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Alkusanat

K a n s a i n v ä l i s e t y m p ä r i s t ö s o p i m u k s e t o v a t t ä r k e ä 
työkalumaailmanlaajuisten ympäristöuhkien torjunnassa. Ne 
asettavat yhteiset pelisäännöt ja päämäärät globaalille 
ympäristönsuojelulle ja niillä on tärkeä rooli myös kestävän 
kehityksen kontekstissa. 

Tähän julkaisuun on kerätty tietoa kirjallisuudesta useista 
kansainvälisistä ympäristösopimuksista, sopimuksia tarkentavista 
pöytäkirjoista ja pöytäkirjan liitteistä. Tarkasteluun on rajattu vain 
joitain keskeisimpiä yritystoiminnalle tärkeitä kansainvälisiä 
ympäristösopimuksia ja niihin liittyviä ympäristökysymyksiä 
kestävän kehityksen näkökulmasta. 

Kestävällä kehityksellä on kolme ulottuvuutta: taloudellinen, 
ekologinen ja sosiaalinen. Kestävän kehityksen toteutumisen 
kannalta on tärkeää, että nämä kolme näkökohtaa siten, ovat 
keskenään yhdenmukaisia ja vahvistavat toinen toisiaan (YM, 
2012). Terve ja puhdas ympäristö, toimivat ekosysteemipalvelut ja 
kestävät tuotanto- ja kulutustavat tarjoavat edellytykset kestävälle 
inhimilliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Vaikkakin edistysaskelia 
on jo saatu aikaan joidenkin YK:n vuosituhattavoitteiden 
saavuttamisessa, tulevaisuudessa tulee olemaan suuria haasteita 
muun muassa väes tönkasvun , kaupung is tumisen ja 
raaka-aineiden kasvavan kysynnän vuoksi (UM, 2012). Myös 
kestämättömät tuotanto- ja kulutustottumukset lisäävät luontoon 
kohdistuvia paineita ja keskustelu ilmastomuutoksesta on nostanut 
ihmisten tietoisuutta fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Samalla 
kuitenkin valtioiden sisäinen ja valtioiden välinen taloudellinen 
eriarvoisuus on lisääntynyt ja suuria eroja esiintyy myös terveys- ja 
koulutuspalveluiden saatavuudessa sekä sukupuolten tasa-arvon 
toteuttamisessa. (YM, 2012)

Maailmanlaajuisesti on meneilläään talouden murros ja merkittävä 
rakennemuutos. Yritystoiminnassa etsitään tulevaisuuden 
tuotantopotentiaaleja ja innovaatioihin panostetaan voimakkaasti. 
Kehittyneiden maiden ja BRIC-maiden kasvun hidastuessa myös 
kehittyven talouksien kasvu ja kiriminen moderneihin ratkaisuihin 
on suuri mahdollisuus. (EK, 2012)

I lmastonmuutoksen h i l l in tä to imien ja luonnonvaro jen 
niukkenemisen seurauksena yritysten toimintaympäristö on 

muuttumassa. Tekesin mukaan muutos kohti vihreää kestävää 
ta lout ta tar joaa suomalais i l le yr i tyksi l le monipuol is ia 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 
Muutos edellyttää perinteisten alojen uudistumista ja luo 
merkittäviä uusia mahdollisuuksia teknologisille, sosiaalisille ja 
palveluinnovaatioille. Energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen 
kysyntä voi synnyttää uusia vientimahdollisuuksia, jossa Suomella 
on vahvuuksia erityisesti metsä-, mineraali- ja vesiosaamisessa 
sekä esimerkiksi teollisuusprosessien ohjauksessa ja uusiutuvan 
energian hyödyntämisessä. Teknologiset innovaatiot ja muutokset 
toimintamalleissa voivat tehostaa resurssien käyttöä, sekä 
ICT-osaamisen avulla voidaan kehittää uusia sovellutuksia 
yhteiskunnan eri tarpeisiin. Ympäristövaikutusten kokonaisuuden 
ymmärtäminen edellyttää elinkaariosaamisen syventämistä, jotta 
voidaan ennakoida tuotteiden kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. 
Tuotteiden tuotantoketjuun vaikuttaa erityisesti energian ja 
raaka-aineiden hinnan nousu, mutta lainsäädännön ja 
vapaaehtoisten sitoumusten ohjaamat tuotemerkinnät (esimerkiksi 
ecolabel, hiili- ja vesijalanjälki) informoivat tuotteen käyttäjää 
tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksista. Myös erilaisten 
rahoitus- ja liiketoimintamallien ymmärrys korostuu, kun pyritään 
kasvaville ympäristöratkaisujen markkinoille. (Tekes, 2012)

Ympäristövaikutusten kokonaisuuden ymmärtäminen edellyttää 
elinkaariosaamisen syventämistä, jotta voidaan ennakoita 
tuotteiden kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tuotteiden 
tuotantoketjuun vaikuttaa erityisesti energian ja raaka-aineiden 
hinnan nousu, mutta loppukäyttäjää kiinnostaa yhä enenemässä 
määrin tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutukset, jotka 
esitetään usein erilaisten tuotemerkintöjen kautta, esimerkiksi 
ecolabel ja hiilijalanjälki. Vihreään talouteen ja kasvavien 
ympäristöratkaisuiden markkinoille pyrittäessä myös erilaisten 
rahoitus- ja liiketoimintamallien ymmärtäminen korostuu. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja resurssitehokkuuden 
edistämisessä esimerkiksi rakennetun ympäristön ratkaisut ovat 
tärkeitä. Rakennetussa ympäristössä käytetään noin 40 % 
energiasta ja merkittävä osa materiaalista. Väestönkasvu ja 
kaupungistuminen synnyttävät kasvavat markkinat uudenlaisille 
ratkaisuille kehittyvissä maissa. Liiketoimintaa voi kiihdyttää myös 
energian ja raaka-aineiden hintojen nousu. (Tekes, 2012)
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Globaaleilla markkinoilla toimiminen edellyttää, että yritykset 
pystyvät vastaamaan monimuotoisen asiakaskunnan tarpeisiin ja 
kansa invä l i sessä muut tuvassa to im in taympär is tössä 
menestyminen edellyttää kykyä tunnistaa ja löytää oman toiminnan 
kannalta keskeiset arvoverkot. (Tekes, 2012) 

Kansallisten ja maailmanlaajuisten haasteiden ratkaiseminen 
kestävällä tavalla edellyttää samanaikaisia ja toisiaan tukevia 
lyhyen ja pitkän tähtäimen politiikkatoimia sekä kansallisesti, 
EU-tasolla että globaalisti. 2010-luvun suurimpia haasteita tulee 
olemaan kestävän kehityksen ottamista mukaan laaja-alaisesti 
kaikkiin politi ikkatoimiin ja sektoreihin. Kansainvälisil lä 
ympäristösopimuksilla voidaan siten tulevaisuudessa odottaa 
olevan entistäkin tärkeämpi rooli (UM, 2012). Yksi tärkeimmistä 
tulevista haasteista tulee olemaan Aasian maiden keskiluokan 
ostovoiman kasvu ja siihen kysyntään vastaaminen (OECD, 2010).  
Tulevaisuudessa meidän pitääkin osata entistä paremmin 
ennakoida kuluttajakäyttäytymisen, markkinoiden ja lainsäädännön 
kehitystä, jotta tunnistamme kestävän talouden uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ennen muita. 

Tämä julkaisu on katsaus ajankohtaisiin ympäristöasioihin, ja tässä 
on esitetty rajall isesti ja ti ivistetetysti kansainväliseen 
lainsäädäntöön liittyviä asioita kestävän kehityksen näkökulmasta.  
Tämä katsaukseen on kerätty tiettyjä vuonna 2012 olleita 
ajankohtaisia asiateemoja, jotka päivittyvät ympäristösopimusten 
neuvotteluissa. Ajantasaista tietoa ylläpidetään esimerkiksi eri 
ministeriöiden, YK:n ja OECD:n www-sivuilta. Selvitystä on 
täydennetty myös kahdeksalla asiantuntijahaastatteluilla sekä 
käytännön esimerkeillä eri kirjallisuuslähteistä. Suuret kiitokset 
kaikille selvitykseen osallistunelle!

Helsingissä joulukuussa 2012

Sirpa Silander, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi
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yhteistyöverkostoa. Oppaan tavoitteena on myös tehos-
taa yhteistyötahojen keskinäistä vuorovaikutusta ja luoda 
pohjaa toimivalle yhteistyöverkostolle, jonka avulla yritys 
voi seurata ja vaikuttaa lainsäädäntöhankkeisiin. 

Oppaan luvussa 2 esitellään Euroopan unionin rakenne 
ja lainsäädännön perusteet. Luvussa on kuvattu vaiheit-
tain EU:n pääasiallinen päätöksentekomenettely, tavalli-

nen lainsäätämisjärjestys, ja siihen liittyvät vaikutusmah-
dollisuudet. Luvussa 3 keskitytään kansallisen lainsäädän-
nön perusteisiin, EU-säädösten kansalliseen täytäntöön-
panoon ja kansalliseen lainsäädäntöprosessiin. Oppaan 
lukuun 4 on koottu tärkeitä tietolähteitä ja yhteystietoja 
ja lukuun 5 sekä eurooppalaiseen että kansalliseen lain-
säädäntöön ja hallintoon liittyvää sanastoa.

