö ja levittäminen on EU:ssa kielletty. Näin varmiste-

taan, että kaikkialla unionissa toimitaan ajoissa ja johdon-
Kurttulehtiruusu valtaa elintilan merenrannan alkuperäisiltä 
lajeilta.
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Atlantilta Itämerelle levinnyt merirokko aiheuttaa haittaa 
kiinnittyessään ihmisen tekemiin rakenteisiin, kuten 
laitureihin, poijuihin sekä veneiden ja laivojen pohjaan. 
Merirokot voivat esimerkiksi tukkia jäähdytysvesijärjestelmiä.

LAJISTON SEURANTAA LISÄTTÄVÄ SATAMISSA

Itämereen ja Suomen rannikolle suurin osa vieraslajeista 
saapuu tahattomasti laivaliikenteen mukana. Painolas-
tivedessä tai laivan runkoon kiinnittyneenä on helppo 
matkustaa kenenkään huomaamatta satamasta toiseen 
vaikka maailman toiselta laidalta.

Vieraslajien leviämisen estämiseksi Kansainvälinen 
merenkulkujärjestö IMO laati vuonna 2004 painolastive-
siyleissopimuksen. Sopimuksen mukaan painolastivesi 
olisi aina käsiteltävä.

Sopimus ei ole vieläkään voimassa, koska sen ratifioi-
neiden maiden kauppalaivaston tonnisto ei ole tarpeeksi 
suuri. Sopimuksen voimaantulo vaatii mukaan 35 pro-
senttia maailman tonnistosta ja tammikuussa 2015 mu-
kana oli 32,54 prosenttia.

EU:n vieraslajiasetus kehottaa jäsenmaita ratifioimaan 
painolastivesiyleissopimuksen mitä pikimmin. Suomi ei 
ole vielä ratifioinut sopimusta. Asian pitäisi mennä edus-
kunnan käsittelyyn keväällä 2015.

Suomen satamissa tulisi aloittaa lajiston jatkuva seu-
ranta. Sitä tarvittaisiin myös painolastivesiyleissopimuk-
sen takia, sillä varustamo voi hakea vapautusta paino-
lastivesien käsittelystä tietylle laivalle ja tietylle reitille. 
Vapautuksen voi saada, jos voidaan osoittaa, että lähtö-
sataman ja määränpään lajisto on sama tai että kummas-
sakaan niissä ei esiinny haitallisia vieraslajeja.

/ MAIJU LEHTINIEMI /

mukaisesti, vältetään sisämarkkinoiden vääristyminen ja 

ehkäistään ennalta tilanteet, joissa yhdessä jäsenvaltiossa to-

teutetut toimet vaarantuvat, koska toinen jäsenvaltio ei to-

teuta toimia.

Kiellosta voidaan poiketa tietyissä tutkimuksellisissa 

tapauksissa sekä kaupallisten toimien vuoksi, jos komissio 

hyväksyy tällaisen poikkeustapauksen. Poikkeus voidaan 

hyväksyä vain, jos siihen liittyy pakottava yleinen etu.

Koska suurin osa haitallisista vieraslajeista leviää uusille 

alueille tahattomasti, on ratkaisevan tärkeää hallita juuri ta-

hattoman tuonnin väyliä tehokkaammin. EU:n asetus vaatii 

jäsenmaita selvittämään tärkeimmät tahattoman tuonnin 

väylät ja tekemään toimintasuunnitelman niiden hallitsemi-

seksi.

Rajavalvonta nousee tuontikiellon valvonnassa tärkeään 

rooliin. Sen pitäisi pystyä tunnistamaan luettelon lajit ja tor-

jumaan niiden pääsy maahan.

Seurantaa tarvitaan
Komissio kehottaa maita parantamaan tietopohjaa haitalli-

sista vieraslajeista tutkimuksen ja seurannan avulla. Asetus 

vaatii jäsenmaita järjestämään sekä maa- että vesiekosys-

teemien riittävän seurannan, jotta vieraslajit voidaan ha-

vaita ajoissa ja niiden torjuntaan ryhtyä, mikäli se on tar-

peen. Seurantajärjestelmän oleellisena osana on tietopank-

ki, jonne seurantatiedot tallennetaan. Sen avulla voidaan 

tarkkailla lajien levinneisyyksiä ja torjuntatoimien onnis-

tumista.

Suomen oma kansallinen vieraslajistrategia valmistui 

vuonna 2012. Nyt valmistellaan EU:n asetuksen vaatimia 

lakimuutoksia, jotka saatetaan voimaan 1.1.2016. 

EU:n asetuksen vaatimien toimien laajuus ja kustan-

nukset Suomessa riippuvat suurelta osin siitä, mitkä vieras-

lajit päätyvät unionin luetteloon. Seurantatietojen kokoa-

miseen ei Suomessa tarvita uutta järjestelmää, sillä keväällä 

2014 käyttöön otettu vieraslajiportaali soveltuu tarkoituk-

seen lisäkehitystyön jälkeen. Sen kautta voidaan myös toi-

mittaa varhaiset varoitukset haitallisten lajien havainnoista 

torjunnasta vastaaville tahoille.

Suomen oman vieraslajistrategian mukaan meillä on 

noin 160 haitallista vieraslajia. Niistä erityisen haitallisia 

ovat jättiputket, kurtturuusu, rapurutto, espanjansiruetana, 

villiminkki sekä vaaralliset kasvintuhoojat. Vielä ei kuiten-

kaan tiedetä, päätyykö niistä mikään unionin luetteloon.

Kysymyksiä herättää myös jo laajalle levinneiden unio-

nin luetteloon päätyvien vieraslajien mahdolliset torjunta-

vaatimukset. Miten sellaisista selvitään, vai kuitataanko ne 

poikkeusluvilla torjunnan mahdottomuuden perusteella? 

Artikkelin kirjoittaja, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija 

Maiju Lehtiniemi toimii vieraslajien seurantajaoston puheenjohta-

jana ja koordinoi Itämeren vieraslajien levinneisyyden seurantaa.

Suomen vieraslajiportaali:

www.vieraslajit.fi
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VAPAA-AJAN ASUMISEN MUUTOS 
HAASTAA SUUNNITTELUKÄYTÄNNÖT

/ TEKSTI ANNA STRANDELL MIA VEPSÄLÄINEN & KATI PITKÄNEN /

Vapaa-ajan asuminen on monissa Suomen kunnissa merkit-

tävä ilmiö ja maankäyttömuoto. Samaan aikaan, kun väes-

tökato autioittaa maaseutua, sen asuttu pinta-ala on kuiten-

kin kasvanut vapaa-ajan asumisen vuoksi. Vapaa-ajan asu-

minen ei ole enää pelkästään perinteistä kesämökkeilyä, 

vaan yhä useammin kakkosasumista ympärivuotiseen käyt-

töön varustellussa asunnossa. 

Tämä vaikuttaa muun muassa palvelujen kysyntään, 

tieverkon käyttöön ja vesi- ja jätehuollon tarpeisiin. Muu-

tokset luovat uusia haasteita vapaa-ajan asumisen hallintaan 

kunnissa.

Kuntien maankäytön suunnittelun ja elinkeinotoimen 

viranhaltijoiden näkemyksiä vapaa-ajan asumisen merki-

tyksestä ja hallinnasta kartoitettiin kesällä 2014 kyselyllä. 

Kyselyn toteutti Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä va-

paa-ajan ympäristöissä -tutkimushanke. 

Suhtautuminen myönteistä
Kunnissa vapaa-ajan asumiseen suhtaudutaan pääosin 

myönteisesti ja siitä koetaan olevan enemmän hyötyä kuin 

haittaa.

Vapaa- ajan asumista pidetään merkittävänä etenkin 

kuntatalouden ja paikallisten elinkeinojen kannalta. Se 

myös säilyttää paikallisia palveluita ja infrastruktuuria. Vas-

taajien mielestä vapaa-ajan asukkaat vaikuttavat positiivises-

ti yhteisön hyvinvointiin, sosiaaliseen pääomaan ja aluee-

seen sitoutumiseen.

Vapaa-ajan asumisen suurimpana haittana pidetään ran-

tarakentamista ja rantojen sulkeutumista. Myös yhdyskun-

tarakenteen hajautuminen ja sen kuntataloudelle aiheutta-

mat kustannukset koetaan jossain määrin ongelmaksi.

Kaavoitusta päivitettävä
Vapaa-ajan asuminen ja sen muutokset asettavat haasteita 

suunnittelulle. Noin kaksi kolmannesta kunnista koki, että 

kaavoitusta pitäisi päivittää vapaa-ajan asumisen osalta. Mo-

nessa kunnassa osa rannoista on vielä kokonaan kaavoitta-

matta tai kaavat ovat vanhentuneet.

Vapaa-ajan asumisen suunnittelun painopiste kohdis-

tuu edelleen suurimmaksi osaksi ranta-alueille, vaikka val-

takunnallisesti tavoitteena on integroida myös vapaa-ajan 

asuminen nykyistä tiiviimmin osaksi olemassa olevaa yh-

dyskuntarakennetta. Vapaa-ajan asumisen kaavoituksen 

haasteita ovat muun muassa sen yhteensovittaminen mui-

den maankäyttömuotojen, kuten vakituisen asumisen, 

luonnonsuojelun ja virkistyskäytön kanssa, rakentamat-

tomien ranta-alueiden säilyminen sekä joissakin kunnissa 

vapaa-ajan asumiseen soveltuvien alueiden puute ja maan-

omistajien haluttomuus kaavoittaa ja myydä tontteja.

Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen 
erottelu on vaikeaa
Nykyiset suunnittelu- ja sääntelytyökalut perustuvat pitkäl-

ti vakituisen asumisen ja vapaa-ajan asumisen erotteluun. 

Kyselyn perusteella erottelu on käytännössä yhä vaikeam-

paa. Vaikka kaavamääräyksillä voitaisiin rajoittaa rakenta-

mista, on mahdotonta säädellä tai seurata, missä ihmiset lo-
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pulta viettävät aikaansa. 

Suunnittelun avuksi tarvitaan kattavampaa tietoa muun 

muassa ympärivuotisesta asumisesta vapaa-ajan asunnolla ja 

vapaa-ajan asumisesta tyhjenevissä omakotitaloissa. Vastaa-

jat toivovat myös, että rakennusten käyttötarkoitusten ja py-

syvän asumisen kirjaamiskäytäntöjä selkeytettäisiin. 

Kunnat suhtautuvat vapaa-ajan asuntojen muuttamiseen 

vakituisiksi asunnoiksi eri tavoin. Kannattajien mielestä 

asunnon käyttötarkoitusta pitäisi voida muuttaa nykyistä va-

paammin. Vastustajien mielestä ilmiö johtaa yhdyskuntara-

kenteen hajautumiseen ja aiheuttaa kunnille kohtuuttomia 

kustannuksia.

Lisäresursseja tarvitaan
Kuntien viranhaltijat toivovat vapaa-ajan asumisen suunnit-

teluun ja kaavoitukseen lisää taloudellisia resursseja ja am-

mattitaitoista työvoimaa. Lisäksi kaivataan tutkimustietoa ja 

ajantasaisia rekisteritietoja vapaa-ajan asumisesta.

Lakien ja säädösten kehittämisessä tärkeimpänä pidetään 

tehtävänjaon selkeyttämistä ELY-keskusten ja kuntien vä-

lillä. Vapaa-ajan asumisen kehittäminen kunnassa vaatii vi-

ranhaltijoiden mukaan myös palveluiden, saavutettavuuden 

ja infrastruktuurin kehittämistä ja ylläpitoa, markkinointia 

sekä mökkiläisten näkemysten kuulemista.

Kirjoittajista Anna Strandell ja Kati Pitkänen työskentelevät tutki-

joina Suomen ympäristökeskuksessa ja Mia Vepsäläinen Itä-Suo-

men yliopistossa. 

