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Ilmastolaki osana Vihreän kehityksen ohjelmaa  
 

Vuoden 2020 maaliskuun alussa Euroopan komissio antoi ehdotuksen eurooppalaisesta 

ilmastolaista, jolla pyritään saavuttamaan ilmastoneutraalisuus Euroopan unionin alueella 

(2020/0036 COD). Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen laista 

vuoden 2021 huhtikuussa. Ilmastolaki on osa komission nykyisen puheenjohtaja Ursula von 

der Leyenin kunnianhimoista Vihreän kehityksen ohjelmaa, jolla pyritään saavuttamaan 

ilmastoneutraalisuus Euroopan unionin jäsenmaissa vuoteen 2050 mennessä. Vihreän 

kehityksen ohjelmaa kutsutaan myös EU:n uudeksi kasvustrategiaksi, koska sen avulla 

tavoitellaan päästövähennyksien lisäksi taloudellista kasvua. Taloudellista kasvua pyritään 

tulevaisuudessa saamaan aikaan panostamalla innovaatioihin ja tutkimukseen, jotka edistävät 

EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista ja synnyttävät uusia vihreitä työpaikkoja.  

 

Ympäristövaikutusten minimoinnin ja talouskasvun lisäksi Vihreän kehityksen ohjelmassa 

otetaan huomioon myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ohjelman kautta EU:n 

ilmastopolitiikkaa pyritään harjoittamaan siten, että ihmisiä tai alueita ei jätetä muista jälkeen. 

Sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen on tärkeää, sillä EU:n muuttuessa yhä 

vihreämmäksi erityisesti hiili-intensiiviset alat tulevat kokemaan suuria muutoksia, joista 

niiden on vaikea ilman EU:n tukea selviytyä. Sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta 

huolehtimista kutsutaan oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiksi ja se koostuu erilaisista 

rahoituksen muodoista, joilla tuetaan esimerkiksi talouden murroksen takia kärsimään joutuvia 

kansalaisia, hiili-intensiivisten alojen yrityksiä sekä alueita, jotka ovat riippuvaisia fossiilisista 

polttoaineista ja hiili-intensiivisistä toimialoista (Euroopan komissio, Oikeudenmukaisen 

siirtymän mekanismi – "ketään ei jätetä").  

 

Vihreän kehityksen ohjelman toimeenpano edellyttää toimia kaikilla politiikan aloilla ja 

talouden eri sektoreilla. Ohjelmassa politiikan alat on jaettu yhdeksään eri kategoriaan, jotka 

ovat: biologinen monimuotoisuus, pellolta pöytään, kestävä maatalous, puhdas energia, 

kestävä teollisuus, rakentaminen ja kunnostaminen, kestävä liikkuvuus, ympäristön 

pilaantumisen torjunta sekä ilmastotoimet. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi EU:ssa 

tullaan muun muassa investoimaan ympäristöystävälliseen teknologiaan, tukemaan 
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teollisuuden innovointia, irtautumaan hiilestä energia-alalla ja tekemään yhteistyötä 

kansainvälisten kumppanien kanssa maailmanlaajuisten ympäristönormien parantamiseksi. 

(Euroopan komissio, Vihreän kehityksen ohjelma.) Ohjelman koko EU:n toiminnan läpäisevä 

vaikutus näkyy myös siinä, että sen tavoitteita painotetaan EU:n rahoitusohjelmissa, kuten 

Horisontti Euroopassa ja niistä rahoitettavista hankkeissa ja niiden tavoitteissa.  

 

Tähän asti Vihreän kehityksen ohjelma on ollut merkittävä poliittinen sitoumus EU:lle. 

Ilmastolain vahvistamisen myötä ohjelmasta tulee myös merkittävä oikeudellinen sitoumus, 

sillä sen tavoitteet kirjataan lakiin. Keväällä 2021 käytyjen neuvottelujen ja alustavan sovun 

myötä ilmastolain tavoitteeksi tuli päästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä 55 %:lla 

vuoden 1990 tasoon verrattuna. 55 %:n päästövähennystavoite on kompromissi, sillä osa 

parlamentin jäsenistä kannatti 60 %:a, mikä olisi enemmän Pariisin ilmastosopimuksen 

tavoitteiden mukaista. (Virtanen, 2021.) Täysi ilmastoneutraalisuus tulee lain mukaan 

saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Parlamentin ja neuvoston tulee vielä myös virallisesti 

hyväksyä sopimus ilmastolaista, jotta hyväksymismenettelyn viralliset vaiheet voidaan käydä 

läpi.  