Kansainvälisiä sopimuksia
ja pöytäkirjoja

EU-lainsäädäntö

Sopimuksen tai pöytäkirjan ratifiointi, voimaantulo

Direktiivejä

Asetuksia

Direktiivien ja sopimusten ja 
säädösten kansallinen toimeenpano

Laki, asetus,  
päätös voimaantulo

Kansallinen lainsäädäntö

YRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kuva 2. Yritysten toimintaympäristöön vaikuttavaa ympäristösääntelyä useilta tahoilta

Kuva 1. Yritysten toimintaympäristöön 
vaikuttavaa säätelyä tulee monelta eri 
tasolta. (Suoheimo ja Pelkonen, 2010)
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Kestävä kehitys, 
kestävän talouden 
ajavat voimat ja 
signaalit

1

Kestävä kehitys koostuu kolmesta pilarista: taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöllisestä 
kestävyydestä. Taloudellisella kestävyydellä on aiemmin tarkoitettu talouskasvua, mutta kansainvälisissä 
neuvotteluissa (OECD, 2011) on noussut esille tarve siirtyä vihreään talouteen (UNIDO, 2011). 
Sosiaalinen kestävyys on taloudellistä kestävyyttä vaikeammin määriteltävissä oleva tavoite, koska se 
sisältää muun muassa ihmisten, valtioiden ja alueiden välisen tasa-arvon ja oikeuden hyvään terveyteen.  
Ympäristön kestävyys tarkoittaa luonnon ekosysteemien laadun ylläpitämistä ja parantamista siten, että 
ne voivat tuottaa tuotteita ja palveluita ihmiselle, kuten puhdas vesi ja ruoka, sekä luonnon 
monimuotoisuuden suojelu ja ilmaston säätely. (YM, 2012)
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Kuva 1. OECD:n arvio eri maiden ja maanosien ostovoiman lisääntymisestä. Erityisesti Intian ja Kiinan keskiluokan kulutus tulee 
kasvamaan ja muiden korkeamman ostovoiman maiden osuus tulee laskemaan. (OECD, 2010)
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EU:n ympäristökomissaari Janez Potocnik kuvasi edessä olevaa maailmanlaajuista 
kestävyysvajetta seuraavasti: ”Olemme globaalien haasteiden edessä: on odotettavissa, että 
planeettamme asukasluku ylittää 9 miljardin vuosisadan puoleenväliin mennessä. Tämä 
tarkoittaa, että verrattuna nykyiseen tilanteeseen vuonna 2030 tulemme jakamaan planeettamme 
nykyisen kuuden miljardin ihmisen lisäksi vielä kolmen miljardin muun keskiluokkaisen kuluttajan 
kanssa. Resurssien riittävyys tulee olemaan suurella koetuksella: vuoteen 2050 mennessä 
tulemme tarvitsemaan kolme kertaa enemmän resursseja, noin 140 miljardia tonnia vuodessa. 
On arvioitu, että ruuan, rehun ja kuitujen kysyntä tulee kasvamaan 70 %, mutta jo nyt 60 % niistä 
ekosysteemeistä, joista nämä resurssit ovat riippuvaisia, ovat vahingoittuneet. Ilman tärkeitä 
tehokkuustavoitteita tulemme tarvitsemaan myös 40 % enemmän vettä kuin mitä on käytettävissä 
vuoteen 2030 mennessä. […] Muutos nykyisestä resursseja runsaasti käyttävästä kasvumallista 
resurssitehokkaaseen kasvumalliin on näiden globaalien megatrendien yhteydessä väistämätön 
kaikille talouksille.” (Potocnik, 2012) 

Kasvava maailman asukasmäärä tavottelee korkeampaa elintasoa, johon kuuluu muun muassa 
asumiseen, kuluttajatuotteisiin ja liikkumiseen liittyviä tuotteita ja palveluita. Näiden tuotteiden ja 
palveluiden tuottamiseen kuluu paljon energiaa: UNEPin mukaan energiankulutus henkilöä 
kohden kasvoi 5 %:a vuosina 1992-2008, mutta vuonna 2009 se laski 2,2 % - ensimmäistä 
kertaa 30 vuoteen, johtuen maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Energiankulutuksen kannalta 

”Muutos nykyisestä resurs-
seja runsaasti käyttävästä 
kasvumallista resurssi-
tehokkaaseen kasvumalliin 
on näiden globaalien mega-
rendien yhteydessä väis-
tämätön kaikille talouksil-
le” (Potocnik, 2012)
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kolme tärkeintä sektoria ovat: valmistus ja tuotanto (33 %), kotitaloudet (29 %) ja liikenne (26 %). 
(UNEP: Keeping track on our changing environment, 2011)

WWF:n mukaan maailma kuluttaa tällä hetkellä 1,5 planeetan verran resursseja. Suurella osalla 
maailman väestöstä ei ole pääsyä perustarpeisiin eli ruokaan, veteen ja energiaan. 2,6 miljardilla 
ihmisellä ei ole käytössään viemärijärjestelmää ja puhdasta vettä, lähes miljardi ihmistä on 
aliravittuja ja 1,5 miljardilla ei ole pääsyä energia- ja sähköverkostoon (WWF, 2012). Lisäksi 
maapallon luonnon monimuotoisuus hupenee ennennäkemätöntä tahtia ja lajeja saattaa kuolla 
sukupuuttoon huomattavasti enemmän kuin koskaan aiemmin historiassa. Tämä johtuu muun 
muassa luontotyyppien tuhoutumisesta (EEA, 2012).. 
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Kuva 3. Vaikka kokonaisenergian- ja materiaalien käyttö on kasvussa väestönkasvun myötä, samanaikaisesti päästöt ovat 
vähentymässä. Ympäristövaikutusten irtikytkennässä talouskasvusta on kyse siitä, että talous voi kasvaa ilman että sillä on 
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Esimerkki 1: Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhattavoitteet (MDG)

YK:n yleiskokous hyväksyi syyskuussa 2000 vuosituhatjulistuksen, joka asetti yhteiset tavoitteet 
vuoteen 2015 mennessä (Millenium Development Goals, MDGs). Vuosituhatjulistus on poliitti-
nen sitoumus, joka keskittyy maailmassa vallitsevaan epätasa-arvoon ja syviin kehitysongel-
miin. YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaan vuoteen 2015 mennessä pitää:

1. puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ja nälkäisten osuus maailman väestöstä
2. taata kaikille lapsille peruskoulutus
3. poistaa sukupuolten välinen epätasa-arvo kaikilla koulutusasteilla
4. vähentää alle viisivuotiaiden kuolleisuutta kahdella kolmanneksella
5. vähentää äitiyskuolleisuutta kolmella neljänneksellä
6. kääntää laskuun hi-viruksen ja aidsin, malarian ja muiden merkittävien tautien leviämi-

nen
7. varmistaa ympäristön kestävä kehitys ja mm. puolittaa niiden ihmisten osuus maailman 

väestöstä, joilla ei ole käytössään puhdasta juomavettä
8. luoda globaali kumppanuus kehitykselle

Globaali kumppanuus viittaa niihin teollisuusmaiden toimiin, joilla voidaan parantaa kehitys-
maiden asemaa: kehitysrahoitukseen, oikeudenmukaisten kauppasääntöjen kehittämiseen, kehi-
tysmaiden velkataakan helpottamiseen, lääkkeiden saatavuuteen ja tietotekniikan hyötyjen saat-
tamiseen kehitysmaiden ulottuville. (Ulkoasiainministeriö, 2012) 
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Kestävän kehityksen 
tavoitteiden (SDG) avulla 
pohjustetaan globaalin 
vihreän talouden luomista.
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Ei markkinoita, 

ulkoisvaikutukset,  
tiedonkulun häiriöt, 

lyhytkatseisuus

Poliittiset ristiriidat
Ympäristölle haitalliset 

tuet, politiikkojen 
epäyhteneväisyys, 

lyhytkatseisuus

Muutoksen hitaus
Teknologia, 

tietämys, kulutus, 
lyhytkatseisuus

TEHOTON
RESURSSIEN

KÄYTTÖ

Kuva 3. Eräitä esteitä resurssitehokkaaseen talouteen siirtymiseen. Lähde: EC. (2011), mukaillen.

Esimerkki 2: Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Rio +20 –konferessissa hyväksyttiin globaalit kestävän kehityksen tavoitteet (SDG, Sustainable 
Development Goals), joiden tavoitteena on osoittaa haasteet köyhyyden estämisessä, 
ympäristösuojelussa ja kestävässä kulutuksessa ja tuotannossa. SDG:t osoittavat YK:n 
vuosituhattavoitteiden (MDG) puutteet ja haasteet, ja SDG:eiden avulla pohjustetaan globaalin 
vihreän talouden luomista. Kestävän kehityksen tavoitteiden yksityiskohtainen sisältö päätetään 
Rio+20 prosessissa, ja se tullaan integroimaan MDG:n piirissä tehtävään työhön. 
(Earthsummit2012, 2012)

Konfensissa esitetyt (IGES, Institute for Global Environmental Strategies) kestävän kehityksen 
tavoitteet ja laajuus on esitetty seuraavassa taulukossa (Ikuho, 2012):
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Agenda 21 ja 
Johannesburgin 
toimintasuunnitelma

Yleistavoite: Köyhyyden merk i t t ävä vähen täminen , 
ympäristöllinen kestävyys, kestävä kulutus ja 
tuotanto

Agenda 21 ja 
Johannesburgin 
toimintasuunnitelma

Dimensiot: Vähähiilinen talous, sosiaalinen perusta, 
ympäristöllinen kestävyys

Agenda 21 ja 
Johannesburgin 
toimintasuunnitelma

Poikkileikkaavat teemat 
ja menettelytavat:

Taloudell inen ja sosiaalisen kehityksen 
luonnonvarojen suojelu ja hallinta, kestävä 
kehi tys g lobal iso i tuvassa maai lmassa, 
t e r v e y d e n j a k e s t ä v y y d e n k e h i t y s , 
toimeenpanokeinot, kestävän kehityksen 
institutionaalinen kehys, sukupuoli ja tasa-arvo, 
jne.

