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Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 5.2.2010 
 
ASIA: VNS 8/2009 vp: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja 
energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea. 
 
WWF Suomi kiittää eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa lausuntopyynnöstä ja toteaa 
lausuntonaan seuraavaa: 
 
WWF pitää tulevaisuusselontekoa oikeansuuntaisena ja erittäin tervetulleena esityksenä Suomen 
pitkän tähtäimen ilmastopoliittisista linjauksista. WWF kuitenkin toivoo, että 
tulevaisuusselontekoa korjattaisiin seuraavien linjausten osalta: 
 
Tavoitteeksi hiilineutraali Suomi vuonna 2050 
 
Tulevaisuusselonteossa tulisi asettaa Suomen tavoitteeksi vähentää päästöjä kotimaisin 
toimin vähintään 95 % vuoteen 2050 mennessä  
 
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko linjaa, että Suomi tekee oikeudenmukaisen osuutensa 
lämpenemisen rajoittamiseksi alle kahteen asteeseen, ja tukee maailman päästöjen 
leikkaamiseksi alle puoleen vuoden 2000 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuusselonteon 
tavoite vähentää Suomen kansallisia päästöjä vähintään 80 % vuoteen 2050 mennessä ei ole 
teollisuusmaalle riittävä tavoite, jotta lämpeneminen voitaisiin rajoittaa alle kahteen asteeseen. 
 
WWF:n mukaan Suomen tulee vähentää kansallisesti päästöjään vähintään 95 %:lla 
vuoteen 2050 mennessä, jotta voimme kantaa oikeudenmukaisen osuutemme 
ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja toimia edelläkävijänä valtioneuvoston linjauksen 
mukaisesti. WWF kannattaa, että Suomeen säädetään Ison-Britannian mallin kaltainen 
ilmastolaki vuosittaisista vähintään 5 %:n päästövähennyksistä. 
 
Pitkän aikavälin kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää, 
että tehokkaisiin toimiin ryhdytään välittömästi. WWF kannustaa hallitusta päivittämään 
energia- ja ilmastostrategian linjauksia ja toimenpiteitä tulevaisuusselonteon tavoitteiden 
pohjalta, jotta energia- ja ilmastostrategia tarjoaisi riittävän kunnianhimoisen ja tehokkaan polun 
päästöjen vähentämiseksi vähintään 40 %:lla vuoteen 2020, ja näin mahdollistaisi 
mahdollisimman sujuvan siirtymisen hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä. 
 
Selonteossa linjataan, että päästöjen vähentämiseksi ”valitaan ensisijaisesti toimia, jotka ovat 
ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä.” Lisäksi selonteossa on tärkeä linjaus, 
että ”kestävää kehitystä tarkastellaan maailmanlaajuisesti ja pitkällä aikavälillä, eikä kansallisia 
päästöjä vähennetä tavoilla, jotka lisäisivät päästöjä tai vaikeuttaisivat kestävää kehitystä 
muualla maailmassa”. WWF muistuttaa, että ydinvoimaa ei voida pitää kestävänä 
energiantuotantomuotona, joten se tulee poistaa selonteon keinovalikoimasta. 
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Energiatehokkuus, energiansäästö ja uusiutuvien energiamuotojen lisääminen 
keskeisiä päästövähennyskeinoja 
 
WWF kannattaa valtioneuvoston linjausta asettaa energiatehokkuuden parantaminen ja 
energiansäästö etusijalle päästöjen vähentämisessä. Lyhyellä aikavälillä Suomen tulee 
viipymättä sitoutua EU:n asettamaan tavoitteeseen parantaa energiatehokkuutta 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä. 
 
Valtioneuvosto linjaa tavoitteeksi, että Suomi vähintään puolittaa talouden energiaintensiteetin 
vuoteen 2050 mennessä parantamalla energiatehokkuutta. WWF:n mukaan 
energiaintensiteetin pienentämisen lisäksi tulee energiankulutus kokonaisuudessaan 
vähentää alle puoleen nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi, jotta uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisääminen voisi tapahtua kestävästi, tulee energiaintensiteettitavoitteen 
olla esitettyä suurempi. 
 
Selonteon linjauksen mukaan tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus vuoteen 2050 
mennessä vähintään 60 %:iin energian loppukulutuksesta. Tämä tavoite on mahdollisuuksiin 
nähden liian vaatimaton, sillä Suomi voi tuottaa kaiken tarvitsemansa energian 
uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2050 mennessä. Tämä kuitenkin edellyttää myös 
energiatehokkuuden määrätietoista parantamista. 
 