Kesämökkejä / 
neliökilometri
vuonna 2013
(keskiarvo 3 km 
etäisyydeltä 
laskettuna)
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Kesämökkien suhde vakituisesti
asuttujen asuntojen määrään
vuonna 2013

Ei asutusta

Enemmän mökkiasutusta

Enemmän vakituista austusta

Maakuntaraja

Taajama-alueet

Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä  
vapaa-ajan ympäristöissä -tutkimushanke

www:uef.fi/fi/secondhomes

VAPAA-AJAN ASUNTOJA / NELIÖKILOMETRI  
VUONNA 2013 

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN SUHDE VAKITUISESTI 
ASUTTUJEN ASUNTOJEN MÄÄRÄÄN  

VUONNA 2013 
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Kartoissa on käytetty 
yleistysmenetelmää. 
Kuhunkin tilastoruu-
tuun (250 m x 250 m) 
on laskettu keskiarvo 
3 km etäisyydeltä.

Suomen noin 500 000 vapaa-ajan asunnosta 80 prosenttia on 
rannoilla. Noin puolet suomalaisista mökkeilee säännöllisesti.

Joka viidennessä kunnassa vapaa-ajan asuntoja on 
enemmän kuin vakituisia asuntoja.
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Taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia koskeviin kysymyksiin vastasivat sekä kuntien elinkeinotoimen että maankäytön 
suunnittelun edustajat, sosiaalisia vaikutuksia koskeviin kysymyksiin ainoastaan elinkeinotoimen edustajat.

TALOUDELLISET HYÖDYT
Säilyttää tai nostaa maan ja kiinteistöjen arvoa

Luo uusia työpaikkoja alueelle
Tuo tuloja kuntatalouteen (esim. kiinteistöverot, maksut)

Tuo tuloja paikalliselle elinkeinoelämälle
Tuo uusia vakituisia asukkaita kuntaan

Tuo uusia investointeja alueelle
Houkuttelee alueelle uusia matkailijoita

TALOUDELLISET HAITAT
Maan ja kiinteistöjen arvon nousu paikallisten ulottumattomiin

Kiinteistökeinottelu ja rahanpesu
Paikallisen hintatason nousu (elintarvikkeet, tavarat ja palvelut)

Talouden ja tulojen kausivaihtelut
Vapaa-ajan asukkaat ostavat tavarat ja palvelut kunnan ulkopuolelta

Infrastruktuurin ja palveluiden ylläpidosta koituvat kustannukset kuntataloudelle
Yhdyskuntarakenteen hajautumisen kustannukset

Vapaa-ajan asukkaiden vastustus paikallisia kehityshankkeita kohtaan
SOSIAALISET HYÖDYT

Vapaa-ajan asuminen edistää yhteisöllistä hyvinvointia 
Edistää sosiaalista pääomaa 

Säilyttää palveluja ja infrastruktuuria kunnassa 
Lisää vakituisten asukkaiden paikallisylpeyden tunnetta

Pitää yllä paikallisia perinteitä 
Pitää yllä ylimääräisen tai tyhjilleen jääneen asuntokannan käyttöä 

Tukee positiivista väestökehitystä 
Edistää paikkakuntaan sitoutumista vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa 

SOSIAALISET HAITAT
Vapaa-ajan asukkaiden ja paikallisten väliset ristiriidat 

Rikollisuuden lisääntyminen 
Tyhjillään olevat kiinteistöt sesongin ulkopuolella 

Paikallisten asukkaiden arkielämän häiriintyminen  
Luontoalueiden julkisen virkistyskäytön rajoittuminen 

Liian suuri määrä vapaa-ajan asuntoja aiheuttaa ruuhkautumista
Vakituisten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien väheneminen paikkakunnan asioihin 

Asukasrakenteen sosiaalinen muutos
YMPÄRISTÖHYÖDYT

Maiseman kaunistuminen
Rakennetun kulttuuriympäristön suojelu

Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen luonnon- ja maisemanhoitoon
Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen luonnonsuojelun edistämiseen

Vapaa-ajan asutus ylläpitää infrastruktuuria syrjäseuduilla
YMPÄRISTÖHAITAT

Maaperän tai vesistöjen saastuminen
Meluhaitat

Valosaaste/keinovalo
Visuaalinen maiseman muutos

Luonnonvaraisten kasvien ja eläinten häiriintyminen
Rakentaminen herkille/arvokkaille luontoalueille

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen
Maisemaan sopimattomat tai huonolaatuiset vapaa-ajan asuinrakennukset

Rantojen sulkeutuminen/rakentaminen
Tieverkon kuormitus

Roskaaminen
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/ ESA HÄRMÄLÄ 

TOIMITUSJOHTAJA 

METSÄHALLITUS /

VIERAS
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LUONNONSUOJELUN ONNISTUMISESTA löytyy Suo-

mesta monta hyvää kertomusta. Joskus kuitenkin tuntuu 

siltä, että niistä puhumista vältellään. 

Keskustelin kerran erään tunnetun ympäristöihmisen 

kanssa ja kysyin, eikö joskus voisi myös kuitata onnistumi-

sia ja tehdä niistä johtopäätöksiä tulevia suojelutoimia varten. 

Kun hän kysyi, mitä tarkoitan, annoin esimerkiksi yhden lin-

tulajin, joka ei enää ole millään tavalla uhanalainen Euroo-

passa tai Suomessa. Hän myönsi, että olisi objektiiviset perus-

teet vaikkapa sille, että kyseisestä linnusta tulisi metsästettävä 

riistalaji, mutta ”siihen suuntaan ei ole totuttu ajattelemaan”.

Minusta tämä on ongelma. Yleensä ihmiset saavat voi-

maa siitä, että he kokevat onnistuneensa ja saavat siitä tun-

nustusta. En usko luonnonsuojelijoiden olevan tässä mielessä 

mitenkään erilaisia. Tehdystä työstä pitää palkita, vähintään 

onnistumisen tunteella. Joitain ihmisiä pelkkä maailman-

tuskan kantaminen voi motivoida pitkäänkin, muttei kaik-

kia. Mielestäni on vähintään yhtä tärkeää kertoa se, että ko-

van ja määrätietoisen työn ansiosta Saimaan norppakanta on 

kolminkertaistunut huonoimpiin vuosina verrattuna, kuin 

se, että tavoitteeksi asetettua tasoa ei vielä ole saavutettu.

IHMISET MOTIVOITUVAT luonnonsuojeluun parhaiten 

silloin, kun he näkevät nopeasti myönteisiä seurauksia lä-

hiympäristössään. Ehkä paras esimerkki tästä on toiminta 

sisävesien kunnon parantamiseksi. Sen jälkeen kun puun-

jalostusteollisuus sai päästönsä kuriin ja vedet puhdistuivat, 

ei kukaan ole kyseenalaistanut vesiensuojelun mahdolli-

suuksia ja järkevyyttä. Toiminta on laajentunut pienten, re-

hevöityneiden järvien ja lampien kunnostamiseen. Ihmiset 

laittavat kotivesiään kuntoon. Hienoja onnistumisia löytyy 

paljon, ja niistä pitää kertoa.

Itämeren kunnostamisessa riittää töitä meille ja vielä 

tulevillekin sukupolville. Pietarin päästöjen vähentäminen 

näkyy kuitenkin jo ainakin itäisellä Suomenlahdella. On 

siis toivoa paremmasta!

MYÖNTEISEN YMPÄRISTÖASENTEEN kannalta on tär-

keää, ettei ihmisiä kiusata. Haja-asutusalueiden jätevesien 

SAAKO ONNISTUMISESTA 
KERTOA?

puhdistusvaatimukset ovat mielestäni muistuttaneet kiu-

saamista. Miltähän sotkamolaisista sivukylien mammoista 

ja papoista on tuntunut maksaa tonneja puhdistamoistaan, 

kun samaan aikaan Talvivaaralta on livahtanut vesiin roi-

masti enemmän epätoivottuja aineita?

Erityisen herkkä alue kiusaamisen näkökulmasta on 

suurpetopolitiikka. Keskustelua seuratessa voisi kuvitella, että 

suurpetopolitiikka on meillä huonosti hoidettua. Tulosten 

perusteella se on kuitenkin hoidettu loistavasti. Karhuja ja 

ilveksiä on meillä runsaasti. Ahmakin taitaa olla pelastettu, 

ja paineet sen ruotsalaistyyppisen metsästyksen sallimiseksi 

kasvavat. Susista on keskusteltu kovasti: yhtäältä on sanottu 

niiden määrän voimakkaasti laskeneen, toisaalta on todistettu 

susilaumojen määrän olevan ennätysmäisen korkea. 

On kuitenkin todistettu, että suurpetojenkin kanssa 

voidaan hyvin elää, kunhan kaikki kokevat tulleensa kuul-

luiksi ja etujensa kohtuudella huomioon otetuksi.

Toivon luonnonsuojelulle vielä enemmän onnistumisia 

ja ylpeyttä niistä! 



26

01 | helmikuu 2015

Filippiineillä vuonna 1991 purkautunut Pinatubo viilensi maapallon lämpötilaa seuraavina vuosina jopa 0,4 celsiusastetta.  
Jos yläilmakehään suihkutettaisiin keinotekoisesti rikkihiukkasia, vaikutukset olisivat samansuuntaiset. 
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ILMASTONMUOKKAUS

PELASTUS VAI UHKA?
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Maapallon lämpötila nousee nykymenolla yli kriittisen kah-

den asteen. Jos päästöjä ei saada ajoissa kuriin, voitaisiinko 

ilmastoa viilentää muilla keinoilla?

”Tutkijat maailmalla keskustelevat jo ilmastonmuok-

kauksesta. Yhä useampi päättäjä on myös sitä mieltä, että 

muokkaukseen voitaisiin turvautua, jos tilanne käy kriitti-

seksi”, kertoo ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman ve-

täjä Mikael Hildén Suomen ympäristökeskuksesta. 

Hän on ollut mukana Suomen Akatemian rahoittamassa 

ilmastonmuokkausta tutkivassa COOL-ohjelmassa (Aerosol 

intervention technologies to cool the climate: costs, benefits, side ef-

fects, and governance). Hildénin vetämässä osuudessa tarkas-

teltiin ilmastonmuokkausta yhteiskunnallisesta ja eettisestä 

näkökulmasta.

Auringon säteilyä torjumaan
Mitä sitten on ilmastonmuokkaus, geoengineering?

Tehokkaimmat maapallon viilentämisen menetelmät 

perustuvat siihen, että auringosta päätyisi maahan vähem-

män lämmittävää säteilyä.

Maapallolle tulevaa säteilyä voitaisiin vähentää esimer-

kiksi viemällä avaruuteen heijastavia peilejä. 

”Tällaista tekniikkaa ei kuitenkaan ole vielä olemassa, 

ja selvää on, että menetelmä tulisi todella kalliiksi”, ker-

too ilmakehän ja merten mallintamisen ryhmän päällikkö 

Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta. Hän on yksi 

COOL-ohjelman luonnontieteellisen osuuden vetäjistä. 

Realistisempi vaihtoehto olisi ruiskuttaa yläilmakehään, 

/ TEKSTI LEENA RANTAJÄRVI /

Yhä useampi pitää ilmastonmuokkausta keinona 

ostaa lisäaikaa, jos päästöjä ei saada ajoissa kuriin ja 

ilmaston lämpeneminen yltyy kriittiseksi. 
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Hannele Korhonen Ilmatieteen laitokselta tutkii ilmakehän ja 
pilvien manipuloinnin vaikutuksia ilmastomallien avulla. 
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Ilmastonmuokkausta on käytetty maailmalla sade- ja lumiolosuhteiden manipulointiin. Marraskuussa 2009 Pekingin kansallisella 
stadionilla lapioitiin keinotekoisesti aiheutetun lumimyrskyn jälkiä. 

noin 20 kilometrin korkeudelle, rikkihiukkasia. ”Tällöin-

kin auringonsäteilyä pääsisi maahan vähemmän”, kuvaa 

Korhonen.

Myös alailmakehän pilviä voitaisiin muokata auringon-

säteilyä tehokkaammin heijastaviksi. ”Esimerkiksi merten 

päällä oleviin pilviin suihkutettaisiin suolahiukkasia, jolloin 

ne heijastavat enemmän säteilyä takaisin.”

Maanpinnan lähelle, vaikkapa Saharaan, voitaisiin puo-

lestaan rakentaa säteilyä heijastavia pintoja. ”Tämä voisi 

kuitenkin sotkea monsuunikiertoa pahastikin”, arvioi Han-

nele Korhonen.

Säteilyä saataisiin heijastettua takaisin myös maalaamal-

la rakennusten katot valkoiseksi. Vaikutus ilmastoon olisi 

kuitenkin pieni. 