Agenda 21 ja 
Johannesburgin 
toimintasuunnitelma

Priorisoitavat alueet Ruoka, vesi, sanitaatio, energian saatavuus, 
meret ja valtameret, metsät, aavikoituminen, 
terveys, koulutus, asuminen, jne.

Haasteiden rajapinnat: Ilmastonmuutos, energiavarmuus, työttömyyyden ja ruuan hinnan kasvu, 
epätasa-arvo rikkaiden ja köyhien välillä sekä globaalisti että 
kansallisella tasolla, suuri määrä luonnonkatastrofeja ja ihmisten 
aiheuttamia suuronnettomuuksia, jne.

Ilmastonmuutos, energiavarmuus, työttömyyyden ja ruuan hinnan kasvu, 
epätasa-arvo rikkaiden ja köyhien välillä sekä globaalisti että 
kansallisella tasolla, suuri määrä luonnonkatastrofeja ja ihmisten 
aiheuttamia suuronnettomuuksia, jne.

Nousevat 
mahdollisuudet

Vihreät talouden työpaikat ja sosiaalinen mukaan ottaminen, 
valmistuneisuus ja suuronnettomuuksiin varautuminen, tiede ja 
teknologia, eri maanosien yhteistyö, julkishallinnon ja yksityissektorin 
yhteistyö, innovatiiviset rahoitusmekanismit, vahvistetut institutionaaliset 
kehykset kestävälle kehitykselle, jne.

Vihreät talouden työpaikat ja sosiaalinen mukaan ottaminen, 
valmistuneisuus ja suuronnettomuuksiin varautuminen, tiede ja 
teknologia, eri maanosien yhteistyö, julkishallinnon ja yksityissektorin 
yhteistyö, innovatiiviset rahoitusmekanismit, vahvistetut institutionaaliset 
kehykset kestävälle kehitykselle, jne.
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Pitkällä aikavälillä talouskehitys ja sosiaalinen kehitys edellyttävät luonnonvarojen kestävää 
käyttöä, ja tähän on esitetty ratkaisuksi siirtymistä vihreään talouteen. Siirtymiseen tarvitaan 
muun muassa teknologisia innovaatioita, mutta samalla se edellyttää kuitenkin myös monia 
muutoksia yritystemme toimintatapoihin, kaupunkisuunnitteluun, henkilö- ja tavaraliikenteeseen ja 
pohjimmiltaan koko elämäntapaamme (EEA, 2012). Koska luonnonvarojen käyttö kasvaa 
entisestään maapallon väestön lisääntyessä ja vaurastuessa, ovat yhteiset pelisäännöt tarpeen 
kulutus- ja tuotantotapojen saattamiseksi kestävämmälle pohjalle. (Potocnik, 2012)

1.1 YK:n kestävän kehityksen huippukokoukset (Rio+20)

Alkuperäisessä vuonna 1992 järjestetyssä YK:n ympäristön ja kehityksen konferenssissa Rio de 
Janeirossa (UN, UNCED, 2002) hyväksyttiin ilmastoa, luonnon monimuotoisuutta ja aavikoitumis-
ta1 koskevat sopimukset sekä julistus kestävästä kehityksestä ja sitä konkretisoitava toimintaoh-
jelma Agenda 21 (UN, 1992). Johannesburgissa kestävän kehityksen maailmankokouksessa 
(UN, WSSD - Wold Summit on Sustainable Development, 2002) konkretisoitiin Riossa sovittuja 
tavoitteita, Agenda 21 toimintasuunnitelmaa2, sekä YK:n yleiskokouksen vuonna 2000 
hyväksymiä vuosituhattavoitteita3, 4. YK:n jäsenmaat sitoutuivat julistuksessa kestävän kehityk-
sen toteuttamiseen kansallisesti. 

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa (2002) hyväksyttiin maailman johtajien 
poliittinen julistus ja Johannesburgin toimintasuunnitelma kestävän kehityksen edistämiseksi. Jo-
hannesburgin toimintasuunnitelma vahvistaa ja täydentää YK:n vuosituhatjulistuksen, Monterreyn 
kehitysrahoituskonferenssin ja WTO:n Dohan kauppaneuvotteluiden tavoitteita (YM, 
Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous, 2011). Keskeisiä tavoitteita ovat:

• Kehittää 10-vuotisen kestävää kulutusta ja tuotantoa koskeva globaali kehysohjelman 
(10YFP, 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and 
Production).5, 6

• Taata puhtaan veden ja sanitaatiopalveluiden saatavuus puolelle niitä ilman nyt oleville. 

• Lisätä energiapalvelujen saatavuutta, energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä. 

• Kääntää nykyinen luonnonvarojen häviämiseen johtava suuntaus mahdollisimman pian. 

• Hidastaa biologisen monimuotoisuuden häviämistä huomattavasti vuoteen 2010 men-
nessä ja pysäyttää kalavarojen väheneminen.

• Minimoida ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien tuotannosta ja käytöstä 
aiheutuvia haittoja vuoteen 2020 mennessä.

• Aloittaa kansallisten kestävän kehityksen strategioiden toimeenpano kaikissa maissa 
vuoteen 2005 mennessä. 

Poliittisia sitoumuksia 
kestävän kehityksen edistä-
miseksi: Rion sopimukset 
koskien ilmastoa, luonnon 
monimuotoisuutta ja aavikoi-
tumisen estämistä, Johan-
nesburgin toimintasuunni-
telma ja YK:n vuosituhat-
tavoitteet (MDG) ja kestävän 
kehityksen tavoitteet (SDG).
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1 Aavikoitumissopimus tunnustetaan merkittäväksi välineeksi köyhyyden vastaisessa taistelussa ja YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. 
2 Agenda 21 sisältää Rion sopimusten lisäksi tärkeitä suosituksia myös Montrealin pöytäkirjan osalta, ympäristön kannalta kestävää myrkyllisten kemikaalien käsittelyä, sekä 
myrkyllisten ja vaarallisten tuotteiden laittomien kansainvälisten kuljetusten estämistä. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 
2012, 2012)
3 Agenda 21:n ja Johannesburgin huippukokouksen toimintasuunnitelman toimeenpanoa seuraa ja edistää YK:n kestävän kehityksen toimikunta. CSD (Commission on 
Sustainable Development) on YK:n kestävää kehitystä käsittelevä korkean tason foorumi. Kestävän kehityksen toimikunnan työohjelmasta on sovittu vuoteen 2017 saakka, 
ja toimikunta käsittelee kunkin kaksivuotisen kauden aikana 3-7 kestävän kehityksen kannalta oleellista toisiinsa liittyvää teemaa. Vuoden 2016-2017 on omistettu 
kokonaisvaltaiselle kestävän kehityksen arvioinnille. (YM, YK:n kestävän kehityksen toimikunta, 2011) ,(UN, About the UN Commission on Suntainable Development (CSD), 
2009)
4 Kolmen Rion ympäristösopimuksen käytännön yhteistyömahdollisuuksia pohtimaan on perustettu sopimusten sihteeristöjen yhteistyöelin (Joint Liaison Group, JLG). 
JLG:llä ei ole itsenäistä toimivaltaa, vaas se keskittyy pääasiassa sihteeristöjen väliseen tiedonvaihtoon. Sen prioriteettialueet ovat sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja 
metsäkato. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)
5 Uuden ohjelman sisällöstä sovittiin New Yorkissa kestävän kehityksen toimikunnan (Commission on Sustainable Development, CSD) kokouksessa keväällä 2011, mutta 
luonnosohjelma jäi kokonaisuudessaan hyväksymättä (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)
6 Johannesburgin toimintasuunnitelmassa tuetaan ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Otsonikerroksen suojelussa valtioita kehotetaan 
vahvistamaan yhteistyötä kansainvälisellä, alueellisella kuin myös kansallisella tasolla. Baselin sopimuksen mukaisesti edistetään pyrkimyksiä estää kansainvälistä 
vaarallisten jätteiden salakuljetusta, niiden siirtojen aiheuttamia haittoja sekä jätehuoltoa. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen 
kehityspolitiikka 2012, 2012)

Katsaus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin: 1. Kestävä kehitys, kestävän talouden ajavat voimat ja signaalit



Kesäkuussa 2012 Rio de Janeirossa järjestettiin YK:n kestävän kehityksen huippukonferenssi, 
20-vuotisjuhlakokous (Rio+20), joka oli vuonna 1992 pidetyn ympäristö- ja kehityskonferenssin 
seurantakokous (UN, 2012). Kokouksen pääteemoina oli vihreä talous suhteessa kestävään kehi-
tykseen ja köyhyyden vähentämiseen. Kokouksessa käsiteltiin myös kestävän kehityksen raken-
teellisia puitteita (YM, 2012). Rio+20 -konferenssissa päätettiin kehittää kestävän kehityksen ta-
voitteet (Sustainable Development Goals, SDGs) ja hyväksyttiin ohjeita vihreän talouden politiik-
katoimiksi. SDG-tavoitteita kehitetään tiettyjen teemojen alueilta (ks. esimerkki 3). Useat valtiot 
päättivät myös käynnistää valtioidenvälisen prosessin, joka valmistelee vaihtoehtoja kestävän 
kehityksen rahoituksen strategiaksi. Kokouksessa päätettiin myös perustaa kestävän kehityksen 
korkean tason paneeli. YK:n tilastokomissiota pyydettiin kehittämään kestävän kehityksen mit-
taristoa, BKT:ta täydentävää menetelmää. Kokouksessa hyväksyttiin myös 10-vuotissuunnitelmat 
kestävän kulutuksen ja tuotannon alalta. (UN, Sustainable Development Knowledge Platform, 
2012) 

Vihreästä taloudesta keskustellessa arvioitiin yhteiskunnallista kehitystä, jossa ympäristöä ja hy-
vinvointia koskevat kysymykset integroidaan taloudellisiin kysymyksiin. Vihreän talouden viiteke-
hykseen kuuluu myös siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin, energi-
atehokkuus, resurssitehokkuus ja kestävämmät kulutus- ja tuotantotavat. Siirtyminen vihreään 
talouteen edellyttää innovaatioita, puhtaiden teknologioiden laajamittaista käyttöönottoa, kulutus-
tottumusten muutoksia sekä ympäristökysymysten huomioimista kaikilla politiikkatasoilla. (YM, 
2012) Monille teollisuusmaille vihreä talous on tie materiaali- ja energiatehokkaaseen yhteiskun-
taan (Tekniikka & Talous, 2012). 