 

Ilmastolaki tarkemmin 
 

Ilmastolaki antaa voimaan tullessaan komissiolle valtuudet määrittää EU:n toimia, joiden 

avulla kuljetaan kohti ilmastoneutraaliutta. EU:n etenemistä ja harjoitettuja toimia tullaan 

tarkastamaan komission toimesta viiden vuoden välein, minkä lisäksi komissio tulee 

arvioimaan kaikki EU:n tulevat lakiesitykset ilmastoneutraalisuustavoitteen näkökulmasta. 

Tällä komission oikeudella pyritään varmistamaan se, että EU:n harjoittama politiikka on 

yhdenmukaista ja johdonmukaista kaikilla politiikan aloilla. Huomattavaa on myös se, että laki 

antaa komissiolle oikeudet valvoa myös EU:n jäsenmaiden kansallisten ilmastotoimien 

riittävyyttä. Komissio voi ehdottaa jäsenmaille suosituksia, joilla korjata mahdollisia puutteita 

ilmastotoimissa, mutta nähtäväksi jää, miten komissio käyttää tätä oikeuttaan ja miten 

komission suositukset vaikuttavat jäsenmaiden toimintaan. (Tynkkynen, 2020.) Euroopan 

unionin kehityspolkua suunniteltaessa komission on otettava huomioon seuraavat asiat:  

 kustannustehokkuus ja taloudellinen tehokkuus 
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 unionin talouden kilpailukyky 

 paras käytettävissä oleva tekniikka 

 energiatehokkuus, energian kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus 

 oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä 

 tarve varmistaa ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja edistyminen ajan mittaan 

 investointitarpeet ja –mahdollisuudet 

 tarve varmistaa oikeudenmukainen ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä 

 kansainvälinen kehitys ja toteutetut toimet Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin 

tavoitteiden ja ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen perimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi 

 paras saatavilla oleva ja uusin tieteellinen näyttö, mukaan lukien hallitustenvälisen 

ilmastonmuutospaneeli IPCC:n tuoreimmat raportit. (2020/0036 COD.)  

 

Ilmastolain alustavaan sopimukseen kuuluu myös eurooppalaisen ilmastonmuutosta 

käsittelevän tiedekomitean perustaminen. Komiteaan tulee kuulumaan 15 eri kansallisuutta 

edustavaa tieteellistä asiantuntijaa. Riippumattoman komitean tehtävänä tulee olemaan 

tieteellisen neuvonnan antaminen ja EU:n toimenpiteistä, ilmastotavoitteista, ohjeellisista 

kasvihuonekaasubudjeteista sekä niiden yhdenmukaisuudesta EU:n ilmastolainsäädännön ja 

Pariisin sopimuksen mukaisten EU:n kansainvälisten sitoumusten kanssa raportoiminen. 

(Consilium, 14.5.2021.)  

 

Säädösehdotus ilmastolaista toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle, talous- ja 

sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle käsiteltäväksi osana tavallista 

lainsäätämisjärjestystä. Huhtikuun 2021 lopussa parlamentti ja neuvosto pääsivät alustavaan 

yhteisymmärrykseen säädösehdotuksesta, ja nyt laki odottaa yksityiskohtien täydentymistä 

komission kesäkuussa julkaiseman lakipakettiesityksen myötä, sekä virallista hyväksyntää. 

Parlamentti ja neuvosto sopivat, että ilmastolaki tulee sisältämään muun muassa:  

 

 EU:n tavoitteen ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä 
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 kunnianhimoisen ilmastotavoitteen kasvihuonekaasujen nettopäästöjen vähentämiseksi 

vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja 

päästövähennysten ja -poistumien osuuden selkeyttämisen 

 tunnustetun tarpeen lisätä EU:n hiilinielua kunnianhimoisemmalla LULUCF-

asetuksella, jota koskevia ehdotuksia komissio esittää kesäkuussa 2021 

 prosessin vuoden 2040 ilmastotavoitteen asettamista varten ottaen huomioon vuosien 

2030–2050 alustavan kasvihuonekaasubudjetin, jonka komissio julkaisee 

 sitoutumisen negatiivisiin päästöihin vuoden 2050 jälkeen 

 ilmastonmuutosta käsittelevän eurooppalaisen neuvoa-antavan tiedekomitean 

perustamisen riippumattomien tieteellisten lausuntojen antamista varten 

 tiukemmat säännöt ilmastonmuutokseen sopeutumista varten 

 vahvan johdonmukaisuuden ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen kaikilla unionin 

politiikan aloilla 

 sitoutumisen alakohtaisten etenemissuunnitelmien laatimiseen yhdessä talouden eri 

alojen kanssa, jotta toimijoita voidaan ohjata kohti ilmastoneutraaliutta (Euroopan 

komissio, Eurooppalainen ilmastolaki.)  