Manipulointi aiheuttaa riskejä
Ilmakehän muokkaamiseen pienhiukkasten avulla liittyy 

suuria riskejä. Niitä arvioidaan Ilmatieteen laitoksella il-

mastomallien avulla. 

”Tulivuorenpurkausten yhteydessä yläilmakehään on ai-

emminkin tullut rikkihiukkasia, ja niiden aiheuttamat seu-

raukset ovat tiedossa”, kertoo Hannele Korhonen. 

Esimerkiksi Filippiineillä vuonna 1991 purkautuneen 

Pinatubon vaikutuksia on tutkittu. ”Purkaus viilensi maa-

pallon lämpötilaa muutamana seuraavana vuotena enimmil-

lään 0,4 celsiusastetta.”

Purkauksen jälkeen joillakin alueilla tropiikissa esiintyi 

poikkeuksellisen pitkiä kuivuusjaksoja. ”Jos ilmaston ma-

nipulointia pienhiukkasin jatkettaisiin kymmeniä vuosia, 

ruuantuotanto tropiikissa voisi vaarantua.”

Käypiä vain lisäajan ostoon
Hannele Korhonen painottaa, että ilmakehän ja pilvien ma-

nipulointi johtaa aina uuteen ilmastolliseen tilaan. 

Merten päällä olevien pilvien manipulointi voi muuttaa 

sekä ilmavirtauksia että merten virtauksia. ”Muutoksista voi 

koitua suurta haittaa. Haittoja on kuitenkin vaikea enna-

koida.” 

Myöskään manipuloinnin kaikkia alueellisia vaikutuk-

sia ei pystytä ilmastomalleilla ennustamaan tarkasti. ”Esi-

merkiksi sateisuuden muutosta on vaikea ennustaa.”

Korhonen korostaa, että ilmakehän manipulointi mak-

saa. ”Esimerkiksi rikkihiukkasten suihkuttamisen on ar-

vioitu maksavan useampia miljardeja dollareita vuodessa. 
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Toisaalta se on vain pari prosenttia Yhdysvaltain vuotuisista 

puolustusmenoista.”

Kun ilmaston manipulointi lopetetaan, hyödyt jatkuvat 

korkeitaan vuoden.

”Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on ainoa jär-

kevä keino pysäyttää ilmaston lämpeneminen. Manipuloin-

nilla voitaisiin korkeintaan ostaa lisäaikaa päästöjen vähen-

tämiselle”, arvioi Hannele Korhonen. 

Yhteiskunnallinen keskustelu tarpeen
Mikael Hildén perää ilmastonmuokkauksesta avointa yh-

teiskunnista keskustelua. ”Aiheesta tulisi käydä yhtä laajaa 

keskustelua kuin esimerkiksi geneettisesti muunnelluista 

organismeista tai ydinvoimasta.”

COOL-tutkimuksessa analysoitiin yhteiskunnan eri 

toimijoiden – niin tutkijoiden, päättäjien kuin kansalaisjär-

jestöjenkin – näkemyksiä ja intressejä ilmastonmuokkausta 

koskevassa keskustelussa.

”Jos keskustelua ei käydä ajoissa, päättäjien on vaikea 

ottaa asiaan nopeasti kantaa mahdollisessa kriisilanteessa. 

Tilanne voi silloin ajautua umpikujaan, ja pahimmillaan 

syntyy huonoja päätöksiä, joita ei ole valmisteltu kun-

nolla.”

Ilmastonmuokkaus voi herättää joissain piireissä niin 

suurta vastustusta, että se voi vaikuttaa jopa tutkijoiden ha-

lukkuuteen tutkia asiaa. 

Hildén pitää kuitenkin tärkeänä, että ilmastonmuok-

kausta tutkitaan: ”Jos ilmaston lämpeneminen karkaa käsis-

tä, voi seurata kriisitilanne, jossa päätöksentekijät kokevat, 

Maapallolle tulevaa lämmittävää auringon säteilyä voitaisiin vähentää esimerkiksi viemällä avaruuteen heijastavia peilejä. Säteilyä 
voitaisiin vähentää myös manipuloimalla yläilmakehää ja pilviä. Toinen lähestymistapa olisi pyrkiä sitomaan ilmasta hiiltä esimerkik-
si kasvattamalla merissä levää tai kehittämällä keinopuita, jotka imevät ilmasta tehokkaasti hiilidioksidia.
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NOKIHIUKKASTEN VÄHENTÄMISELLÄ  
NOPEITA VAIKUTUKSIA

Yleensä ilmakehään päätyneet pienhiukkaset viilentävät 
ilmastoa. Poikkeuksen muodostavat nokihiukkaset.

Noki imee lämpöä ja kiihdyttää siksi ilmaston lämpe-
nemistä. Erityisesti arktisille alueille kulkeutunut noki 
kiihdyttää ilmastonmuutosta, sillä se kiihdyttää lumen 
sulamista. 

”Nokipäästöjä tehokkaasti maailmanlaajuisesti vä-
hentämällä voitaisiin saavuttaa parhaimmillaan noin 0,3 
asteen viilentävä vaikutus”, kertoo erikoistutkija Kaarle 
Kupiainen SYKEstä. Hyödyt näkyisivät jo 10–30 vuoden 
päästä. 

”Ensisijaista on kuitenkin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen. Nokihiukkasia vähentämällä saataisiin lä-
hinnä lisäaikaa, sillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
minen laskee ilmaston lämpötilaa vasta viidenkymmenen 
vuoden viiveellä.”

Noki päätyy ilmakehään paljolti kehitysmaista muun 
muassa dieselmoottoreista, hiililiesistä ja peltojen kulo-
tuksesta. Nokipäästöjen vähentäminen on perusteltua 
myös terveyssyistä. Ne aiheuttavat kehitysmaissa ennen-
aikaisia kuolemia.

”Suomen nokipäästöjen osuus maailman nokipäästöis-
tä on noin promillen luokkaa”, kertoo Kupiainen. Lumelle 
laskeutuvasta noesta Suomi tuottaa kuitenkin jopa pro-
sentin.

Suomen päästöt aiheutuvat liikenteen päästöistä ja 
puun pienpoltosta. Liikenteen nokipäästöt tulevat vähe-
nemään voimakkaasti dieselajoneuvojen tiukentuneiden 
päästövaatimusten takia.

Nokipäästöjä voitaisiin meillä vähentää modernisoi-
malla tulipesiä ja polttamalla puun sijasta pellettejä.

/ LEENA RANTAJÄRVI /

Suomen ilmastopaneelin selvitys:
Musta hiili ilmastopakotteena:  
Päästöjen ja mahdollisten päästövähennysten globaalit ja alueelliset 
vaikutukset

www.ilmastopaneeli.fi

  

että heidän on pakko turvautua rajuihin keinoihin. Näitä 

keinoja jotkut tutkijat myös tarjoavat.” 

Myös kokeiden eettisyyttä pohdittava
Ilmaston muokkaamiseksi on jo tehty kokeellista tutkimus-

ta. ”Esimerkiksi Saksa on kokeillut kasvattaa Intian valta-

merellä laajoja levälauttoja sitomaan ilman hiilidioksidia. 

Myös kanadalainen liikemies on tehnyt vastaavia yksityisiä 

kokeita. Ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet kokeita, koska 

ne voivat muuttaa ekosysteemejä arvaamattomalla tavalla”, 

toteaa Mikael Hildén.

Siksi myös kokeiden eettisyydestä pitäisi keskustella. 

”Kokeita tai yleensäkin ilmastonmuokkausta ei tulisi tarkas-

tella pelkästään luonnontieteellisten riskien näkökulmasta, 

vaan myös eettiset näkökulmat on tärkeää ottaa huomioon.”

Kansainvälisiä pelisääntöjä ei vielä ole. 

”YK:n alainen hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC 

pitää ilmastonmuokkausta hyvin riskialttiina. Myös YK:n 

alaisen kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen osapuoli-

kokous totesi vuoden 2010 kokouksessaan, että ilmaston-

muokkausta ei pitäisi sallia, ellei sitä pystytä varmuudella 

osoittamaan haitattomaksi.”

Kansainvälisen ilmastosopimuksen varsinaisella agen-

dalla ilmastonmuokkaus ei vielä ole.

”Vaikka aihe on arkaluonteinen, avoin kansainvälinen 

keskustelu olisi hyvä aloittaa mahdollisimman pian”, perää 

Mikael Hildén.
Suomen nokipäästöjä voitaisiin vähentää modernisoi-
malla tulipesiä ja polttamalla puun sijasta pellettejä.

Jos ilmastonmuokkauksesta ei käydä keskustelua ajoissa, 
päättäjien on vaikea ottaa asiaan nopeasti kantaa 
mahdollisessa kriisilanteessa, arvioi Mikael Hildén.
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TIEMAKSUT
HYVÄSTÄ

VAI PAHASTA?

MITÄ MIELTÄ? 

/ TEKSTI LEENA RANTAJÄRVI /

Voisivatko tiemaksut osaltaan auttaa kasvavan Hel-
singin seudun liikennejärjestelmän kehittämistä? 
Tiemaksujen käyttöönoton selvittämistä esitetään 
Helsingin seudun liikennejärjestelmäluonnoksessa. 

Tiemaksut tarkoittaisivat joko ruuhkamaksuja tai 
ajokilometreihin perustuvaa tienkäyttömaksua. Ra-
haa kerättäisiin vuosittain 165 miljoonaa euroa. 

HSL:n laatima suunnitelmaluonnos edellyttää, 
että tiemaksuilla kerättävät varat käytettäisiin infra-
struktuurihankkeisiin ja joukkoliikenteeseen, eivätkä 
ne vähentäisi valtion Helsingin seudulle myöntämiä 
liikennerahoja.

Tiemaksuehdotus on osa Helsingin seudun liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmaa, joka on määrä hyväksyä 
kevään aikana. Siinä määritellään seudun liikenne-
järjestelmän pitkän tähtäimen kehittämistarpeet ja 
-toimenpiteet.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 -luonnos
www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hlj2015_luonnos_raportti.pdf
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Ruotsissa tiemaksut ovat jo käytössä.
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 MITÄ MIELTÄ?

SINI PUNTANEN
HSL:n liikennejärjestelmä- 

osaston johtaja

H
S

Y

Miksi tiemaksut?
Tiemaksut pienentäisivät liikenteen ympäristövaikutuk-

sia, sillä ne vähentävät henkilöautoilla ajettujen kilometrien 

määrää. Tämä parantaisi ilman laatua ja vähentäisi kasvi-

huonekaasupäästöjä. Myös liikenneturvallisuus paranisi.

Tiemaksut voisivat pitkällä aikavälillä vaikuttaa myös 

asukkaiden asuinpaikan valintaan, ja sitä kautta yhdyskun-

tarakennetta saataisiin tiivistettyä. Yhdyskuntarakenteen 

tiivistäminen taas mahdollistaa hyvien joukkoliikenneyh-

teyksien kehittämisen.

Hinnalla ohjaaminen on tehokasta ohjaamista.

Mitä huonoja puolia tiemaksuista olisi?
Muutos herättää tietysti myös ikäviä tunteita. Ihmiset jou-

tuvat optimoimaan arkielämäänsä, muun muassa työssä-

käyntimatkojensa rutiineja, uudelleen.

Milloin uudistus voisi toteutua?
Uudistus voisi toteutua vuoden 2020 tienoilla. Uudistuksen 

valmistelu vie useamman vuoden, sillä se vaatii mahdollises-

ti muutoksia esimerkiksi verolakeihin. On tärkeää varmistaa 

lainsäädännöllä, että kerätyt tiemaksut voidaan ohjata nimen-

omaan Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen. 

RISTO RAUTAVA
Helsingin kaupunkisuunnittelu-

lautakunnan puheenjohtaja (kok.)

Miksi tiemaksut?
Tienkäyttömaksuilla voitaisiin rahoittaa tärkeitä liikenne-

hankkeita, kuten Helsingin keskustatunnelia. Käyttömaksut 

voisivat olla erilaisia eri asiakasryhmille. Esimerkiksi keskus-

taan ajamisen maksu voisi olla halvempi keskustassa asuville 

kuin muille.