Riossa käydyissä neuvotteluissa nousi esille myös uudenlaiset julkisen ja yksityissektorin kump-
panuusohjelmat, esimerkiksi YK:n pääsihteerin Sustainable Energy for All -aloite, kuuden suuren 
kehitypankin luotsaama Partnership on Sustainable Low Carbon Transport, sekä Iso-Britanian 
DFID:n. Japanin ja Norjan rahoittama Weatlh Accounting and the Valuation of Ecosystem Serv-
ices - aloite. Lisäksi keskusteluissa nousi esille yrityselämän vastuullisuusraportoinnin kehittämi-
nen, sekä luontopääoman arvottamisen. Lisäksi YK:n tilastointikomissio käynnistää työohjelman 
Rion päätelmien pohjalta, jossa mietitään BKT:n rinnalle kehitettäviä hyvinvointimittareita. (SLo-
CaT, 2011, UN, 2012, Waves, 2012, Mäkelä, 2012, UN Statistic Commission, 2012)

Kestävän kehityksen rakenteellisissa kysymyksissä keskusteltiin Rio+20 -kokouksessa erityisesti 
YK:n organisaatiorakenteiden uudistamista, jotta YK voisi paremmin vastata tämän päivän 
ympäristö- ja kehityshaasteisiin. Tästä prosesista lisää luvussa 6.3. Kuvissa 5-10 on esitetty YK:n 
vuosituhattavoitteiden seitsemännen tavoitteen - ympäristön kestävän kehityksen tavoitteiden - 
saavuttamista.

YK:n ympäristöohjelman 
mukaan vihreä talous 
voidaan parhaiten määritellä 
taloutena, jonka kasvu ja 
työllisyys perustuvat 
sellaisiin julkisiin ja 
yksityisiin sijoituksiin, jotka 
vähentävät hiilidioksidi-
päästöjä ja saastumista, 
edistävät energia- ja resurs-
sitehokkuutta sekä estävät 
biodiversiteetin ja eko-
systeemin häviämistä.
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Goal 7 
Ensure 
environmental 
sustainability

TARGET
Integrate the principles of sustainable development into country 
policies and programmes and reverse the loss of environmental 
resources

Forest area increase in Asia is helping to slow, but 
not reverse, global losses worldwide

Net change in forest area between 1990 and 2000 and between 2000
and 2010 (Million hectares per year)
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The reduced rate of forest loss is due to less deforestation plus the 
establishment of new forests, as well as the natural expansion of existing 
forests. As a result, the net loss worldwide decreased over the last 20 
years, from -8.3 million hectares per year in the 1990s to -5.2 million 
hectares per year in the last decade.

South America and Africa saw the largest net losses of forest areas 
between 2000 and 2010. Oceania also reported a net loss, largely 
due to severe drought and forest fires in Australia. Asia’s net gain 
of some 2.2 million hectares annually in the last ten years is mostly 
attributable to large-scale afforestation programmes in China, India and 
Viet Nam. Rapid conversion of forest lands to other uses continued in 
many other countries in the region.

A decrease in forest area impacts negatively on the many socio-
economic benefits and services that forests provide. It is hard to assign 
a dollar value to these benefits, but they include livelihoods for a 
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large proportion of the world’s population, especially 
in developing countries, and serve as economic safety 
nets in times of need. Globally, forest management and 
conservation provide employment for around 10 million 
people, and many more benefit directly or indirectly. 
Aside from timber, forests provide food, fodder, wild 
meat, medicinal plants and materials for utensils and 
construction. Research suggests that women in the 
developing world are integrally involved in the collection, 
processing, marketing and sale of these products.

The economic crisis pushes down global 
greenhouse gas emissions—slightly, and 
for the short-term
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Defying the long-term trend, carbon dioxide (CO2) 
emissions decreased globally—by 0.4 per cent, down 
from about 30.2 billion metric tons in 2008 to some 
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30.1 billion metric tons in 2009.  From 1990 through 
2008, emissions had increased almost every year, with 
particularly high growth since 2002. But even with the 
unprecedented dip, 2009 emissions were still 39 per cent 
above the 1990 level. 

The 2009 reduction is attributable to slowing economic 
activity during the global crisis. Emissions from developed 
regions were especially affected, falling by 7 per cent 
compared to 2008. In the developing regions as a 
whole, the emissions continued to increase, but at a lower 
rate than in previous years: by 5.4 per cent in 2009, 
compared with about 10 per cent in 2004 and in 2003. 
Overall, the decrease in the developed regions more than 
offset the increase in the developing regions. 

Per capita emissions remained far higher in the developed 
regions, at 10 metric tons of CO2 per person in 2009 
as against only 3 metric tons in the developing world 
and just 0.6 metric tons in sub-Saharan Africa. But, as 
in previous years, emissions per unit of economic output 
were higher in the developing regions—0.6 kilograms of 
CO2 per dollar of economic output, versus 0.37 kilograms 
in the developed regions.

In 2011, the international community made another 
step forward in enhancing the international climate 
change regime. At the United Nations Climate Change 
Conference in Durban, South Africa, it was agreed to take 
stronger action on controlling climate change–inducing 
greenhouse gas emissions. A process was launched 
to develop a protocol, another legal instrument or an 
agreed outcome with legal force under the Framework 
Convention and applicable to all Parties, which would 
come into effect and begin its implementation in 2020. 
The Conference also acknowledged the gap between the 
agreed reduction in emissions and the actual reduction 
needed for planetary well-being, underlying the need to 
further strengthen international action. 

The small, crisis-driven decrease of global emissions in 
2009 is clearly of a short-term nature and, once the 
global economy recovers, the emissions are likely to move 
upward again. Mitigating greenhouse gas emissions 
remains topical and urgent. 

The successful implementation of the 
Montreal Protocol clears the way for 
extending control to more substances

Consumption of all ozone depleting substances (ODSs), 
1986-2010 (Thousands of metric tons of ozone-depleting
potential) 
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The twenty-fifth anniversary of the Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the Ozone Layer comes this 
year, 2012, with many achievements to celebrate. Most 
notably, there has been a reduction of over 98 per 
cent in the consumption of ozone-depleting substances.  
Further, because most of these substances are also potent 
greenhouse gases, the Montreal Protocol has contributed 
significantly to the protection of the global climate system.  

The reductions achieved to date leave hydrochlorofluoro-
carbons (HCFCs) as the largest group of substances 
remaining to be phased out. Given the Protocol’s 
successful track record, and status of universal ratification, 
Governments have been considering an amendment 
that would take on HFCs, a class of global warming 
chemicals that are often used as substitutes for certain 
ozone-depleting substances.

The parties to the Protocol are now hoping to achieve 
universal ratification of all of the Protocol’s amendments as 
well. Failure to ratify all of the amendments by the end of 
the year could lead to the imposition of trade sanctions 
on non-parties, which in turn would preclude them from 
procuring HCFCs needed for a measured, thoughtful 
phase-out. 

For the other main categories of ozone-depleting 
substances, the phase-out period is winding down. 
Parties are now paying closer attention to several small 
classes of exempted uses, through better tracking or 
reporting, in order to identify and phase out uses that 

Kuva 6. Metsäala on vähenemässä globaalisti, Aasiassa metsäalan 
vähentyminen on hidastumassa. (UN, The Millenium Development 
Goals Report, 2012)

Kuva 5. Globaalisti hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet - 
hetkellisesti taloudellisen taantuman vaikutuksesta. (UN, 
The Millenium Development Goals Report, 2012)

Kuva 7. Montrealin pöytäkirjan toimenpano on vähentänyt 
otsonikerrosta heikentävien aineiden käyttöä ja kulutusta. (UN, The 
Millenium Development Goals Report, 2012)

Katsaus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin: 1. Kestävä kehitys, kestävän talouden ajavat voimat ja signaalit



Rio+20 -konferenssissa 
päätettiin tietyistä 
temaattisista osa-alueista ja 
lisätoimenpiteistä.
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have ozone-friendly alternatives. The Parties also continue 
to discuss environmentally safe management and the 
destruction of ozone-depleting substances, such as 

those contained in obsolete stockpiles and in existing 
equipment.

TARGET
Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of loss

Biodiversity is still being lost, even as more areas of the earth’s surface are protected 

Growth in terrestrial areas protected, 1990-2010 (Percentage)

Under 1 1 - 10 10 - 100 Over 100 No data available

Growth in marine protected area (up to 12 nautical miles from land), 1990-2010 (Percentage)

Under 1 1 - 10 10 - 100 Over 100 No data availableNo marine area

By 2010, protected areas covered 12.7 per cent of the 
world’s land area, but such protection extended to only 
1.6 per cent of the total ocean area. 