 

Ilmastoneutraaliuden saavuttamisen lisäksi eurooppalaisella ilmastolailla pyritään 

parantamaan oleellisten sidosryhmien, kuten yritysten, työntekijöiden, investoijien ja 

kuluttajien, luottamusta EU:n sitoutumiseen ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa. 

Sidosryhmien on pystyttävä luottamaan siihen, että ilmastoneutraaliuden tavoittelu tulee 

määrittämään EU:n harjoittamaa politiikkaa kaikilla aloilla siten, että harjoitettu politiikka 

pysyy johdonmukaisena ja että sidosryhmät pystyvät perustamaan oman toimintansa tälle 

johdonmukaisuudelle. Siten pystytään lisäämään esimerkiksi sijoittajien ja yrittäjien 

investointeja vihreään teknologiaan ja kannustamaan kuluttajia valitsemaan vihreästi tuotettuja 

palveluita ja tuotteita. Lailla pyritään myös varmistamaan avoimuus ja vastuuvelvollisuus ja 

siten ylläpitämään eurooppalainen vauraustaso ja luomaan lisää työpaikkoja. Ilmastolailla 

pyritään myös varmistamaan Euroopan edelläkävijän asema ilmastoneutraaliuden 

saavuttamisessa, mutta samalla kannustamaan muita merkittäviä toimijoita, kuten Kiinaa tai 

Yhdysvaltoja, asettamaan itselleen yhtä kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.  
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Ilmastolaki osana maailmanlaajuista ilmastopolitiikkaa  
 

Euroopan unionin ilmastolaki toteuttaa osaltaan myös kansainvälisten sopimusten mukaista 

ilmastopolitiikkaa, sillä ilmastoneutraaliuden lisäksi ilmastolailla pyritään edistämään Pariisin 

ilmastosopimuksessa asetettujen rajojen sisällä pysymistä. Pariisin ilmastosopimukseen on 

kirjattu pitkän aikavälin tavoitteeksi se, että maailman keskilämpötilan ei tulisi nousta yli 2 

celsiusastetta esiteolliseen aikaan verrattuna, vaan nousun pitäisi jäädä alle 1,5 

celsiusasteeseen. Ehdotetulla ilmastolailla pyritään edistämään myös kestävän kehityksen 

tavoitteiden toteutumista. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa YK:n maailmanlaajuista 

toimintaohjelmaa, joka muodostuu 17 eri tavoitteesta. YK:n toimintaohjelmaa kutsutaan myös 

Agenda2030:ksi, sillä toimintaohjelman tavoitteet tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. 

Toimintaohjelma astui voimaan vuonna 2016 ja ohjelma sitoo kaikkia maailman valtioita. 

Ohjelman tarkoituksena on muuttaa maailmanlaajuista kehitystä siten, että ihmisten 

hyvinvointi, ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan 

ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Lisäksi ohjelmalla pyritään poistamaan äärimmäinen 

köyhyys kaikista maailman valtioista kaikissa muodoissaan. Ohjelmassa on tunnustettu se, että 

kaikki ohjelmaan kuuluvat tavoitteet ovat tärkeitä, eikä yhtä tavoitetta tule tavoitella toisen 

kustannuksella. Ohjelmassa on huomioitu myös se, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 

valtioiden, päättäjien ja kansalaisten yhteistyötä kaikilla tasoilla. (YK.)  

Tavoitteet:  

 

Kuva: YK: Kestävän kehityksen tavoitteet   

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoittee
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Kaupungit ovat sekä Euroopan että maailmanlaajuisesti merkittävässä asemassa 

ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa, sillä tällä hetkellä yli puolet maailman väestöstä asuu 

kaupungissa ja vuonna 2050 kaupungissa asuvien määrän uskotaan olevan 2/3 koko maailman 

väestöstä (UN, 2018). Maailman kaupungit kohtaavat erilaisia haasteita urbanisaation saralla, 

sillä jokaisen kaupungin kehitys on ainutlaatuista. Sen lisäksi, että kaupungit toimivat 

asuinpaikkana suurelle osalle maailman väestöstä, ne ovat vastuussa myös suuresta osasta 

maailman päästöjä. Sen vuoksi Agenda2030:ssa on korostettu kaupunkien merkitystä 

tavoitteiden saavuttamisessa, ja kestävät kaupungit ja yhteiskunnat on nostettu erilliseksi 

tavoitteeksi ohjelmassa.  

Kestäviä kaupunkeja ja yhteiskuntia koskevan tavoitteen (11) alatavoitteet tarkemmin.  