Tienkäyttömaksut tulisi kuitenkin kohdistaa koko maa-

han. Tällöin ajokilometrejä voitaisiin saada vähennettyä niin 

paljon, että sillä olisi merkittäviä positiivisia ympäristövai-

kutuksia. Tämä voitaisiin toteuttaa myös muuttamalla auto-

verotusta niin, että se pohjautuisi ajettuihin kilometreihin.

Mitä huonoja puolia tiemaksuista olisi?
Tiemaksut voisivat pahimmillaan heikentää Helsingin kes-

kustan elinvoimaisuutta. On tärkeää, että uudistuksessa ote-

taan elinkeinoelämän näkökulmat huomioon. 

Milloin uudistus voisi toteutua?
Tämä pitäisi saada valtakunnallisena hankkeena jo uuden 

hallituksen ohjelmaan. Sitä voitaisiin alkaa valmistelemaan 

liikenne- ja viestintäministeriössä mahdollisimman pian. 

Uudistuksessa on tärkeää hyödyntää alan uusinta tekniikkaa.
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/ TEKSTI: LIISA NIKULA /

SUOJELUALUEITA SINNE, 
MISSÄ LAJIKATO SUURIN

Luonnonsuojelualueita tarvitaan alueille, joilla kasvi- ja eläinlajien kato on 

suurin. Muutoksia tarvitaan myös ihmisen arvomaailmaan, käyttäytymiseen ja 

ravintotottumuksiin. Uusimman tiedon mukaan esimerkiksi sushin raaka-aineena 

käytetyn tonnikalalajin kanta on vaarassa.

IUCN:n kokoama Punainen kirja on täydentynyt yli 2000 lajilla. Esimerkiksi idäntonnikala on nyt luokiteltu vaarantuneeksi.
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Australian Sydneyssä marraskuussa järjestetty Kansainvä-

lisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) maailman suojelualue-

kongressi World Parks Congress on alan tärkein tapahtuma. 

Kuutisentuhatta suojelualueiden, terveyden, matkailun ja 

yritysmaailman ammattilaista eri puolilta maailmaa esitte-

li kongressissa alan uusinta osaamista ja parhaita käytäntöjä.

Perimmäisenä tavoitteena Sydneyssä oli löytää uusia 

keinoja, joilla pystyttäisiin saavuttamaan YK:n biodiversi-

teettisopimuksessa asetetut suojelutavoitteet vuoteen 2020 

mennessä. Suojelualueiden määrä on tärkeä asia, mutta sen 

rinnalle nostettiin suojelualueiden laadun ja monimuotoi-

suuden kannalta hyödyllisen sijainnin sekä hoidon tehok-

kuuden ja vaikuttavuuden merkittävyyttä. Luonnonsuoje-

lualueita tarvitaan alueille, joilla kasvi- ja eläinlajien kato 

on suurin.

Kerran kymmenessä vuodessa järjestettävän kongres-

sin pääteemana oli suojelualueiden valtavirtaistaminen sekä 

niiden tarjoamien hyötyjen, mahdollisuuksien ja innovatii-

visten ratkaisujen viestintä. Kongressissa pyrittiin yhteisiin 

suosituksiin ja sitoumuksiin. 

Hyvin hoidetut suojelualueet  
tuovat terveyshyötyjä
Maailmassa on erinomaisia esimerkkejä siitä, miten ihmis-

ten ja yhteisöjen terveyttä sekä kansanterveyttä pystytään 

edistämään, kun luontosuhde saadaan vahvistumaan ja ih-

miset liikkeelle luontoon. Yhdysvaltojen, Etelä-Korean ja 

Australian suojelualuehallinnot sekä Suomen Metsähalli-

tuksen luontopalvelut ovat tässä alansa kärkijoukkoa.

Luonnosta vieraantuneita ja kaupunkilaisia innostetaan 

luontoon ja kohentamaan terveyttään. Esimerkiksi Singapo-

ren kaupungin terveen elämäntavan suunnitelmassa luonto 

on vahvasti mukana. Suomessakin riittää tässä työsarkaa. 

Etelä-Korean kansallispuistoissa voi esimerkiksi mittauttaa 

verenpaineensa luontoretken jälkeen. Olisiko tässä virka oi-

kealle luontotohtorille?

Kongressissa esiteltiin keinoja, joilla lapsille ja nuoril-

le saadaan niin merkityksellisiä luontokokemuksia, että 

luontosuhde syntyy ja vahvistuu. Tämäkin tukisi terveyt-

tä ja auttaisi samalla arvostamaan luontoa ja ymmärtämään 

suojelualueiden merkityksen. Nelson Mandela kehotti jo 

edellisessä, Durbanissa pidetyssä suojelualuekongressissa 

keskittymään lasten ja nuorten kasvattamiseen ja opettami-

seen.

Alkuperäiskansat paremmin mukaan 
Sydneyn kongressissa peräänkuulutettiin YK:n alkuperäis-

kansojen julistuksen ja biodiversiteettisopimuksen täyttä 

toimeenpanoa. Lisäksi painotettiin alkuperäiskansojen osal-

listumista suojelualueiden hallintoon ja hoitoon.

Suomi on tässä asiassa kärkimaita. Monista muista mais-

ta poiketen Suomessa saamelaiset ja Metsähallitus toimivat 

Kongressi järjestettiin Sydneyn olympiakylässä. 
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MAAILMAN SUURIN JA VANHIN  
KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTÖ

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on vanhin ja 
suurin globaali ympäristöjärjestö. Se perustettiin vuonna 
1948. IUCN on ainutlaatuinen valtioiden ja kansalaisjär-
jestöjen liitto, jonka jäsenenä on 1 200 organisaatiota 160 
maasta.

Suomen valtio liittyi IUCN:n jäseneksi vuonna 1968 
presidentti Urho Kekkosen allekirjoittamalla asetuksella. 
Valtiojäsenyyttä edustaa ympäristöministeriö. Muita suo-
malaisia IUCN:n jäseniä ovat WWF Suomi, Natur och Miljö, 
BirdLife Suomi, Suomen riistakeskus ja Suomen luonnon-
suojeluliitto, joka on IUCN:n perustajajäsen. Neuvotteleva 
virkamies Marina von Weissenberg ympäristöministeri-
östä on yksi IUCN:n neljästä varapuheenjohtajasta.

Suomalaisten jäsenten yhteistyöelimessä Suomen 
IUCN-komiteassa toimivat myös ulkoasiainministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus 
ja Metsähallituksen luontopalvelut. 

Maailmanlaajuisessa IUCN:n asiantuntijaverkostossa 
toimii vapaaehtoispohjalta 11  000 asiantuntijaa. Heistä 
noin 1 700 kuuluu suojelualuekomissioon, jossa on suo-
malaisia mukana tusinan verran.

/ LIISA NIKULA /

Lisätietoa:

www.iucn.org

www.ym.fi/iucn

www.facebook.com/iucn.nc.finland

www.twitter.com/iucn_finland

Tulevien sukupolvien ja alkuperäiskansojen näkemyksiä suo-
jelualueiden hoidosta kuultiin kongressissa. Saamelaiskäräjiä 
edusti nuorisoneuvoston jäsen Anne-Maret Labba. 
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suojeluyhteistyötä, kestävää riistanhoitoa sekä suojelualuei-

den hoidon ja käytön suunnittelua alkuperäiskansojen asu-

ma-alueilla.

Myös kongressissa esitelty suomalainen alan tutkimus 

on maailman kärkitasoa, oli sitten kysymys suojelualueiden 

roolista veden säätelyssä ja veden saannin turvaamisessa, il-

mastonmuutosviestinnästä tai suojelualueiden valinnasta ja 

suojelualueverkoston laajentamisesta. Helsingin yliopiston 

METSO-ohjelman suojelukohteiden valinnan tarpeisiin 

kehittämä zonation-työkalu herätti Sydneyssä paljon mie-

lenkiintoa.

Uusia työkaluja ammattilaisille
IUCN:n uhanalaisten lajien Punaisessa kirjassa on nyt 76 000 

lajia. Sydneyssä julkistetussa uusimmassa yli 2 000 lajin täy-

hyvässä yhteistyössä. Esimerkiksi biodiversiteettisopimuk-

sen Akwé: Kon -ohjeistus on otettu Suomessa käyttöön al-

kuperäiskansojen asuma-alueilla ensimmäisenä maailmassa.

Suomalainen osaaminen sai kiitosta
Suomesta kongressiin osallistui yhteensä parikymmentä 

edustajaa ympäristöministeriöstä, Metsähallituksen luonto-

palveluista, Suomen ympäristökeskuksesta, Saamelaiskärä-

jien nuorisoneuvostosta ja Helsingin yliopistosta.

Suomalainen suojelualueosaaminen on kongressin pe-

rusteella huipputasolla. Metsähallituksen luontopalve-

lut esitteli yhdessä ulkomaisten kollegojen ja kumppanien 

kanssa suojelualueiden terveys- ja aluetaloudellisia vaiku-

tuksia, kävijätiedon hallintaa, luokitusta, hyvää hallintoa ja 

hoitoa, valtioiden rajat ylittävää ja Itämeren meriluonnon 
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PUNAINEN KIRJA 50 VUOTTA

Maailman uhanalaisten lajien tietopaketti, IUCN:n Pu-
nainen kirja on 50-vuotias. Juhlavuosi 2014 huipentui Pu-
naisen kirjan juhlagaalaan Lontoossa ja eri puolilla maa-
ilmaa, muun muassa Helsingissä. Suomessa Punaisen 
kirjan työtä on tehty noin 30 vuotta.

Uhanalaisten lajien kartoitustyötä tehdään suurelta 
osin vapaaehtoisvoimin. IUCN:n lajiensuojelukomissiossa 
(Species Survival Commission, SSC) kartoitus- ja arvioin-
tityötä tekee noin 7  500 vapaaehtoista asiantuntijaa eri 
puolilla maailmaa. Suomesta komission jäsenenä on noin 
40 asiantuntijaa ja tutkijaa.

Kattavimmat uhanalaisluettelot on laadittu nisäkkäis-
tä, sammakkoeläimistä, linnuista ja koralleista. Kaikkiaan 
lajeja on kartoitettu yli 76 000, ja tavoitteena päästä vuo-
teen 2020 mennessä 160 000 lajiin.

Suomen Punainen kirja on maailman kattavimpia. 
Vuonna 2010 julkaistu Suomen lajien uhanalaisuus – Pu-
nainen kirja kattaa lähes puolet maamme 45 000 lajista. 
Uhanalaisarviot pohjautuvat IUCN:n kansainvälisesti ver-
tailukelpoiseen kriteeristöön. Suomessa joka kymmenes 
arvioiduista lajeista on uhanalainen. Viranomaisten lisäk-
si arviointityötä tekevät kasvi- ja eläinlajien harrastajat. 
Arviointi tehdään kymmenen vuoden välein.

/ LIISA NIKULA /

Lisätietoa:

IUCN:n Punainen kirja:

www.iucnredlist.org/about/publication

Suomen Punainen kirja: 

www.ymparisto.fi/punainenlista

Punaista kirjaa juhlittiin Suomessa joulukuun alussa 
seminaarin ja lajigaalan merkeissä. Juhlagaalassa 
jokainen osallistuja sai kuvataitelija Lotta Kjellbergin 
tekemän upean lajinaamion.
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dennyksessä on paljon merilajeja. Esimerkiksi sushin raa-

ka-aikeena käytetty idäntonnikala (Thunnus orientalis) on 

nyt luokiteltu vaarantuneeksi.

Kokouksessa esiteltiin myös uusi IUCN:n Vihreä kirja, 

johon voivat päästä hyvin hoidetut suojelualueet. Olisiko 

Suomestakin syytä valita suojelualueita, jotka hakeutuisivat 

Vihreän kirjan ohjelmaan?

Luonnonsuojelun ammattilaisille esiteltiin kongressis-

sa uusia työkaluja. Esimerkiksi tietoa luonnon muutoksista 

saa Googlen uudella työkalulla, jolla pääsee tarkkailemaan 

vedenalaisia maisemia ja vaikka jäljittämään luvatonta ka-

lastusta. USA:n avaruushallinto NASAn satelliittikuvapal-

velun käyttöä ilmastonmuutoksen seurannan apuna on jo 

testattu maailman vanhimmassa kansallispuistossa Yellow-

stonessa.

