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Soili Ingelin, Pirkanmaan ELY-keskus



o Pirkanmaasta maakunta-Hinku 

ensimmäisten joukossa 7.11.!
o Hakijoina PIRELY ja Pirkanmaan liitto 

yhdessä

o Tavoitteena hiilineutraalius 2030, mukana 

sitoumuksessa myös Hinku-kunnat



dia 32020

Matka on ollut huima: Tänään jo lähes 95 % Pirkanmaan 
asukkaista on sitoutunut tiukkoihin päästövähennyksiin!



Päästövähennyspolku

4.5.2020Esityksen alatunniste tässä
dia 4

Hoksaamista ja hoksauttamista, tahdottamista, 
peiliin katsomista - tietotekoja!



Miten eteenpäin: Päästövähennyspolun rakenne

• Noudatetaan Suomen ilmastopaneelin ideaa: Mihin nykysitoumukset riittävät? Mikä on ”päästökuilu”? 

 A) koostetaan yhteen jo olemassa olevat sitoumukset ja määritetään päästökuilu

B) osoitetaan maakunnallisia toimia, joilla voidaan kattaa päästökuilua
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• Akaa

• Hämeenkyrö

• Kangasala

• Lempäälä

• Nokia

• Orivesi

• Parkano

• Pirkkala

• Pirkanmaan 

ELY-keskus

• Pirkanmaan liitto

• Tampereen 

kaupunkiseutu

• Ekokumppanit

• Tampereen 

hiippakunta

• Punkalaidun

• Pälkäne

• Sastamala

• Tampere

• Urjala

• Valkeakoski

• Vesilahti

• Ylöjärvi

• Myös PYSTY-

ryhmäläiset!

Mukana Pirkanmaan 
ilmastofoorumissa polkua laatimassa



Tarvitaan uudenlaisia systeemisiä avauksia!!

Pilotoinnit/kehittelyt enemmän kuin kannatettavia!

4.5.2020
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Esim. ELY-keskuksiin liittyvä lainsäädäntö – mitä,

jos tätä kaikkea alettaisiin tehdä vähän eri tavalla?



Päästövähennyspolku
• Kevään aikana käydään foorumissa läpi valitut päästövähennyspolun kärkiteemat 

ja esitetään niille maakunnallisia tai useamman tahon yhteisiä toimenpiteitä. 
Samalla kehitetään tunnistettuja systeemisen muutoksen mahdollistajia, joiden 
avulla kärkiteemojen toimenpiteitä saadaan edistettyä. 

• Kärkiteemat:
• Liikenne 
• Hiilinielut
• Energia 

• Systeemisen muutoksen mahdollistajat:
• Päättäjien/johtajien sitouttaminen
• Yritysten mukaan saaminen
• Laskennan tarkentaminen alueellisiin keinoihin



Missä mennään?
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Liikenne 

• Liikenneteema kehitteillä, ensimmäinen käsittely 11.2.
• Valtakunnallisen LJS:n tavoitteissa ei selvää ilmastoavausta, Fossiilittoman 

liikenteen tiekartan valmistumista odotetaan 30.10.

• Isompien linjausten muokkaantumista odotellessa:
1. Hankintaan a) virka- ja työsuhdeautoiksi vain sähköautoja sekä b) virka- ja 

työsuhdepyöriä (myös sähköpyöriä)

2. Kehitetään liityntäpysäköintiä

3. Tuetaan nesteytetyn biokaasun tuotantoa ja jakelua

4. Pyritään uusien kaava-alueiden sijoittamiseen olevaan rakenteeseen

5. Edistetään etätyötä sekä työhön liittyvän liikkumistarpeen harkintaa

• Haetaan tahot, jotka tahtovat sitoutua näistä johonkin ja näyttää 
esimerkkiä.



Hiilinielut

Ensimmäinen käsittely 25.3.
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LUKEn Raisa Mäkipään ja Hannu Hirvelän 
pääviestit
• Nielutavoitteen saavuttaminen vaatisi noin 10%:n pienennystä 

suunniteltuihin hakkuisiin, ellei metsien kasvua saada lisättyä ja 
metsämaata pidettyä metsätalouskäytössä tai maata lisättyä 
metsätalouskäyttöön

• Pirkanmaalla on 3 tyyppisiä ”nielukuntia” 
• Tiheimmin rakennetuissa kunnissa nielutavoite vaikea 

• Keskimääräisissä kunnissa nielutavoite on mahdollinen, eikä vaadi merkittäviä 
muutoksia hakkuumääriin 

• Metsäisimmissä kunnissa omavaraisuutta ja ”nieluylijäämää” 

• kannattaa asettaa maakunnallinen tavoite, jokaisen tahon kannattaa osallistua 
ilmastotyöhön vahvuuksillaan 

• Erityisesti turvemaiden tulisi pysyä metsäisinä

• Metsäkato pitää saada kuriin
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SK= suurin mahdollinen kestävä SK-C= Hinku-tavoite



Hiilinielut

1. Kasvun lisääminen metsänhoidollisin toimenpitein
a) Ilmastokestävä metsänhoito (yksi toimenpide meneillään oleva Hiilinielut kasvuun Pirkanmaalla –hanke)

b) Kasvun lisääminen lannoittamalla

c) Metsän istutus joutomaille*

2. Poistumien vähentäminen
a) Metsänhoitosuositusten mukaisesti tehtävät hakkuut 

b) Poistumien merkityksen selvittäminen ja tuominen päätöksentekoon

3. Alueellinen yhteistyö käyntiin 
a) Yhteistyökonseptien kehittäminen

b) Sitouttaminen

4. Yhteensovittaminen toimenpiteissä
a) Luonnonarvo- ja vesistökysymysten huomioon ottaminen

*Joutomaatmetsiä nimenomaan sinne, missä maalla ei ole jo muuta käyttöarvoa
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• Keinot maakunnallisen hiilinielutavoitteen saavuttamiseksi 

parhaillaan pohdinnassa



3. Hiilinielujen kehitysideat Pirkanmaalle

• Luonnontuottometsä-konseptin pilotointi Pirkanmaalla? (LUKE; SITRA 
ym.)

- kiinnostuksensa tällä hetkellä ilmoittaneet Tampere, Nokia ja Hämeenkyrö

- tullaan lähestymään kaikkia kuntia kirjeellä kevään aikana

• Kuntakonseptin kehittäminen: yksittäisen kunnan hiilinielutilanteen 
arviointi ”hiilisuunnitelma” nielujen kasvattamiseksi

• Hiilinielut kasvuun kuntavetoisissa yhteismetsissä

• Metsäsuunnitelmassa painotus hiilinielujen kasvattamiseen



Energia (tuotanto)

• Ensimmäinen käsittely 8.6.

• Pirkanmaan energiantarpeen kattaminen hiilineutraalisti?

• Puupolttoaineen riittävyys ja polton kannattavuus tulevaisuudessa?

• Geoenergia?

• Energiatehokkuus

• Tuuli, aurinkoenergia, varastointi?
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Työ hiilineutraalin Pirkanmaan eteen jatkuu

Kiitos!