 

Ilmastolain ja EU:n ilmastotoimien saama vastaanotto eurooppalaisissa 

kaupungeissa  
 

Euroopan kaupungit ovat ottaneet ilmastolakiehdotuksen myönteisesti vastaan. Merkittävien 

eurooppalaisten kaupunkien verkosto Eurocities antoi lausunnon lakiehdotuksesta, jossa se 

tarjosi myös tukeaan komissiolle lain tavoitteiden saavuttamisessa. Suurin osa Eurocities-

verkostoon kuuluvista kaupungeista on sitoutunut olemaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 

mennessä ja osa jopa jo vuoteen 2040 mennessä. Lausunnossa suhtauduttiin erityisen 

myönteisesti komission päätökseen tarkistaa tarvittavien päästövähennyksien määrä, sillä 

aiemmin suunniteltu 40 %:n vähennys vuoteen 2030 mennessä ei olisi linjassa Pariisin 

ilmastosopimuksen kanssa. Lausunnossa myös muistutettiin kaupunkien ja alueiden tärkeästä 

asemasta ja tuen tarpeesta ilmastotoimissa. (Eurocities, 1.4.2020.)  

 

Eurocities toi lausunnossaan esiin sen, että kaupungeilla ei usein ole tarpeeksi tarvittavia 

työkaluja ja rahoitusta ilmastopolitiikan strategioiden täytäntöönpanoon (Eurocities, 1.4.2020). 

Kaupungit tulevat tarvitsemaan esimerkiksi rakennusten korjaamiseen ja energiatehokkuuden 

parantamiseen paljon taloudellista tukea. Samoin kaupunkiliikenne tulee vaatimaan paljon 

taloudellisia panostuksia, jotta sillä voidaan tukea ilmastolain tavoitteiden toteuttamista. 

Liikenteen kehittäminen vähäpäästöisemmäksi vaatii jo olemassa olevan infrastruktuurin 

muokkaamista sekä täysin uuden infrastruktuurin rakentamista. Tampereelle pian valmistuva 

https://www.ykliitto.fi/kestavat-kaupungit-ja-yhteisot
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raitiovaunujärjestelmä on hyvä osoitus siitä, kuinka merkittävästi uuden infrastruktuurin 

rakentaminen muuttaa kaupunkikuvaa ja kuinka paljon siihen vaaditaan taloudellista 

panostusta. Tampereen ratikka on hyvä esimerkki myös siitä, kuinka tärkeää on varautua 

tulevaisuuden kehityskulkuihin jo nykyhetkessä. Ratikalla pyritään varautumaan 

tulevaisuuden väestönkasvuun Tampereella ja uusia reittejä pyritään rakentamaan aktiivisesti, 

jotta ratikkalinjat tavoittavat ihmiset mahdollisimman laajasti. Tampereen ratikka on myös 

hyvä esimerkki siitä, kuinka Euroopan investointipankki (EIP) tukee jäsenmaidensa suuria, 

etenkin kestävää kehitystä tukevia hankkeita esimerkiksi merkittävillä lainoilla, sillä 

Tampereen ratikkahanke sai ensimmäistä osuutta varten 150 miljoonan euron lainan EIP:ltä 

(Tampere, 2017).  

 

Taloudellisen tuen lisäksi Eurocities muistuttaa monitasoisen hallinnon ja yhteistyön 

tärkeydestä ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa. Monitasoisella hallinnolla ja verkostoilla 

taataan se, että Euroopan unionin instituutioissa luodut poliittiset linjaukset saadaan 

implementoitua myös kaupunkien ja alueiden tasolla. Samoin on tärkeää, että kaupunkien 

tietoja ja kokemuksia pystytään välittämään EU:n tasolle, jotta ne voidaan ottaa poliittisia 

linjauksia suunniteltaessa huomioon. Lausunnossaan Eurocities kuuluttaa suurempaa, 

virallisempaa ja aktiivisempaa roolia kaupungeille ilmastopolitiikkaan liittyvässä hallinnossa 

maailmanlaajuisella, EU:n sekä kansallisella tasolla. Samoin se kannustaa Euroopan 

komissiota konsultoimaan jäsenmaiden kaupunkeja tehdessään ja muokatessaan kaupungeille 

relevantteja strategioita, kuten kiertotaloussuunnitelmaa tai biodiversiteettistrategiaa. 

(Eurocities, 1.4.2020.)  