Mitä Sydneyn jälkeen?
Kongressin julkilausuma, Sydneyn lupaus, viitoittaa tietä 

kohti biodiversiteettisopimuksen asettamaa tavoitetta suo-

jella vuoteen 2020 mennessä vähintään 17 prosenttia maa- 

alueiden ja sisävesien sekä 10 prosenttia merien pinta-alasta. 

Suojelutyön rahoittamiseksi on tarpeen kehittää uusia malle-

ja, jotka yhdistävät julkista ja yksityistä rahoitusta.

Rahoituksen löytämisessä on tärkeä rooli tutkimuk-

sella. Tutkimustieto suojelualueiden taloudellisista vaiku-

tuksista, terveyshyödyistä, ekosysteemipalveluista, roolista 

ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä hoidon ja hal-

linnon kustannustehokkuudesta ovat tässä avainasemassa. 

Ihmisiä kautta maailman – iästä ja kulttuurista riip-

pumatta – halutaan innostaa kokemaan luonnon ihmeitä 

suojelualueilla. Mitä jos Joulupukki kehottaisi maailman 

lapsia liikkumaan luonnossa yhdessä perheidensä kanssa? 

Suomalaisten huumoriheitto sai Sydneyssä valtavasti kan-

natusta. 
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PERUSPARANNUKSEEN 
VOI SAADA 

VALTIONTAKAUKSEN

 KYSY

/ TEKSTI EIJA JÄRVINEN /

Asunto-osakeyhtiö voi nyt saada perusparannuslainalleen 

valtiontakauksen. Uusi valtiontakaus korvaa aiemmin käy-

tetyn asunto-osakeyhtiöiden perusparannuksen korkotuki-

lainoituksen.

Takausta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

ARAlta.

Valtiontakauksella on tarkoitus parantaa erityisesti lähi-

öissä sijaitsevien asunto-osakeyhtiötalojen perusparannuk-

sen rahoitusedellytyksiä sekä edistää pitkäjänteistä, suunni-

telmallista kiinteistönpitoa.

Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen val-

tiontakauksesta (941/2014) tuli voimaan 1.1.2015.

Millä ehdoilla takauksen voi saada?
ARA voi hyväksyä asunto-osakeyhtiölle myönnettävän lai-

nan takauslainaksi sillä edellytyksellä, että lainansaajalla ar-

vioidaan olevan riittävät edellytykset lainan takaisinmak-

suun. Takauslainaa haettaessa ARA selvittää hankkeen ta-

loudelliset riskit ja yhtiön maksukyvyn sekä tarkastaa, että 

perusparannukset ovat tarpeellisia, tarkoituksenmukaisia ja 

taloudellisesti perusteltuja.

Lainaan liittyvien kustannusten, kuten lainaehtojen ja 

koron, on oltava kohtuulliset verrattuna vastaaviin tarkoi-

tuksiin yleisesti myönnettävien lainojen ehtoihin, korkoon 

ja kustannuksiin. Takauslainaksi voidaan hyväksyä ainoas-

taan euromääräinen laina. Takauslaina voidaan nostaa pe-

rusparannustyön valmiusastetta vastaavina erinä tai yhtenä 

eränä työn valmistuttua.

Kuinka suuri valtion takaus voi olla?
Takauslainan määrä on enintään 70 prosenttia kohteeseen 

sisältyvien asuntojen ja niihin liittyvien asumista välittö-

mästi palvelevien tilojen perusparannuskustannuksista. Pe-

rusparannuksen kustannuksiksi voidaan hyväksyä talotek-

niset ja talon ylläpidon kannalta keskeiset korjaustoimenpi-

teet, kuten putkisto- ja sähköjärjestelmäremontit.

Asumista välittömästi palvelevia tiloja ovat esimerkik-

si varastokomerot, saunatilat ja pyykkituvat. Liiketilat eivät 

ole asumista palvelevia tiloja.

Mitä ehtoja takaus asettaa  
perusparannukselle?
Perusparantamisen on perustuttava asunto-osakeyhtiölain 

mukaiseen kunnossapitotarveselvitykseen ja kilpailume-

nettelyyn, jollei ARA erityisestä syystä myönnä poikkeusta 
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KYSY 

kilpailumenettelystä. Asuntojen perusparannuskustannus-

ten on oltava kohtuullisia. Takauksen voi saada vain laina, 

jota koskeva sopimus on kilpailutettu.

Päällekkäisen valtion tuen estämiseksi takausta ei voi 

saada, jos samaan tarkoitukseen maksetaan korkotukea tai 

jos lainansaajalle on samaan tarkoitukseen myönnetty val-

tion varoista lainaa muun lain nojalla.

Millaiset vakuudet takauslainalta 
vaaditaan?
Ensisijaisen vakuutena on kiinteistökiinnitys, jonka on ol-

tava lainansaajan muita lainoja paremmalla etuoikeudella.

Poikkeuksellisesti ARA voi hyväksyä muunkin tur-

vaavan vakuuden. ARA voi erityisestä syystä päättää, että 

takauslainan kiinnitysvakuus voi olla huonommalla etu-

oikeudella kuin yksi tai useampi muu perusparannushan-

ketta varten otettu laina; tai myös muu asunto-osakeyhtiön 

tarvetta varten aiemmin otettu laina. Takauslainan ja sitä 

Valtiontakauksen ajatellaan parantavan taloyhtiöiden asemaa lainaneuvotteluissa esimerkiksi laina-ajan suhteen. Pidempi laina- aika 
auttaisi pitämään asukkaiden kuukausittaiset maksuerät kohtuullisina.
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paremmalla etuoikeudella olevan lainan tai lainojen yhteis-

määrä saa olla enintään puolet kohteen käyvästä arvosta.

Jos takauslainaa paremmalla etusijalla on muita velkoja, 

pitää vakuudeksi saada lisäksi jälkipanttaus sitä paremmalla 

etusijalla oleviin panttauksiin. Takauslainoitettava kohde on 

pidettävä riittävästi vakuutettuna.

Kuinka pitkään takaus on voimassa?
Valtion vastuu takauslainasta kestää enintään 20 vuotta ta-

kauslainan ensimmäisestä hyväksynnästä. Takaus lakkaa ai-

kaisemmin, jos laina maksetaan sitä ennen takaisin. Jos lai-

nansaaja maksaa takausaikana takauslainan pois uudella lai-

nalla, Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta hyväk-

syä myös uuden lainan takauslainaksi. Takausaika säilyy täl-

löin alkuperäisen takauslainan mukaisena. 

Lisätietoa:

www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Perusparannuksen_lainoitus
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PEUKALOISEN 
PERÄSSÄ 

POHJOISEEN
Peukaloinen toi ranskalaisen tutkijan Lappiin. Lapsena Stéphanie Lefrère 

luki Selma Lagerlöfin romaania, jossa Nils Holgersson lensi ympäri 
Pohjolaa hanhen selässä. Hän päätti tehdä isona jotain samanlaista. 

/ TEKSTI TAPANI NIEMI   

KUVAT JUKKA SUVILEHTO / LAPIN MAAKUNTAMUSEO /
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 YMPÄRISTÖN ASIALLA

Stéphanie Lefrère asui lapsuutensa aivan Pariisin lähellä. 

Suomalainen yllättyy, kun Steffi sanoo, että hänellä on poh-

joiset juuret. ”Olen puoleksi Normandiasta ja puoleksi Al-

peilta.” 

Normandia kuuluu Pohjois-Ranskaan, ja sen maisemaa 

leimaa merellisyys. Alpit ovat Euroopan korkein vuoristo ja 

maisemaltaan jotain aivan muuta kuin Lapin tunturit ja jängät. 

Suomalainen ei miellä Pariisin vilinää, myrskyävää mer-

ta, alppiniittyjä tai Asterixin muhevan pyöreitä ja omapäisiä 

gallialaisia kovin pohjoisiksi.

Pohjoisilla juurillaan Stéphanie tarkoittaa sitä, että nor-

mandialaiset polveutuvat normanneista, pohjanmiehistä, 

jotka me tunnemme nykyään viikinkeinä. Viikingit tulivat 

Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta ja valloittivat laajoja alueita 

Euroopassa ja Venäjällä. 

Normandialaiset ovat ylpeitä näistä pohjoisista juuris-

taan. Myös Alppien väestöllä sanotaan olevan geneettisiä 

yhteyksiä Skandinavian pohjoisiin kansoihin.

”Lumi oli minulle tuttu juttu jo lapsena”, Steffi sanoo. 

Sitä paitsi vuodenaikojen selkeä vaihtelu näkyy Alpeilla 

ja meren rannalla aivan toisella tavalla kuin Pariisin lähiössä 

tai Helsingissä. Luonto on vuoristossa ja merenrantakallioil-

la karua ja jylhän kaunista. Vuodenajoista ja karusta luon-

nosta suomalainenkin kertoo, kun hän puhuu pohjoisesta.

Pohjoisuus tarkoittaa korkeasti koulutetulle ranskalaisel-

le jotain samaa, mutta myös jotain aivan muuta kuin meille 

”oikeille” pohjoisen asukkaille.

Ura urkeni jo lapsena
Stéphanie Lefrère sanoo kiinnostuneensa luonnosta aivan 

pienenä. Hän tarkkaili eläimiä ja kasveja, tiiraili taivaan 

tähtitarhaa ja kummasteli sääilmiöitä. Kuusivuotiaana Steffi 

tiesi varmasti, että hän tekee joskus väitöskirjan ja muuttaa 

Lappiin tutkimaan arktisia eläimiä.

Perhe patikoi Alpeilla ja meren rannoilla. Kahdeksan-

vuotiaana Nils Holgerssonin seikkailut lumosivat pikkutut-

kijan. Sitten isä toi yhdeksänvuotiaalle lapinnuken Rova-

niemeltä ja lapinhulluus sai lujan otteen tytöstä. 

Suunta elämässä selkiintyi poikkeuksellisen varhain: 

pohjoiseen! Luonnon ja eläinten suojelusta tuli hänen elä-

mäntehtävänsä.

Stéphanie opiskeli biologiaa ja antropologiaa Sorbonnen 

yliopistossa Pariisissa. Vuonna 1998 hän tuli ensimmäisen 

kerran Suomeen, Ilomantsin hirvitutkimusasemalle Poh-

jois-Karjalaan, jossa perehtyi hirvieläin- ja petotutkimuksiin.

”Tutkimusaseman johtaja Kaarlo Nygrén suositteli, 

että keskityn eläinten käyttäytymiseen. Ranskassa sillä alal-

la on pitkät perinteet, mutta Suomessa se oli suhteellisen 

uusi tutkimusala.”

”Alun perin ajattelin olla pohjoisessa vain kolme kuu-

kautta, mutta ihastuin luontoon ja ihmisiin. Päätin muut-

taa vielä pohjoisemmaksi. Lähdin viideksi vuodeksi Inarin 

Kaamaseen tutkimaan porojen käyttäytymistä. Väittelin fi-

losofian tohtoriksi Sorbonnessa 2003.”

Kouluikäisenä iskenyt lapinhulluus kuljetti biologian ja antropologian opiskelijan Suomeen.
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radioaktiivisuuden tutkimusta.”

”Toin sieltä mallia, miten näyttelyitä tehdään nykyään 

Ranskassa”, Steffi kertoo.

Ikkuna vanhaan Lappiin
Lapin maakuntamuseon näyttelyssä innovatiivisuutta edusti-

vat vuorovaikutukselliset tietovisat ja pedagogiset pelit, joista 

lapset pitivät erityisesti. Paneelit ja opetuselokuvat kertoivat 

muutoksesta. Ukkoset, sateet ja sääsket lisääntyvät. Museo-

vieraat kuulivat sen korvillaan. Miltä Lapin kesä kuulostaa 

ennen ja jälkeen ilmaston dramaattisen muutoksen?

Steffi ei tyytynyt näyttelyssä vain toteamaan lakonisesti 

ilmastonmuutoksen seurauksia. Hän vetosi katsojien moraa-

liin. Me itse olemme syypäitä nykytilanteeseen.

”Yhden näyttelymökin ikkunasta näki joutsenen uivan 

lammessa. Näin täällä eletään. Eikö tämä ole hieno paikka 

asua? Retkeilijän teltan ikkunasta avautui kaunis näkymä 

Saanatunturille. Meidän pitää havahtua. Voimme menettää 

kaiken tämän.” 