Since 1990, protected areas have increased in number 
by 58 per cent, and in their extent by 48 per cent. But 
growth has varied widely across countries and territories. 
Terrestrial protection doubled between 1990 and 2010 
in 59 of 228 countries with available data, and marine 
protection doubled in 86 of 172 countries with available 

data. In contrast, growth of less than 1 per cent, or no 
growth at all, occurred in the terrestrial protected area 
system of 54 countries, and in the marine protected area 
system of 35 countries. 

Despite their relatively small extent, marine protected 
areas have expanded at a faster pace than those on 
land. The extent of protection increased especially in 
costal waters out to 12 nautical miles—from 3.1 per cent 
in 1990 to 7.2 per cent in 2010.

Kuva 8. Luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, on edelleen vähentymässä vaikka suojelualueiden pinta-ala on kasvanut. (UN, 
The Millenium Development Goals Report, 2012)

Esimerkki 3:  Vihreän talouden politiikkatoimia, käytäntöjä ja aloitteita

Rio +20 -konferessissa päätettiin myös tietyistä temaattisista osa-alueista ja päätettiin 
kokoontua seuraavan kerran kolmannessa kansainvälisessä SIDS - kokouksessa Fijissä, 
Samoalla, vuonna 2014 (Third International Conference on Small Island Developing States). 
Temaattisia ja horisontaalisia aloja ovat: Afrikka, kemikaalit ja jätteet, katastrofien riskien 
vähentäminen, energia, metsät, terveys ja väestö, valtameret ja meret, kestävät kaupungit ja 
asutus, kestävä liikenne, juomavesi ja sanitaatio, biodiversiteetti ja ekosysteemit, 
ilmastonmuutos, opetus, rahoitus, sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen, 
kestävän kehityksen instituutiorakenteet, köyhyyden vähentäminen, kestävä kulutus ja tuotanto, 
teknologia, kapasiteetin rakennus, aavikoituminen, maaperän köyhtyminen ja kuivuus, 
työllisyys, kunnolliset työolot ja -suojelu, ruokaturvallisuus, ravinto ja kestävä maatalous, vihreät 
talous kestävän kehityksen ja köyhyyden vähentämisen kehyksessä, kaivosteollisuus, vuoristot, 
pienet kehittyvät saarivaltiot, kestävä turismi ja kauppa.

Muita lisätoimia Agenda 21:ltä ja kestävän kehityksen komitealta (CSD): ilmakehä, indikaattorit, 
institutionaaliset järjestelmät, kansainväliset laki-instrumentit ja -mekanismit, tekninen yhteistyö, 
bioteknologia, teollisuus, integroitu päätöksenteko, kansalliset kestävän kehtyksen strategiat 
(NSDS), väestötilastot, tietoa päätöksentekoon ja osallistumiseen, kansainvälinen yhteistyö, 
maaseudun kehity, ja tiede. 

Lähde: UN Sustainable Development Knowledge Platform, 2012. 
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Korkean tason kestävän kehityksen paneeli

YK:n kestävän kehityksen huippukokousten Rio+20 –prosessin rinnalla toimii kestävän kehityk-
sen korkean tason paneeli (High-Level Panel on Post-2015). Paneelin tehtävänä on miettiä vuo-
den 2015 jälkeistä kehitysvisiota ja agendaa köyhyyden vastaiseen taisteluun ja kestävävään ke-
hitykseen. Lisäksi osoitetaan uusia kehityshaasteita ja arvioidaan YK:n vuosituhattavoitteiden saa-
vuttamista, sen toteutuneita tavoitteita että haasteita, ja mitä näistä voidaan oppia. Paneelin on 
määrä luovuttaa raporttinsa YK:n pääsihteerille alkuvuodesta 2013.

Kestävän kehityksen haasteita ja edistämistä on käsitelty myös Suomen tasavallan presidentti 
Tarja Halosen ja Etelä-Afrikan presidentti Jakob Zuban johtaman globaalin kestävän kehityksen 
paneelin (GSP, ad-hoc), raportissa7, joka luovutettiin YK:n pääsihteerille tammikuussa 2012 (YM, 
2012; (UN, Secretary-General assembles high-level panel on post 2015 development agenda, 
2012).

Kestävän kehityksen paneelin raportti (GSP, 2012) tuo esille, että edistystä on tapahtunut vuositu-
hattavoitteiden saavuttamisessa vuosina 1992–2010, mutta paljon on vielä tehtävää kestävän 
kehityksen edistämiseksi. Myönteistä kehitystä kuvaa, että enää vain 27 %:a maailman väestöstä 
elää absoluuttisessa köyhyydessä (vrt. vuonna 1990 osuus oli 46%). Ympäristön osalta on vielä 
paljon tehtävää, mutta on tapahtunut myös jonkin verran myönteistä kehitystä, esimerkiksi maa-
palloa suojaavan otsonikerroksen ennustetaan palautuvan noin 50 vuodessa vuotta 1980 
edeltäneelle tasolle. Haasteita, erityisesti inhimillisen eriarvoisuuden jatkumisesta kuvaa, että 884 
miljoonaa ihmistä on vailla puhdasta vettä ja 2,6 miljardia ihmistä on vailla perus sanitaatiota. 
Myös 20 % maailman väestöstä on vailla sähköä. GSP-paneelin raportti tähdentää myös, että 
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TARGET
Halve, by 2015, the proportion of the population 
without sustainable access to safe drinking water 
and basic sanitation.

The world has met the MDG drinking 
water target, five years ahead of 
schedule

Proportion of population using an improved water source,
1990 and 2010 (Percentage)

1990 2010 Target
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In 2010, 89 per cent of the world’s population was using 
improved drinking water sources, up from 76 per cent 
in 1990. This means that the MDG target of halving the 
proportion of the population without sustainable access to 
safe drinking water has been met, five years ahead of the 
2015 target. If current trends continue, 92 per cent of the 
global population will be covered by 2015.

The number of people using improved drinking water 
sources reached 6.1 billion in 2010, up by over 2 billion 
since 1990. China and India alone recorded almost half 
of global progress, with increases of 457 million and 522 
million, respectively. 

The work is not yet done. Eleven per cent of the global 
population—783 million people—remains without access 
to an improved source of drinking water and, at the 
current pace, 605 million people will still lack coverage 
in 2015.

In four of nine developing regions, 90 per cent or more 
of the population now uses an improved drinking water 
source. In contrast, coverage remains very low in Oceania 
and sub-Saharan Africa, neither of which is on track to 
meet the MDG drinking water target by 2015. Over 
40 per cent of all people without improved drinking water 
live in sub-Saharan Africa.  

Since it is not yet possible to measure water quality 
globally, dimensions of safety, reliability and sustainability 
are not reflected in the proxy indicator used to track 
progress towards the MDG target. As a result, it is likely 
that the number of people using improved water sources is 
an overestimate of the actual number of people using safe 
water supplies. Continued efforts are required to promote 
global monitoring of drinking water safety, reliability and 
sustainability and to move beyond the MDG water target 
to universal coverage. 

Kuva 9. Haja-asutusalueet ovat edelleen kaupunkeja 
jäljessä puhtaan juomaveden saatavuudessa. (UN, The 
Millenium Development Goals Report, 2012)

Kuva 10. YK:n vuosituhattavoitteet puhtaan juomaveden 
saatavuudelle on saavutettu, viisi vuotta aikataulusta 
edellä. (UN, The Millenium Development Goals Report, 
2012)
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Rural areas are still far behind cities in water access 
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Coverage with improved drinking water sources for 
rural populations is still lagging. In 2010, 96 per cent 
of the urban population used an improved drinking 
water source, compared with 81 per cent of the rural 
population. 

In absolute terms, because of population growth, the 
number of people without an improved source in urban 
areas actually increased.  In rural areas, on the other 
hand, the number of people without an improved 
source of water decreased, from 1.1 billion in 1990 to 
653 million in 2010. However, the gap between urban 
and rural areas still remains wide, with the number of 
people in rural areas without an improved water source 
five times greater than in urban areas.

Poorer people in sub-Saharan Africa are at a disadvantage in access to drinking water
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Inequality remains a concern. An analysis of data from 35 
countries in sub-Saharan Africa (representing 84 per cent 
of the region’s population) shows significant differences 
between the poorest and richest fifths of the population 
in both rural and urban areas. Over 90 per cent of the 

richest quintile in urban areas use improved water sources, 
and over 60 per cent have piped water on premises.  In 
rural areas, piped-in water is non-existent in the poorest 
40 per cent of households, and less than half of the 
population use any form of improved source of water.

