
Hiilineutraali 

Pirkanmaa (2030)

Kaikki keinot käyttöön!!

Hiilinielut ilmastomuutoksen 

hillinnässä –seminaari 6.2.2019

Soili Ingelin

Pirkanmaan ELY-keskus
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Hiilineutraalisuus-tavoitetaso:

‒80 % vuoden 2007 päästöistä

2007 Pirkanmaan 
päästöjen 

”trendimäinen 
kehitys”

2039

Suuntaa-
antava 

Pirkanmaan 
HINKU-ura

2030

Pirkanmaan 
mahdollisia
1,5 °C:n uria

Plus

tavoitteeseen 

tarvittavat 

hiilinielut!

Lähde: Tietotakomo/Pirkanmaan KHK-päästöjen havainnollistaminen ja analysointi (*versio 12.12.2018)

Onnistuneeseen ilmastotyöhön 
tarvitaan 4 TEETÄ:

1. TAVOITE
2. TOIMINTAKEHIKKO
3. TIETOA
4. TAHTOA

(Soili Ingelin 30.1.)

Viimeistään Pariisin 1,5 asteen tavoite* haastaa 
kaikki toimintaan myös Pirkanmaalla



Tulevaisuus: Pirkanmaan MAHKU eli päästöt HINKU-uralle*
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Maatalouden 
kokonaispäästö-

osuus 2016

9 %

Maatalouden
päästöjen muutos

2007–2016

‒7 % 

Hiilineutraalisuustavoitetaso

Kokon
2007–2030

‒27 % 

13 %

8 %

20 %

11 %

4 %

8 %

33 %

3 % Kaukolämpö

Erillislämmitys

Sähkö

Teollisuus

Työkoneet

Maatalous

Liikenne

Jätteet ja jätevedet

4 %

7 %

11 %

7 %

6 %

22 %

42 %

1 %

Kokonaispäästöt 
päästölähteittäin vuonna 2016

Kokonaispäästöt 
päästölähteittäin vuonna 2030

Kokonais-
päästöjen 
muutos

2007‒2030

-80 %

Plus

tavoitteeseen 

tarvittavat 

hiilinielut!

2007

Lähde: Tietotakomo/Pirkanmaan KHK-päästöjen havainnollistaminen ja analysointi (*versio 12.12.2018)



Hiilineutraali Pirkanmaa; 
Meidän MAHKU! 
- tavoitteena jo vuodesta 2016 

• hiilineutraalipirkanmaa.com

• Pirkanmaan ympäristöohjelma

• @mahkupirkanmaa

ELYn toiminnan ja kehittämisen painopisteet v. 2019 

eteenpäin ilmastonmuutos, kiertotalous ja 

digitalisaatio.

https://hiilineutraalipirkanmaa.com/
https://tieto.pirkanmaa.fi/pymo/


• Löydettävä yhdessä konkreettisia tapoja 

tavoitteen saavuttamiseksi!

• Lähtökohdat eri osissa Pirkanmaata 

erilaisia - myös nielunäkökulmasta –

kaikkia ja kaikkea tarvitaan!

Pirkanmaalla jo vahvaa sitoutumista 
hiilineutraaliuteen v. 2030



Hiilinielut ja niiden merkitys Pirkanmaalla?

 Nielujen merkitys tulee korostumaan myös meillä 

saavutettiin nykyisiä tavoitteita tai ei (LULUCF-asetus).

 Suomessa (ja myös Pirkanmaalla?) maankäyttösektorin 

nielu vastaa noin kolmasosaa muilla sektoreilla 

syntyvästä päästöstä.

 Tarvitaan voimakkaita päästövähennyksiä, mutta samalla 

myös tehokasta nielujen kasvattamista!



Paljon toki tiedetäänkin… että nielua 
on metsässä ja mahdollisuutta 
monessa!

 Metsät

 Suot

 Järvet, vedet, kosteikot

 Jatkossa yhä enemmän myös..? 

 Pellot

 Rakennettu ympäristö

 Teknologia, uudet innovaatiot

 ...