Stéphanie Lefrère sanoo, että uusia, yleisöön vetoavia esit-

tämisen keinoja tarvitaan. Lapset Suomessa ja Ranskassa ovat 

vieraantuneet luonnosta. Suomalaisetkaan eivät poimi enää 

puolukoita ja mustikoita eivätkä käy ongella kuten ennen.

Nyt hän on asunut Lapissa jo 17 vuotta.

Vuonna 2011 Steffi siirtyi vuonna 2011 amanuenssiksi 

Lapin maakuntamuseoon Arktikumiin Rovaniemelle. Hän 

tekee porotutkimusta ja hoitaa luonnonhistoriallisia kivi-, 

mineraali- ja kasvikokoelmia. Steffi kertoo myös osallistu-

neensa Metsähallituksen kenttätöihin, jossa tutkittiin sieniä.

”Ja aina pyydettäessä käyn puhumassa lapsille kouluissa.”

Ilmastonäyttely innosti valtavasti
”Mielestäni on tärkeää kertoa ihmisille, miten Lapin luonto 

muuttuu, kun ilmasto lämpenee. Porotutkijana huomasin, mi-

ten herkästi poro reagoi säähän ja vuodenaikojen vaihteluun.” 

1960-luvulla naurulokki ja töyhtöhyyppä yleistyivät Kes-

ki-Lapin alueella, mutta sinitiaisesta ja viherpeipoista kuuli 

vain etelän lintuharrastajilta. Nyt sinitiainen ja viherpeippo 

talvehtivat Lapissa. Tutkijat arvelevat, että osan muutoksesta 

selittävät lämmenneet talvet ja osan lintujen ruokinta. 

Kilpisjärvellä tutkijat huomasivat, että lapintiainen ja 

hömötiainen risteytyvät aivan uudeksi lajiksi, höpintiaisek-

si, mikä koituu lapintiaisen tappioksi. Steffi kertoo myös, 

että Metsähallituksen tutkijat pelkäävät, että yksi sammallaji 

on jo hävinnyt Lapista.

”Eteläiset lajit liikkuvat kohti pohjoista ja pohjoiset 

taantuvat. Perhoset ovat parhaita indikaattoreita, koska ne 

ovat siirtyneet viimeisen 20 vuoden aikana yli 200 kilomet-

riä pohjoisemmaksi.

”Tuntureiden kiiruna- ja soiden mustaviklokannat hu-

penevat. Poroilla on vaikea kaivaa lumen alta jäkälää, koska 

hanki jäätyy. Sopulit kärsivät vähälumisista ja kosteista tal-

vista. Se vaikuttaa tunturipöllöön ja naaliin. Koko ravinto-

ketju ja ekosysteemi muuttuvat.”

”15 vuotta sitten lokakuussa oli pakkasta jo parikym-

mentä astetta ja järvet jäätyivät. Nyt talvea saa odottaa jou-

luun asti. Ehdotin näyttelyn tekemistä aiheesta jo työhaas-

tattelussa 2011, ja se toteutui pari vuotta myöhemmin. Siitä 

olen suunnattoman iloinen.”

Oppia Ranskan museoista
Näyttelyä varten Stéphanie Lefrère pyysi uusimpia tutki-

mustuloksia yli 50 eri alan tutkijalta, jotka työskentelivät 

yliopistoissa, Metsähallituksessa, Metsäntutkimuslaitoksel-

la, Suomen ympäristökeskuksessa, Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitoksella ja Ilmatieteen laitoksella. 

Tutkija tiivisti tiedot, käsikirjoitti ja suunnitteli ilmasto-

näyttelyn, jossa on 19 eri näyttelypaneelia. Niissä esitellään 

kuvin ja tekstein, mitä tapahtuu Lapin eläimille ja kasveille, 

kun ilmasto lämpenee. 

Mihin häviävät tunturien paljakat, joita ilman Lappi 

muuttuu vaaramaaksi?

”Halusin toteuttaa näyttelyn innovatiivisesti, luoda uut-

ta. Etsin oppia Ranskasta. Luennoin jonkin aikaa Pariisin 

luonnonhistoriallisessa museossa, Curie-museossa ja tiede-

keskus Palais de la Découvertessa. Niissä esitellään muun 

muassa ranskalaisten nobelistien Pierre ja Marie Curien 

Stéphanie Lefrère vietti Kaamasessa viisi vuotta tutkimassa 
porojen käyttäytymistä. Hän väitteli filosofian tohtoriksi 
Sorbonnen yliopistossa 2003.
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Lisäksi Lapin luonto ja vanha luonnonmukainen kult-

tuuri ovat mykkiä jopa nykylappilaiselle. Vain harva näkee 

vanhan kulttuurin jälkiä erämaassa. Suuri osa pitää talous-

metsää luonnonmukaisena. Siksi mykkä luonto ja vanha 

kulttuuri pitää avata, saada puhumaan nykyihmisen kielellä. 

Tähän touhuun viihdeteollisuus ja digitaalinen media-

kulttuuri tuottavat koko ajan uusia keinoja. Niitä museope-

dagogit opiskelevat innokkaasti kaikkialla maailmassa.

”Halusin kertoa ulkomaalaisille matkailijoille, että Lap-

pi on muutakin kuin vain joulupukki ja parkuvat mootto-

rikelkkasafarit.”

Näyttely hyppäsi rattaille
”Suomen ympäristökeskuksen professori ja ilmastonmuu-

toksen tutkimusohjelman johtaja Mikael Hildénin panos 

oli merkittävä näyttelyn rakentamisessa. SYKE tuki mei-

tä taloudellisesti, kuten myös ympäristöministeriö, Rans-

kan instituutti ja maailman luonnonsäätiö WWF”, filosofi-

an tohtori Stéphanie Lefrère kertoo. 

”Eivätkä pienyrittäjätkään unohtaneet meitä. Saimme 

rahoitusta monilta yrittäjiltä. Esittelimme näyttelyssä kan-

nettavia aurinkopaneeleja ja ekologista kosmetiikkaa.”

Stéphanie käänsi näyttelytekstit ranskaksi, ja näyttely 

siirtyi Ranskaan, ensin Parc Phoenixiin Nizzassa ja sitten 

Alpeille Dien kaupungin kulttuurifestivaaleille. Festivaa-

lin pääteemana oli viime vuonna Suomi. Sinne osallistui 

tunnettuja suomalaisia kulttuuripersoonia, kuten kirjailijat 

Rosa Liksom ja Johanna Sinisalo.

Tänä vuonna ilmastonmuutosnäyttely avattiin 14. tam-

mikuuta Suomen ympäristöministeriössä. Seuraavaksi se 

matkaa helmikuussa Pietariin.

”Travelling exhibition”, sanoo Steffi, ”reissaava esitys, 

aivan Nils Holgerssonin hengessä.” 

Mitä tapahtuu Lapin eläimille ja kasveille, kun ilmasto 
lämpenee? Esimerkiksi sopuli kärsii vähälumisista ja kos-
teista talvista, mikä vaikuttaa puolestaan tunturipöllöön 
ja naaliin. Koko ravintoketju ja ekosysteemi muuttuvat.

Lapin luonnon muutos kiinnosti  
Alpeilla sijaitsevan Dien kaupungin 

kulttuurifestivaaleilla.
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”Eikö Lappi ole hieno paikka asua? Meidän pitää havahtua, sillä voimme menettää kaiken tämän”, Stéphanie Lefrère muistuttaa.
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Startup-yritys Fourdegin keksinnön avulla kaukolämmitystä 

voidaan säädellä automaattisesti huonekohtaisesti. 

Asumismukavuus parantuu, energiaa säästyy ja päästöt vähenevät.

/ TEKSTI MARJA SAARIKKO /

UUTTA ÄLYÄ 
KAUKOLÄMMITYKSEEN



48

01 | helmikuu 2015

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto, sillä sen 

piirissä on yli 2,7 miljoonaa suomalaista.

Espoolainen startup-yritys Fourdeg on kehittänyt uu-

denlaisen älytermostaattien ohjausjärjestelmän, jolla kau-

kolämmitystä voidaan säädellä oman tarpeen mukaan 

esimerkiksi huonekohtaisesti. Keksintö poistaa automaatti-

sesti turhat lämpötilaerot huoneiden välillä. Samalla säästyy 

energiaa ja kaukolämmityksen tarpeen vähetessä myös sen 

aiheuttamat päästöt vähenevät.

”Järjestelmä vähentää turhaa lämmitystä, eli lämmitys 

on päällä vain silloin, kun sitä oikeasti tarvitaan”, yhtiön 

toimitusjohtaja Markku Makkonen sanoo.

Hänen mukaansa monissa kaukolämmön piirissä olevis-

sa kiinteistöissä on ongelmana tilojen suuret lämpötilaerot. 

Yhdessä asunnossa on liian kuuma, toisessa kylmä, eikä 

lämpötilaa ole tähän asti voinut tasata muuten kuin tilaa-

malla paikalle putkimiehen. 

”Kun tilastotietoa tilojen lämpötiloista ei ole ollut, tasa-

painotus on jouduttu tekemään kokeilemalla, eikä se usein 

ole onnistunut yhdellä käynnillä, vaan se on tullut kulutta-

jille kalliiksi.”

Lämpötilatiedot pilvipalveluun
Keksinnön kuluttajalle näkyvä osa on hyvin yksinkertaisen 

näköinen Smart-termostaatti, joka on vain aavistuksen suu-

rempi kuin perinteiset patteritermostaatit. Laitteen sisään 

Fourdegin kehittämä älytermostaatti on lähes samankokoinen kuin perinteiset patteritermostaatit. Kuvassa tuotteen prototyyppi 
yhtiön Espoon toimistolla.

kätkeytyy kuitenkin paljon uudenlaista tekniikkaa. 

”Termostaatti mittaa lämpötilaa patterin vierestä ja on 

langattomasti yhteydessä reitittimen kautta pilvipalveluun, 

johon tilastot lämpötiloista tallentuvat”, Makkonen kertoo.

Fourdegin keksinnön keskeisin osa on pilvipalvelimes-

sa toimiva ohjelmisto, joka ohjaa termostaattien toimintaa. 

”Pilvipalvelun algoritmit analysoivat huoneiden lämpöti-

latietoja, minkä perusteella palvelu kertoo termostaateille, 

miten tiloja on lämmitettävä”, Makkonen lisää. 

Lämpötilatietoja analysoivat oppivat algoritmit, jotka on 

kehitetty Aalto-yliopiston automaatio- ja systeemitekniikan 

laboratoriossa prosessiteollisuudessa käytössä olevien algo-

ritmien pohjalta. 

Makkosen mukaan ohjelmisto pystyy myös paljasta-

maan lämmitysjärjestelmän ongelmat, kuten pattereissa ole-

vat ilmatulpat. Järjestelmä myös havaitsee, jos huoneessa on 

ikkuna auki, ja säätää termostaattia sen mukaisesti. Lisäksi 

siihen voi liittää paikalliset säätiedot.

Ympäristöä säästäen
Yhtiön takana on kuuden hengen Nokia-taustainen tiimi, 

joista kolme toimii yhtiössä vakituisemmin. Makkonen on 

itse kehittänyt vuosia Nokialla uusia liiketoimintamalleja. 

Hänen mukaansa yrityksen perustajien motiivi on ollut ke-

hittää merkittävää liiketoimintaa, jolla on positiivinen vai-

kutus ympäristöön. 
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”Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla noin puolet hiili-

dioksidipäästöistä aiheutuu lämmityksestä, ja uusi älyter-

mostaatti olisi nopea, edullinen ja kivuton tapa niiden vä-

hentämiseen”, hän visioi.

Keksinnön energiansäästöpotentiaalia on jo arvioitu 

Aalto-yliopiston ja VTT:n toimesta. Makkosen mukaan 

energiansäästö riippuu luonnollisesti kiinteistön rakenteis-

ta ja käytöstä. ”Jos kiinteistö on käytössä kahdeksan tuntia 

arkipäivisin, niin energiaa säästyy jopa 35 prosenttia verrat-

tuna nykyiseen käytäntöön, jossa samaa kiinteistöä pidetään 

käyttölämpimänä ympäri vuorokauden.”

Suomalaiset käyttävät Makkosen mukaan kaukoläm-

mittämiseen rahaa vuosittain kaikkiaan 2,3 miljardia euroa. 

