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Matkustaminen ja kuljetukset aiheuttavat 8% kuntien 
hiilipäästöistä (lähde: SYKE)

• Kuntien tilaama joukkoliikenne
• Opetustoimen kuljetukset

o esikoululaisten kuljetukset
o peruskoululaisten kuljetukset
o lukion ja keskiasteen koululaisten kuljetukset
o tilausliikenne linja-autoilla (esimerkiksi uimahallikuljetukset)

• Sosiaalitoimen kuljetukset
o kehitysvammalain perusteella järjestetyt kuljetukset
o sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset
o vammaispalvelulain edellyttämät kuljetukset
o lasten päivähoidon kuljetukset

• Terveydenhuollon kuljetukset
o sairaankuljetukset ja siirrot ambulanssilla
o potilaiden siirrot taksilla

• Kuntien tilaamat tavarakuljetukset
o ateriakuljetukset
o materiaalikuljetukset
o sisäpostikuljetukset
o rakennustyömaiden kuljetukset
o katujen kunnossapito

Oikealla on lista kuntien 
moninaisista kuljetuspalveluista

Matkustaminen sisältää esim. 
virkamatkat.

Kuntien kuljetuspalvelut



Kun otetaan huomioon kuntien lisäksi yritysten ja yksityisten ihmisten liikkuminen, nousee liikenne 
selvästi suurimmaksi päästöjen lähteeksi, ainakin Kemijärvellä, jota kaavio esittää.



TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSISSA  OMINAISPÄÄSTÖT  TAVARAERÄÄ KOHDEN OVAT SITÄ PIENEMMÄT, MITÄ 
SUUREMPAA KALUSTOA KULJETUKSESSA KÄYTETÄÄN. 
Pakettiauton ominaispäästöt ovat 8 kertaiset täysperävaunuyhdistelmään verrattuna.

Suurten tukkuliikkeiden, kuten 
Keskon täysperävaunuyhdistelmät 
ovat tavallinen näky Lapin teillä.



Keinoja kuntien kuljetusten päästöjen vähentämiseen

1.Taksipalvelujen hankintaan yhdistetään vaatimus 
vähäpäästöisistä ajoneuvoista

2.Pienten matkustajamäärien liikenteeseen vaaditaan 
pienempiä linja-autoja (enint. 24 paikk.)

3.Hiljaisten vuorojen kalusto korvataan pienlinja-autoilla 
(enint. 16 paikkaa)



4. Logistiikkakeskukset ja toimitusten yhdistely
Suuret tukkuliikkeet, kuljetusyritykset ja verkkokaupat määrittävät logistiikkakeskuksen sijainnin minimoimalla 
kuljetusetäisyyksiä.  Myös kunnissa varikkojen,  kotipalvelukeskuksen ym. sijaintiin voitaisiin käyttää samoja menetelmiä.

5. Kuljetusreittien optimointiohjelmistojen hyödyntäminen 
Suomalaisessa OPT-LOG-hankkeessa havaittiin, että tietokoneavusteisen optimoinnin avulla erityislasten 
koulukuljetuksissa ja vanhusten ateriakuljetuksissa oli mahdollista vähentää 20–50 % ajettujen kilometrien
määrää. Vanhusten kotisairaanhoidon optimoinnilla voitiin saavuttaa parhaimmillaan jopa 70 %, 
jätekuljetuksissa 40 % ja kaupallisissa elintarvikekuljetuksissa 10 % säästöt. (Bräysy 2007).
Mm. Iin kunnassa on käytössä koulukuljetusten optimointiohjelmisto



6. Taloudellisen ajotavan koulutus 
Monissa Ruotsin kunnissa on otettu käyttöön taloudellisen ajotavan koulutus.
Joissakin kunnissa on saavutettu koulutuksen avulla jopa 13% säästö polttoainekustannuksissa

7. Kunnan oman kaluston hankinnan energiansäästö. 
Oman kaluston hankinnassa voidaan ottaa lähtökohdaksi päästövähennys ja säästöt.
Tämä aloitetaan tekemällä inventaario liikkumisesta:  kuinka paljon ajoista on lyhyitä alle 60 km ajoita, 
kuinka paljon tätä pitempiä ajomatkoja. Sitten optimoidaan autokanta, jolla tarpeet tyydytetään. 