Katsaus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin: 1. Kestävä kehitys, kestävän talouden ajavat voimat ja signaalit

7 Raporttiin “Resilient people, resilient planet: a future worth choosing” sisältyy 56 suositusta kestävän kehityksen edistämiseksi.



yksittäisistä onnistumisista huolimatta globaalin ympäristön tila heikkenee hälyttävää vauhtia, ja 
tämä ilmenee maaperän köyhtymisenä, aavikoitumisena, kestämättömänä metsänhoitona, 
makean veden saatavuuden heikkenemisenä ja äärimmäisenä luonnon monimuotoisuuden 
häviämisnopeutena. Ympäristön tilan heikkenemisen seurauksena lähes kaksi kolmasosaa luon-
non ihmiskunnalle tuottamista ekosysteemipalveluista heikkenee maailmanlaajuisesti. Tämän to-
detaan olevan merkittävä este köyhyyden vähentämiseen, nälkään ja sairauksiin liittyvien vuositu-
hattavoitteiden saavuttamiselle. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja 
Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

GSP-paneeli nostaa esille huolensa maapallon kantokyvyn rajojen ylittymisestä8. Planeetan kanto-
kyvyn rajat on määritetty yhdeksälle ilmiölle, joita ovat ilmastonmuutos, luonnon monimuo-
toisuuden häviäminen, biokemikaaliset kiertokulut (typpi ja fosfori), stratosfäärisen otsonin kato, 
merten happamoituminen, makean veden globaali käyttö, maankäytön muutokset, ilmakehän 
aerosolikuormitus ja kemialliset saasteet. Tutkijoiden (Stockholm Resilence Centre, 2009) mu-
kaan ihmisen toiminta on jo rikkonut ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden 
häviämiseen ja globaaliin typpisykliin liittyvät planeetan kantokyvyn rajat. Lisätutkimusten valossa 
myös globaalin fosforisyklin, makean veden käytön ja maankäytön rajojen osalta saattavat maa-
pallon kestokyvyn rajat tulla pian vastaan. GSP-paneeli tähdentää myös, että haasteista huoli-
matta on mahdollista kääntää nykyinen kehitys niin ihmisen kuin ympäristön hyväksi. Tämä edel-
lyttää ennen kaikkea, että luodaan uusia globaalia kestävyyttä tukevia työpaikkoja ja sijoitetaan 
uusiin ympäristöteknologioihin ja innovaatioihin. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Vihreän talouden 
viitekehykseen kuuluu myös 
siirtyminen fossiilisista 
polttoaineista uusiutuviin 
energiamuotoihin, huomioiden 
energiatehokkuus, 
resurssitehokuus ja 
kestävämmät kulutus- ja 
tuotantotavat (YM, 2012).

17

Kestävä kehitys, vihreä 
talous, biotalous, vähähiilinen 

talous, Clean Tech, 
vastuullinen liiketoiminta, 
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Energian hinnan 
nousu ja vaihtelevuus
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Kuva 11. Kestävän talouteen siirtymiseen vaikuttavia asioita (ajurit, vaikutukset ja talouden ilmiöt) (Tekes, 2012, mukaillen).

Katsaus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin: 1. Kestävä kehitys, kestävän talouden ajavat voimat ja signaalit

8 Raportti viittaa Stockholm Resilience Centerin Johan Rockströmin johtaman tutkijaryhmän vuonna 2009 esittämään planeetan kantokyvyn rajojen viitekehykseen, jonka 
avulla pyrittiin määrittämään ”turvallinen toimintaympäristö ihmiskunnalle”.
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Kuva 12. Eri valtioiden 
inhimillisen kehityksen indeksi 
(HDI-indeksi) ja ekologinen 
jalanjälki. UNDP:n luoma 
mittaristo (HDI) koostuu 
odotettavissa olevasta elinajasta, 
lukutaidosta, koulutuksesta ja 
elintasosta. HDI:n tavoitteena on 
kuvata kuinka hyvän 
elämänlaadun maat pystyvät 
tarjoamaan asukkailleen ja sen 
on katsottu kuvaavan 
hyvinvointia paremmin kuin BKT 
etenkin kehittyvien maiden 
kohdalla. (UN, Trends in 
sustainable development, 2010)

Kestävän kehityksen 
tavoitteiden (MDG ja SDG) 
avulla pohjustetaan globaalin 
vihreän talouden luomista.

Katsaus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin: 1. Kestävä kehitys, kestävän talouden ajavat voimat ja signaalit

Esimerkki 4:  Euroopan komission julkinen kuuleminen Rio+20 konferenssin jatkotoimista

Euroopan komissio haluaa konkreettisia ja yksityiskohtaisia toimia kestävän kehityksen 
edistämiseksi sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti (Rio+20). Julkisen kuulemisen avulla 
kerätään näkemyksiä ja ideoita, joiden perusteella komissio laatii tiedonannon Rio+20:n 
jatkotoimista. Kuulemisessa on esitetty kysymyksiä viideltä eri alalta:

1. Osallistavan vihreän talouden edistäminen kestävän kehityksen toteuttamiseksi sekä 
EU:ssa että koko maailmassa.

2. Painopistealojen määrittäminen (esimerkiksi köyhyyden poistaminen, kestävä 
maatalous, vesihuolto, kestävä energia, ihmisarvoisten työolojen luominen kaikille, 
valtamerten suojelu ja kalastus sekä kestävä kulutus ja tuotanto) sekä pohdinnat 
tavoitteiden ja indikaattoreiden tarkoituksenmukaisuudesta näillä aloilla.

3. Kestävän kehityksen tavoitteiden laatiminen, eri aiheiden ja niiden optimaalisen muodon 
tarkasteleminen sekä ehdotukset keinoiksi seurata edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa.

4. Tehokkaan kestävän kehityksen rahoitusstrategian vaihtoehtojen tarkasteleminen, 
mukaan lukien mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevia resursseja ja keinot edistää 
investointeja.

5. Kestävän kehityksen institutionaalisten puitteiden lujittaminen YK:n ympäristöohjelman 
(UNEP) ja kestävää kehitystä käsittelevän korkean tason poliittisen foorumin (HLPF) 
yhteydessä sekä pohdinnat keinoista lisätä sidosryhmien osallistumista.

Komission tavoitteena on julkaista tiedonanto Rio +20:n jatkotoimista alkuvuodesta 2013.
Julkiseen kuulemiseen voi osallistua komission verkkosivuilla >> 16.10.2012 – 15.01.2013.

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm


Esimerkki 5:  Yritysesimerkki siirtymisestä vähähiiliseen talouteen

IKEA:n uuden kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategian tavoitteena on parantaa energia- 
ja resurssiriippuvuutta noin 1,5 miljardin euron investoinneilla uusiutuvaan energiaan – 
tavoitteena on puolittaa yrityksen hiilijalanjälki vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi yritys tulee 
parantamaan kestävää kehitystä toimitusketjussa, parantamaa ihmisoikeuksia ja koulutusta. 

IKEA on jo asentanut 342 000 aurinkopaneelia varastoihin ja muihin rakennuksiin ja on 
sitoutunut ostamaan ja käyttämään 180 MW tuulivoimaa viidessä eri maassa, mukaan lukien 
yrityksen ostama 12,3 MW tuulivoimafarmi Skotlannista. Samassa yhteydessä yrityksellä on 20 
%:n energiatehokkuuden tehostamissuunnitelma, jossa se tulee muun muassa vaihtamaan 
kauppojen nykyisen valaistuksen LED-valaisimiin, jolla se on laskenut säästävänsä noin 15 
miljoonaa euroa vuodessa. Resurssitehokkuuden parantamisessa yrityksen tavoitteena on 
kierrättää 90 % myymäläjätteestä ja muuttaa 10 000 tuotantolinjaansa kestävämmäksi 
esimerkiksi uusiutuvien- ja kierrätysmateriaalien käytöllä ja kierrätyksellä. Yrityksellä on myös 
suunnitelmia vesijalanjäljen vähentämiseksi omissa toiminnoissaan sekä toimitusketjussa. 

Lähde: (Eugene, 2011) ja (Will, 2012)

1.2 Kestävän kehityksen tavoitteet ja indikaattorit

YK on arvioinut lähes vuosittain yleiskokouksen vuonna 2000 asettamien vuosituhattavoitteiden 
saavuttamista. Tavoitteista on vuoden 2012 seurantaraportin mukaisesti saavutettu esimerkiksi 
äärimmäisen köyhyyden vähentyminen, puhtaan juomaveden saannin lisääntyminen; ympäristöta-
voitteiden (tavoite 7) saavuttamista on esitetty kuvissa 3-8. (UN, The Millenium Development 
Goals Report, 2012)

Jotta saavutettaisiin kestävän kehityksen tavoitteet, päätöstentekijät tarvitsevat kvantitatiivista 
tietoa resurssien käytöstä ja tavoitearvoista, joissa yhdistyvät tieteelliset kriteerit ja poliittisesti 
päätetyt kriteerit resurssien käytöstä. Rio+20 –konferessissa nousi esille kysymys kuinka mitata 
kehitystä kestävään ja resurssitehokkaaseen suuntaan ja keskusteluissa on noussut esille erityis-
esti tarve tavoitteenmukaisille indikaattoreille. Myös OECD kerää tietoa vihreän kasvun indikaat-
toreista (OECD, 2012).