Mutta jos jokaiseen kotiin ja jokaiseen patteriin asennettai-

siin uusi älytermostaatti, rahaa säästyisi vuosittain noin 500 

miljoonaa euroa. 

”Vielä olennaisempaa on, että moni huipputehon tuot-

tamiseen käytettävä hiiltä, öljyä tai maakaasua polttava 

lämpövoimala voitaisiin keksinnön avulla jättää kokonaan 

käynnistämättä.”

Mukaan energiayhtiöt ja 
kiinteistöhallinnan osaajat
Yhtiö on nyt ensimmäisten projektien perusteella arvioinut 

tuotteen hintaa. ”Olemme arvioineet, että järjestelmän ta-

kaisinmaksuaika on kaksi vuotta ja joka seitsemäs vuosi olisi 

ilmainen lämmityskuluissa”, Makkonen sanoo.

Mutta takaisinmaksuaika vaihtelee hänen mukaansa 

kiinteistöstä toiseen. ”Jos kiinteistön lämmitysjärjestelmä 

on hyväkuntoinen ja rakennus erittäin hyvin eristetty, sääs-

töä tulee vähemmän. Jos taas lämmitysjärjestelmä on pois 

tasapainosta, ja se on vain kevyesti eristetty, niin säästöt ovat 

suuremmat”, hän kertoo.

Ensi vaiheessa yrityksen tavoitteena on solmia yhteis-

työsopimuksia kotimaisten kaukolämpöyhtiöiden kanssa. 

Järjestelmä toisi kaukolämpöyhtiöille säästöjä, koska sen 

avulla voidaan tasata lämmön kulutuksen huippukuormia.

FOURDEG OY

• Perustettu vuonna 2013.
• Kolmella perustajajäsenellä Nokia-tausta.
• Tuote Smart-älytermostaatti, joka on helppo asentaa. 

Tuotetta on testattu vuoden 2014 keväästä lähtien, ja 
tavoitteena on saada se myyntiin Suomessa tämän 
vuoden aikana.

Toinen potentiaalinen yhteistyötaho on kiinteistöhal-

lintajärjestelmien toimittajat, mutta heidän kanssaan neu-

vottelut ovat Makkosen mukaan vasta aluillaan. Tuotetta 

olisi hänen mukaansa myös mahdollista myydä ovelta ovel-

le, mutta se on hidas tapa, sillä kuluttajien vakuuttaminen 

ilman yhteistyökumppaneita ei ole helppoa.

Yritys tähtää Suomesta maailmalle
Kaukolämpö palvelee eri puolilla maailmaa yhteensä 130 

miljoonaa asukasta. Euroopassa on yli 5 000 kaukolämpö-

järjestelmää, ja kaukolämmön markkinaosuus Euroopan 

lämmitysmarkkinoista on noin 10 prosenttia.

Suomessa on Makkosen mukaan johtavaa kaukoläm-

mön osaamista niin kaukolämpöyhtiöissä kuin alan laite- ja 

ohjelmistotoimittajien piirissä. Hänen mukaansa yhtiön lä-

hitulevaisuuden tavoitteena on lähteä myymään tuotetta so-

pivien kumppanien kanssa myös Pohjoismaihin ja Saksaan.

”Suomessa on kohtuullisen tehokas kaukolämpöjärjes-

telmä, jonka ympäristövaikutus on maailman mittakaavassa 

vähäinen. Siksikin olisi hienoa päästä esimerkiksi Puolan, 

Ukrainan tai Kiinan markkinoille, koska siellä kaukoläm-

pöjärjestelmät eivät ole yhtä vähäpäästöisiä.” 

Yhtiön toimitusjohtajan Markku Makkosen mukaan järjestel-
mä vähentäisi merkittävästi kaukolämmityksen hiilidioksidi-
päästöjä. Myös moni huippukuormituksen aikana käytettävä 
lämpövoimala voitaisiin kokonaan jättää käynnistämättä.
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San Franciscossa kunnianhimoinen 

ympäristöpolitiikka, kansalaisjärjestöt ja 

asukkaat tekevät yhdessä kaupungista 

vihreämmän paikan elää. 

AMERIKAN  
VIHREÄ 
LÄNSI

/ TEKSTI RUUT TOLONEN 

KUVAT MARIA HALKILAHTI/
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San Franciscon vihreys yllättää. Se näkyy niin bussipysäkin aurinkopaneelikatossa kuin Kalifornian tiedeakatemian ekologisessa 
näyttely rakennuksessakin.

Kadun varrella huomio kiinnittyy pikku terassiin. Puura-

kenteisen kehikon keskelle on järjestetty polkupyöräteline, 

kukkaruukkuja ja viereisen kahvilan ulkopöydät. Poikkeuk-

sellisen rakennelmasta tekee sen sijainti: parkkiruutu.

Ihmettely jää kesken, sillä bussipysäkin näyttö ilmoit-

taa kyydin saapuvan. Näytölle tuottaa energian pysäkin 

muovikatto, jonka sisällä on aurinkopaneeli. Bussi ajaa 

suoraan Kalifornian tiedeakatemian tiedemuseolle, joka on 

itse asiassa maailman vihrein näyttelyrakennus. Sen ovella 

biohajoavasta muovista valmistetun eväsrasian voi viskata 

kompostiroskikseen, jollainen löytyy jokaisen kaupungilla 

olevan sekajäteastian vierestä.

Ollaanko nyt todella Yhdysvalloissa?

Mantereen edelläkävijä
Kyllä, mutta San Francisco on ekologisuudessa monella ta-

paa muuta manteretta edellä. Syyskuussa 2014 National 

Geographic listasi sen ympäristöystävällisyyden perusteel-

la Pohjois-Amerikan vihreimmäksi ja maailman neljänneksi 

vihreimmäksi kaupungiksi. 

Konkreettisesti vihreys näkyy puistojen ja virkistys-

alueiden määrässä – niitä on yli 220 – ja halussa kasvattaa 

kaupungin vehreyttä edelleen. Tähän ottavat viranomais-

ten lisäksi osaa myös kansalaisjärjestöt, kuten Friends of the 

 Urban Forest -liike, joka on istuttanut vapaaehtoisvoimin lä-

hes 50 000 puuta kaupungin katujen varsille.

Asukkaiden viihtyvyydestä huolehditaan niin ikään 

esimerkiksi Parklet-projektilla, joka muuttaa parkkiruutuja 

muuhun käyttöön. Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupun-

ginosayhdistykset toteuttavat projektia raivatakseen tilaa 

yksityisautoilta ja elävöittääkseen katuja.

Yksityisautoilua hillitään
Yksityisautoilun kulttuuri on San Franciscossa yhä voimis-

saan, mutta sen hillitsemiseksi tehdään töitä. Kaupungissa 

on monipuolinen julkisen liikenteen verkosto, joka osaltaan 

tukee myös pyöräilymahdollisuuksia. Bart-metron vaunuis-

sa on omat paikkansa polkupyörille, ja bussien etupuskurei-

hin on kiinnitetty telineet, joissa kulkupeliään voi kuljettaa 

ilmaiseksi. 

Omaa pyörää kaupungissa ei välttämättä edes tarvitse, 

sillä kaupunkipyörien käytöstä on tehty vaivatonta. Maksu 

suoritetaan etukäteen luottokortilla vaikkapa päiväksi, vii-

koksi tai vuodeksi.

”Pyöräparkkeja, joista voi tarvittaessa ottaa kaupunki-

pyörän, on joka paikassa. En ole harkinnut oman pyörän 

ostoa, sillä taitan pyörällä yleensä vain lyhyitä välimatkoja”, 

kertoo vuokrapyöriä säännöllisesti käyttävä An Lam.
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San Franciscon julkinen liikenne tukee 
pyöräilyä. Esimerkiksi bussien telineissä 
voi kuljettaa polkupyörää ilmaiseksi.

Jaettujen vuokra-autojen palveluille 
on lain nojalla taattu parkkipaikkoja 
keskeisillä paikoilla.

Kaupungin ruokapoliittisen ohjelman 
ansiosta lähes jokaisella San Franciscon 
kaupunginosalla on oma viikoittainen 
torinsa, missä lähiseudun viljelijät saa-
vat satonsa myyntiin ilman välikäsiä.

Hänen mielestään 88 dollarin vuosimaksu palvelusta on 

kohtuullinen. Jos pyörällä ajaa yli puoli tuntia kerrallaan, 

veloitetaan pieni lisähinta. 

Joukkoliikenteen ja polkupyörien lisäksi henkilöauto-

jen määrää kaupungissa vähentää jakamistalous. Tietulleissa 

kuljettaja saa alennuksen ja pääsee nopeammalle kaistalle, jos 

kyydissä on hänen lisäkseen muitakin matkustajia. Ajan- ja 

rahansäästö motivoikin lähikaupungeista San Franciscoon 

tulevia työmatkalaisia muodostamaan autopooleja. Zip-ca-

rille ja muille jaettujen vuokra-autojen palveluille taas on lain 

nojalla taattu omat parkkipaikkansa keskeisillä paikoilla. 

Luomuruokaa lähitorilta
Toripöydät pursuilevat tomaatteja, persikoita ja sitruunoi-

ta Castron kaupunginosan maatilatorilla. Ostoksia tyttären-

sä kanssa tekevä Chi Cavero Bui tarttuu persiljanippuun, 

nuuhkaisee ja laskee sen koriinsa.

”Ostan täältä kaikki vihannekset, sillä ne ovat parempia 

kuin kaupassa”, hän kertoo.

Korkea laatu onkin syy, jonka vuoksi moni hakee ruo-

kansa nimenomaan maatilatorilta. San Franciscon kaupun-

gin ruokapoliittisen ohjelman vuoksi se on helppoa, koska 

lähes joka kaupunginosalla on viikoittainen torinsa, jossa 

lähiseudun viljelijät saavat satonsa myyntiin ilman välikäsiä.

”Luomutuotteet ovat se, mitä asiakkaat kysyvät eniten”, 

kertoo Zoe Rosenblom, joka on tullut myymään Palo Al-

tossa sijaitsevan maatilan tuotteita. Suosituille toreille pääs-

täkseen viljelijöiden tuotteiden täytyy täyttää joko luomun 

tai kestävän viljelyn kriteerit. Ennen myyntiluvan saamista 

toritoimintaa pyörittävät järjestöt käyvät tarkistamassa tilat 

ja varmistamassa, että ne toimivat vastuullisesti esimerkiksi 
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kastelujärjestelmien käytössä vesipulasta kärsivässä Kalifor-

niassa.

Lähialueiden viljelijöiden ja kaupungin suhdetta lujittaa 

myös se, että useilla ravintoloilla on omat tuottajamaatilan-

sa. Ruokalistaa tai ravintolan kotisivuja katsomalla saakin 

helposti lisätietoa siitä, mistä lautasella olevan annoksen raa-

ka-aineet tarkalleen ovat peräisin.

Puutarhuriksi jonotetaan
Torien ohella lähiruokaa saa San Franciscossa myös kaupun-

kipuutarhoista. Kymmenet kaupungin, koulujen, kaupun-

ginosayhdistysten tai muiden yhteisöjen hallinnoimat hyö-

typuutarhat sulautuvat vaikkapa kerrostalojen välissä ole-

vien pienten puistojen nurkkiin.

Ydinkeskustassa North Beachin kaupunginosassa Me-

gan Parlo avaa yhteisöpuutarhan portin ja alkaa kerätä 

ruohosipulia ja tomaatteja omalta maatilkultaan.

”Olen matkalla töistä kotiin tekemään illallista. Nämä 

tulevat lohen mausteeksi”, parin korttelin päässä asuva Parlo 

kertoo.

Hänen mielestään parasta puutarhassa on juuri sijainti, 

joka tekee viljelystä vaivatonta. Vaikeaa sen sijaan oli paikan 

saaminen.

”Heti kun aloimme kuusi vuotta sitten seurustella ny-

kyisen aviomieheni kanssa, hän laittoi meidät tämän puu-

tarhan jonotuslistalle. Palsta vapautui vasta viime vuonna.”