 

Ilmastolakia koskevan lausunnon lisäksi Eurocities toimitti vuoden 2020 lokakuussa 

Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan unionin neuvostolle avoimen 58 eurooppalaisen kaupungin 

pormestarin allekirjoittaman kirjeen, jossa se vaati sekä EU:n suunnittelemien 

päästötavoitteiden tiukentamista, että enemmän tukea EU:lta kaupungeille ilmastonmuutoksen 

vastaisissa toimissa. Myös Tampereen pormestari Lauri Lyly oli yksi allekirjoittaneista 

pormestareista. Kaupunkien pormestarit vaativat EU:lta: 

- Merkittäviä sijoituksia julkiseen liikenteeseen, vihreään infrastruktuuriin ja 

rakennusten kunnostamiseen  
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- Rahoitusta kanavoituna kaikista tarpeellisimpiin kohteisiin eli kaupunkeihin vihreän ja 

oikeudenmukaisen siirtymän toteutuksessa 

- Elpymispaketista jaettavan tuen tulee fossiilipolttoaineriippuvaisilla aloilla olla 

riippuvainen alojen sitoutumisesta hiilivapauden tavoitteluun. (Eurocities, 15.10.2020.) 

Myös alueiden komitea on samoilla linjoilla Eurocitiesin kanssa kaupunkien, kuntien ja 

alueiden merkityksestä EU:n kunnianhimoisen ilmastopolitiikan harjoittamisessa. Vuonna 

2019 järjestetyssä COP-25 -neuvotteluissa alueiden komitean jäsenet muistuttivat, että kunnilla 

ja alueilla on ollut jo ennen jäsenmaiden hallituksia kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita. 

Samoin jäsenet ilmoittivat olevansa sitoutuneita toteuttamaan kaikki tarvittavat ilmastotoimet 

ilmastoneutraalisuuden saavuttamiseksi paikallisella tasolla. Alueiden komitea antoi myös 

vuoden 2019 joulukuussa päätöslauselman Vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se ilmoitti 

suhtautuvansa myönteisesti komission ehdotukseen eurooppalaisesta ilmastolaista. 

Lauselmassaan komitea ilmoitti myös olevansa valmis auttamaan lainsäädännön nykyisten 

epäjohdonmukaisuuksien poistamisessa, sillä komitea tuntee hyvin paikallis- ja 

alueviranomaisten kokemuksia EU:n lainsäädännön ja toimintapolitiikan täytäntöönpanosta. 

(Euroopan alueiden komitea, 2019.) Alueiden komitea on myös perustanut työryhmän nimeltä 

Green Deal Going Local, joka koostuu paikallis- ja aluetason päättäjistä ja jonka tarkoituksena 

on varmistaa, että kunnat ja alueet pääsevät osallistumaan Vihreän kehityksen ohjelman 

aloitteiden, kuten ilmastolain, määrittelyyn, täytäntöönpanoon ja arviointiin (Euroopan 

alueiden komitea, 2020).  

 

Suomen kaupunkien nykytilanne ja tulevaisuuden tavoitteet 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi  
 

Suomi lukeutuu maailman vauraimpiin maihin, joten suomalaisten kaupunkien lähtöasema on 

hyvä kestävien kaupunkien ja yhdyskuntien tavoitteen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden 

näkökulmasta. Erityistä parannettavaa on kuitenkin ekologisen kestävyyden kehittämisessä, 

sillä suomalaisten kaupunkien sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on saavutettu pääosin 

ekologisen kestävyyden kustannuksella. Monet Suomen suuret kaupungit, kuten Helsinki, 

Tampere ja Turku, ovat ottaneet tavoitteekseen olla hiilineutraaleita jo ennen EU:n 

ilmastoneutraalisuustavoitetta eli vuotta 2050. Esimerkiksi Turku tähtää vuoteen 2029 ja 

Tampereen kaupunkiseutu vuoteen 2030. Samoin Suomen valtion tavoite on olla hiilineutraali 
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vuoteen 2035 mennessä. Valtioneuvosto julkaisi vuonna 2020 selonteon, jossa on kuvailtu 

Suomen nykytilannetta ja tulevaisuuden tavoitteita YK:n 11. kestävän kehityksen tavoitteen 

näkökulmasta. 

 

Kuva: Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta  

 

Suomen hallituksen merkittävät ilmastolakia koskevat tavoitteet liittyvät paljolti liikenteen 

päästöjen vähentämiseen. Liikenteen päästöt pyritään puolittamaan vuoden 1990 tasosta 

vuoteen 2030 mennessä, ja suurimman päästövähennyspotentiaalin on tunnustettu olevan 

tieliikenteessä. Kaupunkien kannalta oleellisia hallituksen kaavailemia uudistuksia ovat muun 

muassa raideinvestointien sekä joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrän 

kasvattaminen. Samoin joukkoliikenteessä vauhditetaan vähäpäästöisen kaluston käyttöä. 