Esimerkki 6:  Valtion tukea energiatehokkuutta tukeviin ratkaisuihin

UK:ssa on tammikuussa 2013 tulossa voimaan valtion Green Deal –suunnitelma, jonka kautta 
tuetaan kotitalouksien energiatehokkaita ratkaisuja, esimerkiksi uusiin lämpövaraajiin voi saada 
tukea jopa 270 £:aa, kuorimuuriseinän lämmöneritykseen 250 £:aa, ullakoiden eristykseen 100 
£:aa ja kiinteiden seinien eristykseen 650 £:aa. Green Deal-suunnitelman mukaisesti jokainen 
kotitalous voi saada rahaa takaisin jopa 1000 £:aan saakka energiatehokkuusratkaisuihin. 
(James, 2012)

Suomessa valtio tukee energiatehokkuutta myöntämällä harkintaperusteista energiatukea 
yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille investointi- ja selvityshankkeisiin. Työ- ja 
elinkeinoministeriön mukaan tuettavat investointihankkeet edistävät: uusiutuvan energian 
käyttöä, energiansäästöä, energiatuotannon tai –käytön tehostamista tai vähentävät 
energiatuotannon tai –käytön ympäristöhaittoja. Myös ympäristöministeriö ja maa- ja 
metsätalousministeriö myöntävät vastuualueillaan oleville toiminta-alueille tukea 
energiatehokkuutta parantaviin investointeihin. Energiakatselmusten tai –analyysien (Motiva) 
toteuttamiseen saatavan tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 40 % hyväksytyistä 
katselmuksen työkustannuksista. Kunnat sekä mikro- tai pkt-yritykset, jotka ovat liittyneet 
energiatehokkuussopimuksiin, ovat oikeutettuja korkeampaan, eneintään 50 %, energiatuen 
määrään. (Motiva, 2012)
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Brundtlandin komission 
määritelmä kestävälle 
kehitykselle: ”Humanity has the 
ability to make development 
sustainable to ensure that it 
meets the needs of the present 
without compromising the 
ability of future generations to 
meet their own needs. The 
concept of sustainable 
development does imply limits - 
not absolute limits but 
limitations imposed by the 
present state of technology and 
social organization on 
environmental resources and 
by the ability of the biosphere 
to absob the effects of human 
activities. But technology and 
social organization can be both 
managed and improved to make 
way for a new era of economic 
growth.”
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Lainsäädäntöä Euroopan Unionissa ja Suomessa

EU:ssa Ilmasto- ja energiapaketin9 sekä Eurooppa 2020-strategian10 Resurssitehokas 
Eurooppa11 ja Globalisaation aikakauden yhdennetty teoll isuuspolit i ikka12 
lippulaivahankkeilla edistetään kestävää kasvua. Resurssitehokas Eurooppa 
-hankkeeseen liittyen vuonna 2011 hyväksyttiin raaka-ainetiedonanto13 ja tiekartta 
resurssitehokkaaseen Eurooppaan14, jossa on esitetty resurssien käytön merkkipaaluja 
vuoteen 2020 asti. Aloitteessa korostetaan siirtymistä kohti resurssitehokasta ja 
vähähiilistä taloutta kestävän kasvun saavuttamiseksi sekä Euroopan kasvun ja 
työpaikkojen turvaamiseksi, jossa tiekartta luo resurssitehokkuudelle kehykset, jolla 
kuvataan miten alueen eri politiikat ovat yhteydessä toisiinsa ja miten tulevia toimenpiteitä 
voidaan suunnitella ja toimeenpanna yhtenäisesti. Tiekartan keskeisiä aihealueita ovat: 
vihreä talous (esim. kestävä tuotanto ja kulutus, jätteiden muuttaminen resursseiksi, 
tutkimuksen ja innovaation tukeminen), luonnonvarat ja ekosysteemipalvelut (esim. vesi, 
ilma, maaperä, biodiversiteetti), avainsektorit (energia, elintarvikkeet, asuminen, liikenne) 
sekä hallinta ja seuranta (mittarit ja indikaattorit). EU:ssa resurssitehokkuustiekartan 
myötä on noussut keskusteluun erilaiset tavoitteet resurssitehokkuudelle, sekä keskeisenä 
kysymyksenä on selvitelty myös indikaattoreiden soveltumista eri tavoitteisiin (Bio 
Intelligence Service, 2012). 

Suomessa kansallista kestävän kehityksen strategiaa arvioidaan kahden vuoden välein 
yhdessä EU:n kestävän kehityksen strategian toimeenpano- ja arviointiprosessin 
yhteydessä, ja arvioinnissa käytetään strategiaan sisältyviä avainindikaattoreita15. 
S u o m e s s a k e s t ä v ä n k a s v u n t e e m o i l t a o n p e r u s t e t t u m u u n m u a s s a 
materiaalitehokkuusohjelma, jota johtaamaan ovat ministerit Jan Vapaavuori ja Ville 
Niinistö perustaneet materiaalitehokkuustyöryhmän. Ministeri Vapaavuori kuvaa: 
”Materiaali- ja renergiatehokkuus luovat resurssitehokkuutta ja pohjaa kestävään 
tuotantoon ja kulutukseen, jossa luonnonvarojen merkitys hyvinvoinnin lähteenä otetaan 
huomioon myös tulevaisuuden tarpeiden valossa. Tavoitteena on materian käytön 
irtikytkeminen talouden kasvusta realistisella aikataululla. Samalla se vaatii toteutuakseen 
monipuolista osaamista. ” (TEM, 2012)

9 EU:n tavoitteina on vähentää kasvihuonepäästöjä 20 %:a vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. EU on valmis vähentämään päästöjä jopa 30 %:lla osana 
maailmanlaajuista kattavaa sopimusta, jos muut teollisuusmaat tekevät samanlaisia sitoumuksia ja kehittyvät maat osallistuvat päästövähennyksiin valmiuksiensa mukaan. 
Uusiutuvien energialähteiden osuus energian loppukäytöstä nostetaan 20 %:iin ja energiatehokkuutta parannetaan 20 %:a.
10 Eurooppa 2020 strategia 
11 Resurssitehokas Eurooppa hankkeessa EU:n siirtyminen vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen, talouskasvu ei saa enää riippua resurssien ja energian 
käytöstä. Tähän päästään: vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, lisäämällä energiavarmuutta ja luopumalla runsaasti luonnonvaroja kuluttavista tuotteista ja prosesseista. (EC, 
Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahanke, 2010)
12 EU:n Globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikan on tuettava yrityksiä ja etenkin pk-yrityksiä, kun ne vastaavat globalisaation, talouskriisin ja vähähiiliseen 
talouteen siirtymisen haasteisiin. Hankkeessa tuetaan yrittäjyyttä eurooppalaisten yritysten kunnon ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä käsitellään kansainvälistyvän 
arvonlisäketjun kaikkia osatekijöitä raaka-aineiden saannista myynnin jälkeisiin palveluihin.  (EC, Globalisaation aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka, 2011)
13 Komission raaka-ainetiedonannossa asetetaan tavoitteita raaka-aineiden saannin turvaamiseksi EU:ssa. Strategia korostaa seuraavia lähestymistapoja: 
oikeudenmukainen ja kestävä raaka-aineiden saanti kansainvälisiltä markkinoilta, EU:n sisäisen raaka-aineiden saannin kestävä edistäminen, resurssitehokkuuden ja 
kierrätyksen vahvistaminen. Se kattaa myös hyödykkeiden hintojen vakauteen ja läpinäkyvyyteen liittyviä näkökulmia.
14 Roadmap to resource efficient Europe
15 Valtioneuvoston kanslian asettaman asiantuntijaryhmän mukaan realistiset ympäristön tilaa kuvaavat indikaattorit ovat: luonnonvarojen kokonaiskäyttö, energian 
kokonaiskäyttö, luonnon monimuotoisuus, kemikaalien käyttö, kasvihuonepäästöt ilmaan, ravinnepäästöt vesistöihin, ympäristömelulle altistuneet ja luonnon virkistyskäyttöä 
kuvaava kokemusperustainen indikaattori. Valtioneuvoston kanslian ja Tilastokeskuksen yhteistä Findikaattori.fi -palvelua kehitetään keskeiseksi yhteiskunnan 
hyvinvointitiedon portaaliksi. (Rosenström, ym., 2011)
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Esimerkki 7: Uusia tuulia yritysten yhteiskuntavastuussa

Yritykset ja järjestöt ovat yhä enenemässä määrin tekemässä yhteistyötä. Suomen Wold Vision 
on käynnistänyt yritysyhteistyön Weconomy Start -ohjelmassa, yhteistyössä Finpron ja Aaöto-
yliopiston kanssa. Ohjelman tavoitteena on löytää suomalaisia yrityksiä, jotka yhteistyössä 
köyhien yhteisöjen kanssa ratkoisivat kehittyvien maiden ongelmia oman liiketoimintansa kautta. 
Yritysten rooli köyhyyden poistamisessa nähdään entistä tärkeämpänä ja ilmiö on globaali. 
Muutos yritysten yhteiskuntavastuussa perinteisestä yritysten rahalahjoista järjestöille kohti 
yhteistyötä järjestöjen kanssa kohdemaassa kertoo uudenlaisesta yhteiskuntavastuusta. 

Esimerkisi UNICEF ja Nokia ovat aloittaneet yhteistyön, jossa yrityksen teknologia- ja ohjelmisto-
osaamisen kautta tuetaan afrikkalaisten nuorten turvallsta ja hyödyllistä digitaalisen median 
käyttöä, UNICEin projektit: Voices of Youth - Citizen ja Voices of Youth - Connect. Kehittyvissä 
maissa digitaalisen median käyttö kasvaa nopeasti ja UNICEFin sosiaalisen- ja 
kansalaisviestinnän päällikön Gerrit Begerin mukaan: ”Yhteistyö antaa mahdollisuuden näyttää, 
miten voimme sosiaalisen median aikakautena vahvistaa lapsen oikeuksia, esimerkiksi 
sananvapautta ja pääsyä tiedon ääreen. Ne tukevat nuorten itseilmaisua ja kykyä arvioida tarjolla 
olevien digipalveluiden riskejä ja hyötyjä.” (UNICEF, 2012)

Yksi luonnonvarojen kulutuksesta kertova indikaattori on Global Footprint Networkin kehittämä 
ympäristöjalanjälki. Siinä valtioiden kulutusta arvioidaan maailmanlaajuisen maankäytön näkökul-
masta, ja se käsittää välillisen maankäytön tavaroiden tuottamiseen ja hiilidioksidipäästöjen absor-
boimiseen. Tämän menetelmän mukaan vuonna 2007 kunkin ihmisen jalanjälki oli 2,7 globaali-
hehtaaria. Luku ylitti selvästi 1,8 globaalihehtaaria, jolla kullakin meistä on käytettävissä kulutuk-
semme ylläpitämiseksi ympäristön tuotantokapasiteettia vaarantamatta (Global Footprint Net-
work, 2012). Kehittyneissä maissa ero on vieläkin räikeämpi. Euroopan ympäristökeskuksen 
jäsenmaissa kulutettiin 4,8 globaalihehtaaria asukasta kohti, vaikka käytettävissä oleva 
ympäristön kapasiteetti oli 2,1 globaalihehtaaria henkilöä kohti (Global Footprint Network, 2012, 
EEA, 2012).