Makerspace auttaa hautomaan ideoita
Kaupungin vihreyttä lisäävien projektien lisäksi San Fran-

ciscossa syntyy myös teknologisia ideoita, jotka auttavat 

tekemän arjesta entistä ympäristöystävällisempää. Yritys-

ten lisäksi niitä haudotaan kymmenissä makerspaceissa eli 

harrastajien ylläpitämissä työtiloissa, joissa jäsenet voivat 

toteuttaa omia elektronisia ja teknisiä projektejaan esimer-

kiksi yhteisiä laserleikkureita ja 3d-tulostimia hyödyntä-

mällä. 

”Noin puolet jäsenistämme yrittää saada aikaan kaupal-

lisen tuotteen”, kertoo kaupungin suurimman makerspacen, 

12 000 jäsenen Techshopin työntekijä Mitch Oman.

Motivaatiota voi hakea seinällä olevista julisteista, joissa 

esitellään muiden käyttäjien jo tuotantoon päätyneitä töi-

tä, kuten auringolla, liike-energialla ja sähköllä ladattavaa 

led-otsalamppua.

Myös älyvaatteita esimerkiksi pyöräilijöiden käyttöön ke-

hitellään jatkuvasti. Yksi suuri ongelma niissä kuitenkin vielä 

on: teknologiaa sisältävä asusteita ei voida ottaa laajamittai-

seen tuotantoon ennen kuin on keksitty, kuinka ne kierrä-

tetään.

Kompostointipakko ja muovikassikielto
Makerspace-työpajojen jäsenet käyttävät materiaaleinaan 

usein jätemateriaaleja. Niitä he saavat esimerkiksi Scrap-kier-

rätyskeskuksesta. 

”Niiden jäsenet muodostavat merkittävän osan asiak-

kaistamme”, kertoo kierrätyskeskuksen työntekijä Jake 

Linsay.

Voittoa tavoittelemattoman, yritysten jätemateriaaleja 

omakustannehintaan myyvän keskuksen tavoitteena on li-

sätä ympäristötietoisuutta ja innostaa ihmisiä materiaalien 

uusiokäyttöön. Hyllyjen välissä asiakkaat keräilevät metalli-

kehikkoja, johtoja, paperitavaraa ja muita valtavasta valikoi-

masta löytyviä materiaaleja.

”Yritysten kannattaa lahjoittaa jätemateriaalinsa meille, 

koska näin ne välttävät kierrätysmaksut”, Linsay kertoo.

Scrapin ansiosta San Franciscon kaatopaikoille vuosit-

tain kertyvä jätemäärä on 200 tonnia pienempi. 

Kaatopaikkajätteen vähentämiseksi joutuvat tosin teke-

mään töitä muutkin kuin Scrap, sillä vuoteen 2020 mennes-

sä San Francisco haluaa laskea sen määrän nollaan.

Tähän pääsemisessä auttaa se, että kompostointi on ollut 

kaupungissa pakollista jo vuodesta 2009. Kaupunki on myös 

kieltänyt kaupoilta ja ravintoloilta kertakäyttöisten muovi-

kassien myymisen, ja esimerkiksi kertokäyttöastioiden tulee 

olla maatuvia. 

Jos seuraavat askeleet ovat yhtä määrätietoisia, on helppo 

uskoa, että tavoite saavutetaan. 

Palstaa yhteisöpuutarhassa oli jonotettava vuosia, mutta nyt 
oman palstan antimet päätyvät Megan Parlon illallispöytään.
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RUOKA-STARTUPIT YHDISTÄVÄT  
TERVEELLISYYDEN JA TEKNOLOGIAN

Mitä saadaan, kun samassa kaupungissa kohtaavat ruokahi-
fistely, uusin teknologiaosaaminen ja vuosikymmeniä vaikut-
tanut hippihenki? Terveellistä ja ekologista ruokaa tarjoavia 
startup-yrittäjiä, tietysti. 

San Franciscosta ponnistaa valtava määrä kasvuyrityksiä, 
jotka tarjoavat esimerkiksi erilaisia älypuhelinsovelluksia hel-
pottamaan omaan ruokavalioon sopivan aterian löytämistä 
ravintoloista ja kaupoista.

Yksi menestyneimmistä on arkipäivinä kotiin tilattavaa 
ruokaa tarjoava Munchery. Palveluun naputellaan oma posti-
numero, jolloin sivusto kertoo, mitä vaihtoehtoja samana päi-
vänä on saatavilla. Annokset valmistetaan alueen ravintolois-
sa, ja niiden aineksina käytetään mahdollisuuksien mukaan 
luomua sekä lähituottajien raaka-aineita.

Kotiinkuljetuksen hiilijalanjäljen Munchery neutraloi is-
tuttamalla puita, ja jokaista tilattua annosta kohden se lah-
joittaa yhden aterian vähävaraisille. 

Osa elintarvikealan kasvuyrityksistä luottaa sen sijaan 
perinteiseen syötävään tuotteeseen. San Franciscossa niistä 
näkyvimpiä on TCHO-suklaa, jota myydään sekä itsenäisenä 

tuotteena että ainesosana monissa paikallisissa jäätelöissä ja 
muissa herkuissa.

TCHO:n toiminta nojaa vastuullisuuteen, joka maksimoi-
daan suoralla yhteistyöllä kaakaopapujen tuottajien kanssa. 
Yritys ostaa raaka-aineen suoraan tiloilta ja kehittää jatku-
vasti sen laatua kouluttamalla viljelijöitä käyttämään uusin-
ta tietotaitoa ja teknologiaa satojen parantamiseksi. 

/ RUUT TOLONEN / 

Jake Linsay myy yritysten jätemateriaaleja omakustannehintaan Scrap-kierrätyskeskuksessa. Voittoa tavoittelemattoman keskuksen 
tavoitteena on lisätä ympäristötietoisuutta ja innostaa materiaalien uusiokäyttöön.
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OMASSA TALOSSA 
EKOLOGISESTI

Kirjailija Risto Isomäki asuu vanhassa puutalossa. 

”Omassa talossa on helpompi muuttaa elämäntapaa 

ekologisemmaksi.”

 MINUN YMPÄRISTÖNI

/ TEKSTI LEENA RANTAJÄRVI

 VALOKUVAT TERO PAJUKALLIO /

KELTAINEN PUUTALO kohoaa kalliokumpareella vanhan 

omakotialueen keskellä siluetiltaan kauniina ja sopusuhtai-

sena. Kirjailija ja kehitysaktivisti Risto Isomäki (53) tulee 

pihalle vastaan. Hän esittelee talolta avautuvia näkymiä, pi-

han omenapuita ja kalliota. Kalliossa on syviä uurteita, jot-

ka ovat peräisin jääkaudelta. Uurteet kulkevat talon etu- ja 

takapihalla eri suuntiin. Se kertoo Isomäen mukaan siitä, 

että kallion peittävälle jäälle on jääkauden lopulla muodos-

tunut pieni järvi, jonka vedet ovat valuneet eri suuntiin. 

”Tässä on voinut ryöpytä mannerjäätikön läpi jopa kilo-

metrin korkuinen puroputous.”

Risto Isomäki muutti Pohjois-Helsingin Malmilla si-

jaitsevaan taloon pari vuotta sitten Helsingin keskustasta 

kerrostalosta.

”Hankimme talon yhdessä ystäviemme kanssa.” Iso-

mäellä ja hänen avovaimollaan on käytössä talon yläkerta. 

Alakerta on jaettu useampaan erilliseen asuntoon. Talosta 

muodostettiin osakeyhtiö.

Asukkaat ovat kehitelleet rakennukseen ekologisia rat-

kaisuja. Katolla näkyy aurinkopaneeleja. Avarassa eteisessä 

on ekovillapaaleja. Niitä ollaan asentamassa talon yläpohjan 

lämpöeristeeksi. 

Isomäen olohuoneessa huomion kiinnittää lieriönmallinen 

Risto Isomäen uusin tieteisromaani Kurganin varjot on moni-
tieteinen. Siinä esitellään muun muassa teoria indoeuroop-
palaisten ja suomalais-ugrilaisten kielten rakenteen eroavai-
suuksille.
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MINUN YMPÄRISTÖNI  

musta uuni. Se on korkeudeltaan noin metrin ja halkaisijaltaan 

noin 40 senttimetriä. Mutta palataan siihen myöhemmin.

JO LAPSENA Risto Isomäkeä kiehtoivat luonto ja eläimet. 

Nuorena maailmanparannus alkoi vetää puoleensa. Hän 

lähti opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon yhteiskuntatietei-

tä. Opiskeluaikana hän oli muun muassa mukana Ympäristö 

ja kehitys ry:n projektissa, jossa istutettiin puita yli 30 Af-

rikan maahan. 

Ensimmäiset tietokirjansa Isomäki kirjoitti 1980-luvul-

la. ”Sitten päässä rupesi elämään ideoita ympäristöaiheisista 

tieteisromaaneista.” Ensimmäisenä ilmestyi romaani Gilga-

meshin tappio vuonna 1994. Vuonna 2005 ilmestynyt Saras-

vatin hiekkaa ylsi Finlandia-palkinnon ehdokkaaksi. Isomäki 

on saanut kirjoistaan useita tunnustuksia.

Uusin tieteisromaani Kurganin varjot tuli ulos syk-

syllä. Kirja on monitieteinen. Se kertoo Mustanmeren 

pohjoispuolella sijaitsevista muinaishaudoista, kurganeis-

ta. Kirjassa esitellään myös teoria indoeurooppalaisten ja 

suomalais-ugrilaisten kielten rakenteen eroavaisuuksille. 

Luonnontieteet taas takaavat huiman jännityksen: kuinka 

käy, kun Mustanmeren hapettomista syvänteistä alkaa pur-

kautua ilmaan valtavat määrät rikkivetyä? 

PALATAAN TAKAISIN Isomäen olohuoneeseen ja siihen 

mustaan uuniin. 

”Olemme vaihtaneet talon vanhat tulisijat pyrolyysitek-

niikalla toimiviin pellettiuuneihin.” 

Pyrolyysissä biomassasta kaasutetaan haihtuvat ainesosat 

happiköyhissä oloissa muutamien satojen asteiden lämpö-

tilassa. Tällöin nokipäästöjä syntyy vanhojen uunien pääs-

töihin verrattuna alle kymmenesosa – joidenkin vanhojen 

kamiinoiden päästöihin verrattuna jopa alle sadasosa. Pie-

nempi nokimäärä on ilmaston kannalta parempi, sillä noki 

kiihdyttää ilmaston lämpenemistä.

Isomäki on ollut viemässä pyrolyysitekniikkaa myös 

Intiaan. Hän on mukana Ympäristö ja kehitys ry:n pro-

jektissa, jossa vanhoja keittoliesiä korvataan pyrolyysi-

liesillä. Tavoitteena on korvata kymmenen vuoden aikana 

100  000 vanhaa liettä uusilla ylävetoisilla pyrolyyttisillä 

(TLUD) liesillä. 

”Yksin Intiassa on 180 miljoonaa vanhanaikaista keit-

toliettä. Jos ne saadaan vaihdettua uusiin, arviolta 1–4 

miljoonaa intialaista säästyy vuosittain pienhiukkasten ai-

heuttamalta ennenaikaiselta kuolemalta. Myös ilmastoa 

lämmittävät nokipäästöt pienenevät.”

Talo sijaitsee kalliokumpareella. Risto Isomäki avovaimoineen asuu yläkerrassa, alakerta on jaettu useampaan asuntoon. Katolle 
on asennettu aurinkopaneelit ja vanhat tulisijat on korvattu pellettiuuneilla. 



TILAA YMPÄRISTÖ-LEHTI

Ympäristö-lehti innostaa kestävän kehityksen mukaiseen 
ajatteluun ja toimintaan. Se kertoo hyvistä käytännöistä ja  
ennakoi tulevaa. Lehti taustoittaa ja käsittelee ympäristö- 

kysymyksiä monesta näkökulmasta.

Ympäristö-lehteä julkaisevat 
ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus.

Tilaa Ympäristö-lehti:

Lähetä sähköpostia osoitteeseen

marjo.parkkinen@kiinkust.fi

Soita numeroon 075 757 8599

Tilaushinnat Suomessa 2015 (6 numeroa vuodessa):

kestotilaus 57,20 € (laskutusväli 12 kk)

12 kuukauden määräaikaistilaus 62,70 €

(hinnat sis. 10 % alv)

Asiaa
ympäristöstä,
asumisesta ja 
rakentamisesta