Hallituksen tavoitteena on myös vauhdittaa liikenteen sähköistymistä, mikä näkyy esimerkiksi 

sähköautojen latausinfrastruktuuria koskevan lainsäädännön luomisella. (Valtioneuvoston 

kanslia, 2020, s. 70-72.)  

 

Rakennusalan saralla hallitus tulee toteuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen, jolla 

pyritään saavuttamaan hiilineutraali yhteiskunta ja vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. 

Maankäytön hyvällä ja huolellisella suunnittelulla pystytään varautumaan ilmastonmuutoksen 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162475/VNK_2020_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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vaikutuksiin sekä vähentämään kaupunkien ja yhdyskuntien haavoittuvuutta. Suurimmilla 

kasvuseuduilla, kuten esimerkiksi Tampereella, laaditaan maankäytön, asumisen ja liikenteen 

sopimuksia (MAL-sopimukset), joilla rakennetaan hiilineutraaleja kaupunkiseutuja, lisätään 

asuntotuotantoa ja kasvatetaan kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta. Samoin hallitus 

edistää kaupunkien ja alueiden omia hiilineutraalisuussuunnitelmia ja niiden valmistelua ja 

toimeenpanoa. Ympäristöministeriössä on myös käynnissä Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelma, 

josta rahoitetaan esimerkiksi kuntien ja alueiden omia ilmastohankkeita ja pienkokeiluja. 

Hallitus valmistelee myös uutta arkkitehtuuripolitiikkaohjelmaa, jossa tullaan ottamaan 

huomioon tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

sekä mahdollisuudet parantaa elinympäristön laatua arkkitehtuurilla. Ohjelman keskeisiä 

näkökulmia ovat muun muassa elinkaariajattelu ja kestävä kehitys. (Valtioneuvoston kanslia, 

2020, s. 71-72.)  

 

Suomen ilmastopolitiikkaa määrittää vahvasti myös EU:n monivuotinen rahoituskehys vuosille 

2021-2027 ja Next Generation EU – Covid-19-elpymispaketti, joiden suuruus yhteensä on 1,8 

biljoonaa euroa ja josta elpymispaketin osuus on 750 miljardia euroa (Consilium). EU vaatii 

kaikilta jäsenmailtaan vihreän siirtymän ja muidenkin tärkeiden politiikan alojen, kuten 

digitalisaation ja palautumiskyvyn, edistämistä paketista jaettavilla avustuksilla ja lainoilla. 

Jokaisen maan elpymis- ja palautumissuunnitelman määrärahoista vähintään 37 % tulisi 

suunnata vihreään siirtymään. (Consilium, 11.2.2021.) Suomen osuus elpymispaketista on noin 

2,1 miljardia euroa, ja Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaan Suomi tulisi 

käyttämään noin 822 miljoonaa euroa eli noin 40 % Suomelle suunnatusta avustuksesta 

vihreään siirtymään (Valtiovarainministeriö).  

 

Millaisia mahdollisuuksia ilmastolaki tuo tullessaan voimaan?  
 

Tullessaan voimaan ilmastolaki tuo kaupungin toimijoille, kuten yrityksille, paljon kaivattua 

ennakoitavuutta. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan 

ilmastolakiehdotus tuo ennakoitavuuden lisäksi myös joustavuutta, sillä komissio ei ole 

ehdotuksessaan ottanut kantaa hiilinielujen ja -päästöjen suhteeseen. Tämä jättää jokseenkin 

vapaat kädet EU:n jäsenmaille, alueille ja kaupungeille niiden tasapainon eli hiilineutraaliuden 
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saavuttamisen sekä innovatiivisten ja kustannustehokkaiden keinojen kehittämisen suhteen. 

Häkämies kertoo, että EK tukee Pariisin ilmastosopimusta ja on täysin sitoutunut vuoden 2050 

tavoitteen saavuttamiseen. Pitkän aikavälin suunnitelma eli Vihreän kehityksen ohjelma sekä 

ilmastolaki osana sitä on elintärkeä yrityksille, sillä yritykset tarvitsevat ennakoitavuutta 

tehdessään merkittäviä investointeja sekä tutkimus- ja kehityspanostuksia vastatakseen 

ilmastohaasteisiin. (Ruohomäki, 2020.) Uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden lisäksi yritysten 

on mahdollista yhdistää kustannustehokkuus päästövähennyksiin myös omassa toiminnassaan 

panostamalla energiatehokkuuteen ja kiertotalouden mukaiseen raaka-aineiden 

uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä jätteen vähentämiseen.  