 
Suomen tulee ottaa nopeasti käyttöön tehokkaat ohjauskeinot 
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja kaavoitusratkaisujen 
energiatehokkuuden edistämiseksi 
 
Yhdyskuntarakenne vaikuttaa keskeisesti liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin ja 
energiaratkaisuihin. Energiatehokas elämäntapa vaatii sitä tukevaa alueellista ja paikallista 
infrastruktuuria. Energiatehokkuuden parantamisessa ensiarvoisen tärkeää on maankäytön 
suunnittelu niin, että kansalaisten energiatehokas elämäntapa on ylipäänsä mahdollinen.  
 
WWF:n mukaan keskeisimpiä keinoja vähentää liikenteen päästöjä pitkällä tähtäimellä on 
vähentää liikennetarvetta yhdyskuntarakennetta eheyttämällä sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaa tehokkaasti hyödyntämällä. 
 
Liikenteen päästöjen vähentämisessä ensisijainen keino on liikkumisen tarpeeseen puuttuminen 
yhdyskuntarakennetta eheyttämällä. Kestävässä yhdyskunnassa päivittäiseen asiointiin ei 
tarvita autoa. Tähän voidaan ohjata poliittisesti esimerkiksi palveluetäisyysnormilla. Tämä 
normi määrää kaavoittajan sijoittamaan rakennukset asuinalueelle siten, että asukkaiden matka 
saa olla esim. maksimissaan 300 metriä lähimmälle säännöllistä liikennettä tarjoavalla 
joukkoliikenteen pysäkille ja päivittäistavarakauppaan. 
 
Maankäytön suunnittelua Suomessa on uudistettava niin, että ilmastomyötäisyys on 
päätöksenteon kriteerinä jokaisen tason kaavoitustyössä. 
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Vähäpäästöinen liikennejärjestelmä 
 
Valtioneuvosto linjaa tavoitteeksi, että henkilöautokannan ominaispäästöt ovat enintään 80–90 g 
CO2/km vuonna 2030, 50–60 g vuonna 2040 ja 20–30 g vuonna 2050. Jos ajoneuvoteknologia 
kehittyy riittävän nopeasti, varaudutaan tätäkin nopeampiin päästövähennyksiin. WWF:n 
mukaan henkilöautojen ominaispäästöjen osalta tavoitteeksi tulee asettaa nollapäästöt 
vuonna 2050, koska siihen mennessä Suomen energiantuotannon tulee perustua 100 %:sti 
uusiutuviin energialähteisiin, ja koska henkilöliikenteessä siirrytään valtaosin sähkö- ja 
biokaasuautoihin vuoteen 2050 mennessä. 
 
Kysyntäjousto ja älykkäät sähköverkot ovat tärkeä edellytys siirryttäessä sähköautoihin, 
jotta voidaan mahdollistaa se, että sähköautoja ei ladata sähkön huippukulutusaikoina. 
 
Liikenteen päästöjen vähentämiseksi joukkoliikenteestä ja erityisesti ilmastoystävällisestä 
raideliikenteestä on tehtävä houkutteleva vaihtoehto autoilulle. Suomessa tulisi aktiivisesti 
ohjata kuljetusten siirtämistä tieliikenteestä raide- ja meriliikenteeseen. Biopolttoaineiden 
tuotannon kestävyyteen ja kasvihuonekaasutaseisiin liittyvät ongelmat ovat osoittaneet, ettei 
biopolttoaineista ainakaan nykymuodossaan ole liikenteen ilmastovaikutusten ratkaisuksi. 
Henkilöautoliikenteen sähköistäminen on puolestaan tehokas keino vaikuttaa autojen CO2-
päästöihin, sillä sähkömoottorit ovat 3-4 kertaa polttomoottoreita energiatehokkaampia.1 
Sähköautojen käyttöönottoa onkin tärkeää tukea eri keinoin, kuten vapauttamalla ne 
käyttövoimaverosta. 
 
Lisätiedot 
 
Ilmasto- ja energiavastaava Karoliina Auvinen, 050 3305418, karoliina.auvinen@wwf.fi  
Ilmastoasiantuntija Salka Orivuori, 040 180 9497, salka.orivuori@wwf.fi  
www.wwf.fi/ilmastomateriaalit  
 
 
 

                                                 
1 Kendall, Gary. 2008. Plugged In: The End of the Oil Age. s. 83. 