Sähköpakettiautojakin on jo markkinoilla, kuvassa 
Nissan E-NV200, joka on suunniteltu kaupungissa 
tapahtuvaan jakeluun



8. Työajot ja virkamatkat

Voidaanko esim. kokoukset korvata videoyhteydellä?
- korona-ajan opetus on, että monet kokoukset voidaan hoitaa aivan hyvin videoneuvottelun avulla
- on todennäköistä, että videoneuvottelujen ja webinaarien osuus jää pysyvästi korkealle, mikä tuo hiilipäästöjen lisäksi 

säästöjä matkakustannuksissa 

Etätyön suosiminen,  toimipakkojen sijoituspäätökset, joukkoliikenteen suosiminen, ….
- toinen korona-ajan perintö on varmasti etätyön lisääntyminen
- kunnat voivat myös edistää joukkoliikenteen käyttöä sijoittamalla työpaikat siten, että niille pääsee sujuvasti 

joukkoliikennevälineillä

9. Työmatkaliikenteen päästöjen vähentäminen

- Ilmaston muutosta pitää ehkäistä kokonaisvaltaisesti, myös esim. työntekijöiden liikkuminen työmatkoilla huomioiden
- Kunnat voivat vaikuttaa työmatkaliikenteen päästöihin mm.  kimppakyytejä suosimalla, työajan joustoilla, etätyöllä, 

työmatkapyöräilyn reittejä parantamalla, j.n.e

Kuljetusten päästöjen vähentämisen keinoja (Motiva)



Henkilöautojen päästöt



Ensirekisteröityjen henkilöautojen päästöt ovat 
laskeneet Suomessa kaikissa autotyypeissä

Bensiiniautoissa lasku on 
v. 2006- 2019 ollut 35%.

Suomen henkilöautokannan 
keski-ikä on 12 vuotta, joten 
päästöjen aleneminen näkyy 
liikenteen päästöissä viiveellä 



Ensirekisteröityjen autojen päästöt 2018

Ajomatka bensa diesel hybridi lataushybridi sähköauto

0 - 80 km X X X X X

80 – 200 km X X X X ei

Yli 200 km X X X X ei

Energiankul. 1.7 MJ/km 2.0 MJ/km 1.7MJ/km 1,0 MJ/km 0.7 MJ/km

CO2ekv 119 g/km 135 g/km 46 g/km 0 g/km

Käyttövoima-
kustannukset
/1000 km

5.5 l/100km
8 Eur/100km

6 l/100km
8 Eur/100km

4 Eur/100km 19kWh/km
2 Eur/100km

Oletus: taajama-ajoa 27%,  maantiellä 73%



KUNTIEN HENKILÖAUTOJEN JA PIENTEN JAKELUAUTOJEN HIILIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Käyttövoiman vaikutus autojen päästöihin ja käyttökustannuksiin

Autokannan uusimisella vähitellen lataushybrideihin ja sähköautoihin voidaan vähentää päästöjä 
1/3 osaan.  Käyttökustannukset voidaan jopa puolittaa, mikäli suurin osa ajomatkoista on lyhyitä.

Trafi

Huom! vain välittömät päästöt



Elinkaaripäästöt tärkeämpiä kuin käytön aikaiset

• Jotta saadaan todellinen kuva eri käyttövoimalla toimivien autojen hiilijalanjäljestä , pitää ottaa huomioon 

käytönaikaisten päästöjen lisäksi auton valmistuksen hiilidioksidipäästöt.

• Autoteollisuus on onnistunut alentamaan kaikkien autotyyppien valmistuksen päästöjä.  Kuitenkin edelleen 

sähköauton valmistus tuottaa enemmän CO2- päästöjä kuin bensiini- tai diesel-auton. Tämä johtuu siitä, että akkujen 

valmistus vaatii runsaasti energiaa. Raaka-aineiden kierrätys vähentää autojen elinkaaripäästöjä.

• Esim. teräksen valmistus on erittäin energiaintensiivistä.  SSAB:n Raahen terästehdas on Suomen suurin yksittäinen 

CO2 –päästölähde 7.5% osuudella.  Päästöjä vähentää se, että monet terästehtaat käyttävät kierrätysterästä.  