 

Ennakoitavuuden lisäksi ilmastolaki tuo paljon rahoitusmahdollisuuksia eri sidosryhmille, sillä 

monet EU:n rahoitusohjelmat on sidottu Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 

saavuttamiseen. Esimerkiksi suuren tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horisontti Euroopan 

budjetista 35 % menee ilmastotavoitteiden saavuttamisen edistämiseen (Euroopan komissio, 

Tutkimus ja innovointi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa). Myös itse 

Vihreän kehityksen ohjelman budjetti kertoo EU:n merkittävästä panostuksesta 

ilmastopolitiikkaan, sillä ohjelman suunnitellut investoinnit 2020-luvulle on 1000 miljardia 

euroa, joka koostuu EU:n budjettivaroista ja EIP:n kautta vivutettavasta yksityisiltä 

kerättävästä rahasta. (Karismo, 2020). Ilmastolaki tulee myös parantamaan EU:n asemaa 

edelläkävijänä kunnianhimoisen ilmastopolitiikan toteuttajana. Tämä luo paljon 

mahdollisuuksia etenkin suomalaisille vientiin erikoistuneille yrityksille, jotka kehittävät tai 

käyttävät vihreää teknologiaa. Ilmastolaista syntyvä mahdollinen uhka on Euroopan 

kilpailukyvyn heikkeneminen suhteessa muihin maanosiin siinä tapauksessa, että EU:n 

ulkopuoliset valtiot eivät tavoittelisikaan yhtä tiukkoja päästövähennyksiä. Tähän uhkaan on 

pyritty vastaamaan suunnittelemalla mahdollisia hiilitulleja, joilla tiukennettaisiin paljon 

päästöjä aiheuttavien tuotteiden ja palveluiden tuontia EU-alueelle sen ulkopuolisista 

valtioista. Parlamentti on hyväksynyt hiilitulleja koskevan päätöslauselman, ja seuraavaksi 

komission odotetaan tekevän ehdotuksen hiilitullimekanismista (Euroopan parlamentti, 2021).  

 

Ilmastolaki tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää sosiaalisen kestävyyden eri ulottuvuuksia, 

sillä Vihreän kehityksen ohjelman ytimeen on nostettu ympäristöllisen ja taloudellisen 

kestävyyden lisäksi myös sosiaalinen kestävyys. Esimerkiksi juuri alkaneen rahoituskauden 
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uuden Horisontti Eurooppa –ohjelman hauissa painotetaan teknisten ratkaisujen lisäksi myös 

yhteiskuntatieteellisen näkökulman yhdistämistä niihin. Tämä vahvistaa sitä Vihreän 

kehityksen ohjelman mukaista ajatusta siitä, että ilmastonmuutosta ei voi torjua vain 

teknologialla, vaan siihen tarvitaan myös kaikkien ihmisryhmien näkökulmien huomioimista, 

jotta kukaan ei jää ohjelman tavoitteita saavutettaessa huomiotta tai jälkeen muista. 

Osallistavuuden korostaminen näkyy myös esimerkiksi uuden eurooppalaisen Bauhausin 

aloitteessa, jossa korostetaan eri alojen sidosryhmien yhteen tuomista kestävien ja esteettisten 

elinympäristöjen kehittämisessä. Uuden eurooppalaisen Bauhausin tavoitteena on toteuttaa 

pilotointiprojekteja, joiden kautta voidaan kerätä hyviä ja toimivia käytäntöjä esimerkiksi 

kohtuuhintaisten ja esteettömien asuinrakennusten suunnittelusta, elämänkokemuksen laadun 

parantamisesta sekä kestävän elämäntavan kehittämisestä (Euroopan unioni).  

 

Kaupunkiympäristön näkökulmasta katsottuna ilmastolain muodostamat tärkeimmät 

ilmastopoliittiset mahdollisuudet Pirkanmaalla ovat liikenteen sekä rakentamisen ja 

rakennuksien aiheuttamien päästöjen vähentämisessä. Pirkanmaalta löytyy paljon osaamista 

sekä liikenteen että rakentamisen alalta. Kyseisten alojen toimijat ovat jo aikaisemmin olleet 

aktiivisesti mukana EU-hankkeissa, joissa on pyritty kehittämään vähähiilisiä tai 

hiilineutraaleja toimintoja. Hyvä esimerkki tästä on Horisontti2020-ohjelmasta merkittävää 

rahoitusta saanut ReCreate-hanke, josta Pirkanmaalta on mukana Tampereen kaupunki ja 

Tampereen korkeakoulusäätiö. Julkisen sektorin toimijoiden lisäksi hankkeeseen osallistuu 

myös paljon yrityksiä sekä Suomessa, että muissa kumppanimaissa. Hankkeessa pyritään 

kehittämään keinoja rakennusten betonielementtien kierrättämiseen, millä on suuri vaikutus 

rakennusalan hiilijalanjälkeen ja energian kulutukseen (Cordis).  Kyseinen hanke on vain yksi 

monista hankkeista, joissa pirkanmaalaiset toimijat ovat mukana, mutta tulevaisuuden 

kehittymisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että Pirkanmaa hyödyntäisi EU-rahoitusta ja 

-verkostoja aktiivisemmin ja kunnianhimoisemmin.  

