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Maailman on tehtävä täydellinen 

suunnanmuutos – IPCC:n ilmastoraportti

Kansainvälinen ilmastonmuutos- paneeli vaatii nopeita ja 

laaja-alaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Raportin mukaan ihmisen 

aiheuttama lämpeneminen on 

vielä rajattavissa 1,5 

asteeseen esiteollisesta 

ajasta, mutta se vaatii 

ennätyksellisen nopeita 

toimia.

Pelkästään puoli astetta enemmän 

tarkoittaisi, että maailma olisi 

dramaattisesti huonommassa 

jamassa: merenpinta nousisi 

enemmän, herkät ekosysteemit 

olisivat vaarassa. Esimerkiksi 

käytännössä kaikki korallit 

kuolisivat.

Nykyisillä päästövähennyksillä 

tavoitteeseen ei päästä, vaan 

lämpeneminen nousee 3 asteeseen.
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Keskeiset tavoitteet

Vaasan kaupungin 

tavoitteena on olla vuonna 

2035 hiilineutraali. Se 

tarkoittaa, että kaupunki 

luopuu fossiilienergiasta 

korvaten sen uusiutuvalla 

ja tuottaa hiilipäästöjä vain 

sen verran, kuin se sitoo 

niitä ilmakehästä.
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1. Energiantuotanto ja - kulutus

1.1 Suomen paras energiatehokkuus.

1.2 Suurin osa energiasta tuotetaan 

uusiutuvilla energialähteillä.

1.3 Fossiilienergiaa käytetään korkeintaan sen 

verran, että alueen hiilinielut pystyvät 

sitomaan käytöstä aiheutuvat 

hiilidioksidipäästöt ilmakehästä.

1.4 Vaasan kaupunki toimii innovatiivisena ja 

osallistavana oppimis- ja tutkimusalustana.

Tavoitetila

2035
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2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

2.1 Eheä yhdyskuntarakenne, toiminnallisesti 

ja asukasrakenteeltaan sekoittunut tiivis 

kaupunkirakenne.

2.2 Toimiva, korkean käyttöasteen älykäs 

julkinen liikenne.

2.3 Kaupungissa on turvallista ja helppoa 

kulkea lihasvoimin. 

2.4 Kaupunkia suunnitellaan yhdessä 

asukkaiden ja muiden osallisten kanssa.

2.5 Kaupungin viheraluejärjestelmä tarjoaa 

runsaasti hiilinieluja ja 

virkistysmahdollisuuksia sekä turvaa 

biodiversiteetin.

2.6 Liikkumisessa käytetään uusiutuvia 

polttoaineita fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Tavoitetila

2035
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3. Kulutus ja materiaalit

3.1 Kiertotalousajattelu sisältyy julkisiin 

hankintoihin ja päätöksentekoon.

3.2 Vaasalaisilla on kestävän kehityksen 

mukaiset kulutustottumukset.

3.3 Kaikki jäte hyödynnetään (jätteettömyys). 

3.4 Jakamistalous sisältyy vaasalaisten 

arkeen.

Tavoitetila

2035

4. Ruoan tuotanto ja kulutus

4.1 Ruokahävikkiä ei synny.

4.2 Vaasalaiset syövät kestävästi tuotettua 

ruokaa.
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5. Vedenkäyttö ja luonnonvedet

5.1 Puhdasta vettä on kaikkien saatavilla.

5.2 Vaasan vesistöt ovat kestävässä 

virkistyskäytössä ja luonnon monimuotoisuus 

on turvattu.

5.3 Hulevesiä imeytetään, hyödynnetään ja 

johdetaan luonnonmukaisesti.

5.4 Viemäriverkoston alueella olevat kiinteistöt 

on liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon.

Tavoitetila

2035
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6. Kestävät yhteisöt ja osaaminen

6.1 Vaasalaisilla on hyvä tietämys ympäristö- ja 

energia-asioista.

6.2 Kaupungin ympäristöasioita johdetaan 

systemaattisesti.

6.3 Vaasa tunnetaan kansainvälisesti 

uusiutuvan energian keskittymänä ja sillä on 

hyvät toimintaedellytykset.

6.4 Kaupungin toimialat ovat resurssiviisaita.

Tavoitetila

2035



CO2-raportti | 2019

Päästöjen jakautuminen eri sektoreille 
Vaasassa

Vaasan kasvihuonekaasujen päästöjen jakautuminen eri sektoreille vuonna 2017 ilman teollisuutta. 



CO2-raportti | 2019

Päästöjen kehitys sektoreittain

Päästöt sektoreittain Vaasassa vuosina 2011–2018 ilman teollisuutta.

Vuoden 2018 tiedot perustuvat osittain ennakkotietoihin.



Seuranta
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1. CO2-raportti, joka vuosi

2. SEAP-raportointi, joka toinen vuosi 

3. Hiilinielut, metsien pinta-alan seuranta, josta 

laskettuna Vaasan metsien hiilinielu on noin

40 000 t CO2/v. 

Hiilinielujen laskenta vuonna 2019 

metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä

4. FISU-indikaattorit

5. Suomen 50 suurimman kunnan päästöt
https://media.sitra.fi/2018/10/30151716/kuntien-ilmastotavoitteet-ja-

toimenpiteet1.pdf

https://media.sitra.fi/2018/10/30151716/kuntien-ilmastotavoitteet-ja-toimenpiteet1.pdf
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Päästöjen vähennyksiä
• vihreän sähkön hankinta -12000 t 

(noin 5 % SEAPin sisältämistä päästöistä)

• kaasubussit -1000 t

• julkinen valaistus ja joukkoliikenteen 

parantunut käyttöaste -1000 t

• energiatehokkuussopimus + sähköautot -660 

tonnia

Merkittäviä muutoksia, joita toteutettu

• kaukolämpö suurelta osin biopohjaiseksi 

(kaasutuslaitos ja Westenergy)

• sähkön hiilidioksidipäästökerroin pienentynyt 

(uusiutuvaa tullut enemmän markkinoille, 

Ruotsin ja Norjan hyvä vesivoimatilanne)

• jätteenkäsittelyn aiheuttama päästö 

vähentynyt
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Arjen keinoja 

keventää kulutusta

• Osta kotiin uusiutuvalla energialla tuotettua 

sähköä ja lämpöä.

• Hallitse huonelämpötiloja fiksusti, hyödynnä 

automaatiota.

• Hyödynnä joukkoliikennettä, pyöräile ja kävele 

lyhyet matkat.

• Vähennä eläinperäisten raaka-aineiden käyttöä 

ruoanvalmistuksessa ja vältä ruokahävikkiä.

• Sammuta laitteet ja valot, kun niitä ei tarvita.

• Hyödynnä auton ja laitteiden 

vuokrauspalveluita ja yhteiskäyttöä.

• Vältä kertakäyttötuotteita.

https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/

https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/
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Paljon erilaisia 

hankkeita, 

toimenpiteitä, 

kokeiluja…



Kiertotalous ja vähähiilisyys kestävässä

kaupunkisuunnittelussa: 

Ravilaakson kiertotalouskortteli
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Rakentaminen

Käyttö

Purku

Materiaalit

Linda Karjalainen
Julkisten hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalouskiihdyttämö

Suomen ympäristökeskus



Kestävä liikkuminen on kaikille

kannattavaa

KIITOS
maija.alasalmi@vaasa.fi