”Kilpailijoihin verrattuna Outokummun teräksen kierrätysainessisältö on suurin: keskimäärin 85 prosenttia.”



Henkilöauton valmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 
vuodesta 2010 vuoteen 2019  n. 38%



Sähköautojen päästökertoimet EU maissa

Pylväiden värit:  
sininen = pieni täyssähköauto
punainen = suuri täyssähköauto

Sähköautolla ajon hiilijalanjälki riippuu 
maasta. EU maista alhaisimmat 
sähköntuotannon hiilijalanjäljet  
järjestyksessä:

1. Ruotsissa  (<10g/km)
2. Ranskassa (<20g/km)
3. Suomessa  (n.25 g/km)

Esim. Latviassa ja Puolassa sähköauto ei 
ole vähä-hiilinen  (päästökertoimet ovat 
170g/km ja 150 g/km ja ylittävät diesel-
auton päästökertoimen).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920916307933

Arvot eivät sisällä auton valmistuksen hiilipäästöjä, vaan pelkästään käyttövoiman 
osuuden. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361920916307933


Lähde :   https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20190313STO31218/autojen-
hiilidioksidipaastot-tietoa-ja-tilastoja

Elinkaaripäästöt eri käyttövoima-
tyypeille.  Sähkö on vähähiilistä vain 
jos se tuotetaan uusituvilla.

Bensiini   220 g/km
Diesel      220 g/km
Sähköauto (vihreä sähkö)   70 g/km
Sähköauto (hiilisähkö)         300 g/km

AUTOJEN ELINKAARIPÄÄSTÖT KÄYTTÖVOIMATYYPEITTÄIN



Sähkö- ja bensiiniautojen elinkaari-
päästöt ajokm funktiona (Suomi)

• Elinkaaripäästöt (CO2ekv) koostuvat
käytönaikaisista, käyttövoiman (sähkö, bensiini) 
valmistuksen, sekä itse auton ja akuston valmistuksen
päästöistä.

• Ajonaikaiset päästöt ovat bensiiniautoilla
keskimäärän160 g /km, sähköautoilla niitä ei ole.

• Sähkön ja bensiinin tuotannon päästöt ovat
Suomessa lähes yhtäsuuret.  

• Sähköautojen akun valmistuksen päästöt selittävät
eron valmistuksen päästöissä. (Ford Focus on 
ilmoittanut akuston valmistuksen päästöiksi 3400 
kgCO2ekv)

Suomi



5. Elintarvikkeiden hiilipäästöt



Elintarvikesektorin päästöt maailmassa ovat merkittävät

Maailmanlaajuisesti kasvihuonekaasujen päästöt ovat peräisin seuraavista lähteistä (prosenttiosuudet vuosina 
2010–2014):
72 % energiasektorilta (polttoaineiden poltto ja niiden tuotanto ja jakelu)
11 % maataloudesta (eläinten ruuansulatuksen, lannan käsittelyn sekä maatalousmaan metaani- (CH4) ja 
dityppioksidi (N2O-päästöt)
6 % LULUCF-sektorilta (maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous)
6 % teollisuusprosesseista (teollisuusprosesseista vapautuvat, raaka-aineiden käytöstä aiheutuvat päästöt) 
3 % jätehuollosta (kiinteän jätteen ja jäteveden käsittely, esimerkiksi kaatopaikat ja kompostointi)
2 % kansainvälisestä lentoliikenteestä ja merenkulusta [4]
(ilmasto-opas.fi)

Ruoan tuotanto ja kulutus tuottavat maailman kasvihuonekaasupäästöistä noin 19-29 %   
(määrä 9800-16900 MtCO2ekv, vuonna 2008).
(http://ccafs.cgiar.org/bigfacts/food-system-emissions/ )

Näennäinen ristiriita näiden kahden arvion välillä selittyy sillä, että suurempi luku sisältää ruoan koko ketjun 
maatilalta pöytään asti, pienempi 11% sisältää lähinnä alkutuotannon osuuden päästöt 

https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/42433dde-827f-485e-9fa9-45b49fbfa317/maailman-kasvihuonekaasupaastot-kasvavat-yha.html#ref_WOR19


Ruoan osuus suomalaisten hiilijalanjäljestä on n. 20% 

Ruoan osuus suomalaisten 
hiilijalanjäljestä on samaa 
luokkaa kuin liikenteen ja 
matkailun