 

Rakentamisen mahdollisuudet ja haasteet kaupungeissa ovat uusien rakennusten kestävän 

rakentamisen lisäksi myös vanhojen rakennuksien energiatehokkuuden parantamisessa. 

Rakentamisen alalla esimerkiksi “puhtaalta pöydältä rakennettavat” Vuores ja Hiedanranta 

toimivat hyvinä kokeilualustoina, joissa syntyneitä ratkaisuja voidaan levittää laajemminkin 

koko Pirkanmaalle. Uusien asuinalueiden lisäksi on tärkeää peruskorjata ja kehittää myös 
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vanhojen asuinalueiden energiatehokkuutta. Tampere onkin ollut mukana esimerkiksi EU:n 

TKI-ohjelma FP7:stä (2007-2013) rahoitetusta EU-GUGLE -hankkeessa, jossa testattiin lähes 

nollaenergiatasoon tähtääviä perusparannusmalleja Tampereella etenkin Tammelassa.  

Hankkeessa saavutettiin Tampereen kohteissa yli 50 %:n ostoenergiasäästöjä (EU-GUGLE), 

ja hankkeessa todennettuja malleja levitetään myös muualle Eurooppaan (Tampere). 

Liikenteen alalla suuria mahdollisuuksia on liikenteen sähköistämisessä ja julkisen liikenteen, 

etenkin raideliikenteen, kehittämisessä. Kansainvälisen näkyvyyden ja edelläkävijyyden 

kannalta on myös tärkeää, että Tampere pyrkii mukaan komission luomaan Ilmastoneutraalit 

ja älykkäät kaupungit -missioon, jossa pyritään saavuttamaan ilmastoneutraalisuus vuoteen 

2030 mennessä sadassa eurooppalaisessa kaupungissa. Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit 

-missio on yksi viidestä Horisontti Eurooppa -ohjelman missiosta, joiden läpileikkaavana 

teemana on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja yhteiskunnallinen muutos (Euroopan 

komissio, Horisontti Eurooppa). Vuosi 2030 on jo Tampereen ja sitä ympäröivän 

kaupunkiseudun oma tavoite, mutta pääseminen mukaan missioon vahvistaisi Tampereen 

näkyvyyttä Euroopassa ja tarjoaisi Tampereelle erityistä tukea esimerkiksi komission taholta 

tavoitteen saavuttamisessa.  

 

Ilmastolain kannalta on myös tärkeää tiivistää korkeakoulujen, julkisen sektorin, yritysten ja 

kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä sekä yhteistoimintaa kansainvälisten toimijoiden kanssa 

ilmastotoimien kehittämisessä, jotta kehittäminen on mahdollisimman kokonaisvaltaista ja eri 

toimijoiden vahvuuksia yhdistävää. Pirkanmaan tulee pystyä tunnistamaan omat vahvuutensa 

ja hakea niiden kehittämiseen tukea myös EU:lta, sillä on vaikea kuvitella, että Pirkanmaa voisi 

pysyä kansainvälisessä kilpailussa mukana pelkästään kansallisen rahoituksen turvin. 

Pirkanmaa on nykyisessä älykkään erikoistumisen strategiassaan nostanut painopisteiksi 

teollisuuden digitalisaation, älykkään kaupungin ratkaisut, kiertotalouden sekä hyvinvoinnin ja 

terveyden palvelut ja järjestelmät (Pirkanmaa). Nämä neljä painopistettä Pirkanmaan 

vahvuuksina sekä kehittämisen ja panostamisen kohteina ovat olleet toimivia myös EU-

rahoituksen saamisen ja hiilineutraalisuuden saavuttamisen kannalta, sillä esimerkiksi 

kiertotalous ja digitalisaatio ovat molempien ytimessä. Älykkään erikoistumisen strategiaa 

kuitenkin uudistetaan tällä hetkellä, ja onkin toivottavaa, että Vihreän kehityksen ohjelman 

teemat tulevat olemaan vahvasti esillä myös uudistetussa strategiassa. Nyt pirkanmaalaisten 

toimijoiden tulee vain pyrkiä aktiivisemmin hyödyntämään EU:n tarjoamia mahdollisuuksia, 

jotta sen on tulevaisuudessakin mahdollista menestyä sekä EU:n että maailmanlaajuisesti.  
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