Pirkanmaan hiilinielu kunnittain vuoden 2013 (?) ESLAB-
tiedoilla mukaan lukien luonnonlähteet

9
Lähde: Tietotakomo/Hiilinielut Pirkanmaalla ja Tampereen kaupunkiseudulla. 

Pirkanmaan ilmastofoorumin kokous 30.5.2018 (taustalaskelmat)
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Metsät Turvetuotanto Pellot Vesialueet Ojittamattomat suot



Pirkanmaan 
suojelualueet 
ja 
maisema-
alueet 

oma merkityksensä 

maakunnan 

nielukysymyksessä 



Sekin tiedetään mitä about pitäisi tehdä.. 
 Luopua kaikista toimista jotka pienentävät hiilinielua

Esim:

 Kestämätön metsätalous (!?)

 Metsäalueita olennaisesti pienentävät infrahankkeet 

 Ojittamattomien soiden käyttöönotto

 Metsien ja etenkin turvemaiden raivaaminen pelloiksi tai tonteiksi

 Edistää toimia jotka lisäävät hiilinielua

Esim:

 Kestävä metsätalous (?)

 Viljelytapojen ja maaperän kehittäminen/uudistaminen

 Energiakasvien kasvatus ym. innovaatiot

 Turvepeltojen ennallistaminen

 Metsitys (etenkin turvepellot, ruohikkoalueet, turvetuotantoalueet)

 Rakennetun ympäristön ratkaisujen kehittäminen



Se, miten asiat oikeasti maakunnassa 
järjestelmällisesti tehdään pitää vielä kopittaa!

 Aluehallinnon ilmastotiekartta (ELY)

 Aluehallinnon lakisääteisten tehtävien ilmastotsekkaus 

(hillintä, nielut, sopeutuminen) ja toimet vaikuttavuuden 

lisäämiseksi maakunnallisesti ja myös valtakunnallisesti.

– Myös maa- ja metsätalouden päästövähennysten 

ohjauskeinot tarkastelussa!

 Canemure eli Maakunnan ilmastotiekartta (ELY ja liitto)

 Koko maakunnan toiminnan stepit hiilineutraaliuteen

Kaksi isoa ilmastohanketta lähdössä liikkeelle Pirkanmaalla: 



Tekeillä nyt Pirkanmaalla…
 Tiedollisen kokonaiskäsityksen muodostaminen maakuntatasolla 

sekä päästö- että nieluasioissa  

Maakunnallinen kasvihuonekaasupäästöselvitys (Tietotakomo)

Maakuntatasoinen hiilinieluselvitys vireillä (LUKE).

 Pienipiirteisemmän seudullisen kaupunkivihreän selvittely vireillä 

(SYKE tai Tietotakomo)

– Tampereen kaupunki mukaan LUKE:n iTree-projektiin (?) 

 Isojen infrahankkeiden tarkastelu myös nielunäkökulmasta (vireillä 

maakunnallinen LJS-ilmastoselvitys, kaavatarkastelut, YVAt..) 

tietoiset ratkaisut

maakunnalliset energiatarkastelut, esim. biokaasu

 Mahdollisuus tehdä vaikuttavia toimia



Osana biotaloutta (ja päästö- ellei nieluasiaakin?!) –
biokaasutuotannon edistäminen Pirkanmaalla

Irina Simola

 Pirkanmaan ELY-keskus järjestää aiheesta alueen toimijoiden kanssa 

tapaamisen 2/2019, tarkoituksella ensi vaiheessa suppeahko kokoonpano

– Rajaus keskustelussa, oletettavasti kokonaisuuden - agrimassat, 

erilliskerätty biojäte ja yhdyskuntajätevesilietteet, liikennekäytön 

edistäminen, kierrätysravinteiden käytön lisääminen, ravinnehuuhtoutumien 

vähentäminen -ympärillä

 Tavoitteena koota saman pöydän ääreen eri näkökulmia ja toimijoita ja selvittää 

yhteisen edistämissuunnitelman fokusta, tarvetta ja yhdessä asetettavia 

tavoitteita

– Myös osana valtakunnallisten tavoitteiden ja Pirkanmaan 

ympäristöohjelman Kiertoviisaan tavoitteiden toimeenpanoa

 Pirkanmaan keskustelun tuloksia hyödynnetään yhteistapaamisessa 3/2019 

muiden ELY-keskusten ja maakuntaliittojen kanssa. 