Alla on kuvia SITRA:n aineistoista koskien eri ruokien hiilijalanjälkiä.   Erityisen suuri hiilijalanjälki on nauta-
karjasta peräisin olevilla elintarvikkeilla, kuten naudanliha, juustot.  Tämä selittyy naudan ruoansulatuksessa 
syntyvästä metaanikaasusta, jonka ilmastovaikutus on 25 kertainen hiilidioksidiin verrattuna.  Sama koskee 
myös muita märehtijöitä, kuten lammasta ja poroa.   Viljatuotteiden ja hedelmien hiilijalanjälki on alhainen, 
samoin kalan ja kanan.



Valtaosa ruoan ilmastopäästöistä 
(60%) on peräisin 
alkutuotannosta maatilalta. 

Elintarvikekuljetusten osuus 
päästöistä on vain n. 5%



Esimerkkinä kouluateria, jossa ruokalajina on lihamakaronilaatikko.  Sen ilmastovaikutus 
syntyy valtaosin maatilalla: maatilan energiankulutuksesta (lämmitys, koneet,…), nautojen 
ruoansulatuksen metaanipäästöistä, sekä pellon N2O -päästöistä. 



Maatalouden välittömät päästöt ovat 
peräisin pääosin typpioksiduulista N2O 
sekä märehtijöiden ruoansulatuksen 
metaanista.

Eri eläinten ruoansulatuksen päästötaulukon 
mukaan lypsylehmän päästökerroin on 
suurin



Ajoittain mediassa on käyty  kiivasta 
keskustelua rahtilaivojen päästöistä.

Ominaispäästöiltään laivarahti on 
kuitenkin vähäpäästöisin kuljetusmuoto.

Tästä syystä esim. laivalla Suomeen tuotujen 
banaanien hiilijalanjälki on erittäin pieni, eikä 
ilmastotietoisella kuluttajallakaan ole syytä 
päästösyistä olla ostamatta niitä.



Keinoja ruoan hiilipäästöjen vähentämiseen.

1.  Ruoan hävikin vähentäminen

(Hartikainen 2013)

2.  Onko luomuruoka vähäpäästöistä?

Tanskalaistutkimuksen mukaan (Knudsen 2010)  
luomutuotteiden ilmastopäästöt ovat 60 – 75% 
tavanomaisesti tuotettujen elintarvikkeiden 
päästöistä.

Toisaalta luomutuotannossa ei pienemmän 
lannoituksen takia päästä samoihin satotasoihin kuin 
tavanomaisessa tuotannossa.
- Riittääkö luomuruokaa kaikille
- Joudutaanko peltopinta-alaa lisäämään, joka taas 

lisäisi päästöjä



Keinoja ruoan hiilipäästöjen vähentämiseen.

3.  Ostosmatkojen lyhentäminen 4.  Naudanlannan metaanin talteenotto

Karjanlannasta kertyvää metaania voidaan 
ottaa talteen, eräiden tutkimusten mukaan 
jopa 50-90% biokaasutuksella.

Talteen otettavaa metaania voidaan käyttää 
mm. maatilan lämmityksessä ja viljan 
kuivauksessa.

Ilman tukea biokaasutus on taloudellisesti 
kannattavaa vain suurilla tiloilla (> 100 
nautaa).

Katajajuuri 2008

Ruoan hiilipäästöjä syntyy myös ketjun loppupäässä, 
ostosmatkoilla. Ostoksilla käynti omalla autolla 
kauempana sijaitsevassa ostoskeskuksessa tuottaa 
päästöjä enemmän kuin ruoan kuljetus ostoskeskukseen.



SUOMEN ELINTARVIKETEOLLISUUS ON RYHTYNYT 
TOIMENPITEISIIN ILMASTONMUUTOKSEN VUOKSI



Yhteenveto ruoan KHK -päästöistä 

Päästöjen kannalta on tärkeämpää se mitä syödään, kuin pakkaus tai kuljetus

Hävikin  ennaltaehkäisy on vaikuttavampaa kuin jätehuolto.

Elintarvikeketjun päästöissä hiilidioksidin CO2 lisäksi lähes samaa 
suuruusluokkaa ovat typpioksiduulin N2O ja metaanin CH4 päästöt