Vesijalanjälki tarkoittaa kuluttajan tai yhteisön kuluttamien tai yrityksen tuottamien tavaroiden ja 
palveluiden tuottamiseen käytetyn makean veden määrää. Se muodostuu kolmesta osasta. Sini-
nen vesijalanjälki tarkoittaa tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen käytetyn pinta- ja pohjaveden 
määrää. Vihreä vesijalanjälki tarkoittaa tuotannossa käytetyn sadeveden määrää. Harmaa vesi-
jalanjälki tarkoittaa puolestaan tuotannon saastuttaman veden määrää. Tuotteiden tai palveluiden 
vienti aiheuttaa myös "virtuaalisen veden" vientiä. Virtuaalisella vedellä tarkoitetaan kyseisen tuot-
teen tai palvelun tuotantoon kulunutta vettä. Virtuaalisen veden vientiä tapahtuu, kun tuote tai 
palvelu kulutetaan muualla kuin sillä valuma-alueella, josta vesi on otettu. Tuontimaille tai alueille 
virtuaalisen veden tuonti tarjoaa mahdollisuuden käyttää paikallisia vesivaroja muihin tarkoituk-
siin. Tästä voi olla suurta hyötyä maille, joiden vesivarat ovat pienet. Valitettavasti monet virtuaal-
ista vettä vievät maat kärsivät itse asiassa vesipulasta, mutta niiden aurinkoinen ilmasto soveltuu 
hyvin maataloustuotantoon. Tällaisissa maissa virtuaalisen veden vienti kuormittaa vesivaroja 
entisestään ja aiheuttaa usein sosiaalisia ja taloudellisia haittoja, koska vettä ei ole saatavana 
tarpeeksi muihin toimintoihin tai tarpeisiin. (Water Footprint Network, 2012 ja EEA, 2012)

UNEPilla on useita 
resurssitehokkuuteen liittyviä 
projekteja mm. tieteelliseen 
tietotason vahvistamiseen, 
yleiseen oikeuskelpoisuuteen ja 
investointimahdollisuuksiin 
liittyen.
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1.3 Vihreä talous ja vihreä liiketoiminta

OECD:n vihreän kasvun strategia (OECD, 2011) suosittaa vihreään kasvuun suunnatuvilta politiik-
katoimilta innovaatioiden tukemista, koska innovaatioiden avulla voidaan tehokkaammin hyö-
dyntää luonnonvaroja ja edistää uusien vihreiden liiketoimintojen syntymistä ja uusien työpaikko-
jen luomista. Vihreällä liiketoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintamalleja, jotka tukevat tuotteiden ja 
palveluiden luomista ekotehokkaasti ja resurssitehokkaasti, ja jotka ovat taloudellisesti kannatta-
via. Näillä liiketoimintamalleilla on pienempi ympäristövaikutus kuin perinteisillä liiketoimintamal-
leilla. (OECD & Norden, The future of eco-innovation, 2012). YK:n ympäristöohjelman mukaan 
vihreä talous voidaan parhaiten määritellä taloutena, jonka kasvu ja työllisyys perustuvat sellaisiin 
julkisiin ja yksityisiin sijoituksiin, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja saastumista, edistävät 
energia- ja resurssitehokkuutta sekä estävät biodiversiteetin ja ekosysteemin häviämistä (UNEP, 
Towards green economy - pathways to sustainable development and poverty eradication, 2011).

YK:n ympäristöohjelma määrittää myös resurssitehokkuuden elinkaarianalyysin ja arvoketjun 
näkökulmasta. Tämä tarkoittaa palvelun tai tuotteen tuotannon ja kulutuksen kokonai-
sympäristövaikutuksen vähentämistä raaka-aineiden talteenotosta käyttöön ja loppusijoitukseen 
(UNEP, 2012). 

Vihreään talouteen liittyviä aloitteita ja projekteja, sekä kansainvälisiä ja kotimaisia vihreän kas-
vun toimijoita on esitetty liitteessä 2.

Esimerkki 8:  YK:n ympäristöohjelman aloite resurssitehokkaista kaupungeista

YK:n ympäristöohjelman UNEPin kesällä 2012 julkaisema globaali aloite resurssitehokkaista 
kaupungeista (UNEP, 2012) etsii ohjauskeinoja ja työkaluja kaupunkien resurssitehokkuuden ja 
kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi, sekä kuluttajien ja liike-elämän 
kulutustottumusten muuttamiseen. Aloitteessa keskitytään kaupunkien resurssijalanjäljen 
kehittämiseen, selkeiden päämäärien ja tavoitteiden asettamiseen sekä teknisen neuvonnan 
tarjoamiseen resurssitehokkuuden eri dimensioista. Resurssijalanjäljen kehittämisessä 
arvioidaan muun muassa rakennusten energiankäytön, kaupunkialueiden vedenkäytön ja 
jätteiden määrän vähentämistä, sekä jätteiden uudelleenhyödyntämistä. Tämän lisäksi 
arvioidaan kaupunkikehityksen irtikytkemistä resurssien käytöstä ja ympäristövaikutuksista 
(decoupling), tuoteketjun hallintaa, elinkaariarviointia ja kaupunkien resurssivirtojen 
systemaattista analyysia. 

Kaupunkien resurssitehokkuuden parantamisessa suurta potentiaalia
UNEPin ennusteiden mukaan 80 % maailman väestöstä tulee asumaan kaupungeissa vuoteen 
2050 mennessä, noin 3 miljardia ihmistä enemmän kuin nyt, pääasiassa Afrikassa ja Aasiassa. 
Globaalisti kaupungeilla on suuri vaikutus ympäristöön: kaupungit tuottavat noin 50 % 
globaalista jätteestä, ovat päästölähde noin 60-80 % globaaleista kasvihuonepäästöistä, 
kuluttavat noin 75 % luonnonvaroista, vievät noin 3 % maapinta-alasta  ja tuottavat noin 80 % 
globaalista bruttokansantuotteesta. UNEPin arvioiden mukaan kaupunkien resurssitehokkuuden 
parantamisessa on suuria potentiaaleja: 

• 30 % säästö vesien käytössä globaalisti pienillä investoinneilla ja käytäntöjen 
muutoksilla.

• 30-50 % energiansäästöpotentiaali olemassa olevissa rakennuksissa käytäntöjen 
muutoksilla ja olemassa olevien teknologioiden avulla.

• noin 41 biljoonan USD:n investointitarve kaupunki-infrastuktuurien parantamisessa 
seuraavien 20 vuoden aikana. Resurssitehokkuuden esim. veden, jätteen, liikenteen ja 
energian suunnittelussa voisi saavuttaa suuria säästöjä vähentämällä infrastruktuurin 
tarpeita ja käyttökustannuksia.

Kaupungille resurssijalanjälki vuoteen 2015 mennessä
YK:n ympäristöohjelma kutsuukin kiinnostuneet kaupungit, asukasmäärältään 500 000 tai 
enemmän, ja muut kansalliset tai kansainväliset toimijat resurssitehokkuuden alalla 
osallistumaan aloitteeseen. Tavoitteissa on tutkia noin 300 kaupungin resurssivirtoja sekä 
tunnistaa ja mahdollisia tehokkuustavoitteita ja ohjauskeinojen tehokkuutta, rakentaa 
tutkimusohjelma menetelmien ja kriteerien luomiseen, sekä luoda resurssijalanjälki kaupungeille. 
(UNEP, Global Iniative for Resource Efficient Cities, 2012)
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Ilmastonmuutoksen 
hillintä, ilmansuojelu ja 
otsonikerroksen suojelu 

2

YK:n ilmastonmuutosta koskevasta puitesopimuksesta ja sen Kioton pöytäkirjasta huolimatta maail-
manlaajuiset hiilidioksidipäästöt kasvoivat noin 38 %:a vuosien 1990 ja 2009 välillä. On arvioitu, että 
maapallon lämpötila nousee 2,5–5 °C:a seuraavien sadan vuoden aikana. Tämä vaarantaa miljoonia 
ihmishenkiä aliravitsemuksen lisääntymisen, sairauksien yleistymisen, lämpöaaltojen ja säähän liitty-
vien katastrofien (tulvat, kuivuus) aiheuttamien tuhojen ja vammojen sekä joidenkin taudinkantajien, 
kuten malar iahyttysten, leviämisen vuoksi . (Ulkoasiainminister iö, Kansainväl iset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012) 

Ilmastonmuutos aiheutuu ilmakehään jo kertyneistä kasvihuonekaasuista, ja tästä kertymästä suurin 
osa (vuonna 2010 54 %) on peräisin teollisuusmaista, vaikka teollisuusmaiden osuus maailman 
väestöstä oli vain noin 20 %:a. Vastaavasti kehittyvien maiden päästöt kasvavat nopeasti, ja niiden 
oletetaankin ohittavan teollisuusmaiden kokonaispäästömäärän lähivuosina. Jos otetaan huomioon 

Rikinpoisto savukaasuista
Kolmitoimikatalyytit (bensiini)

Suodattimet (diesel)

Energiantuotanto fossiilisista
polttoaineista (hiili, öljy) liikkuvissa ja
paikallaan olevissa kohteissa

Perinteiset biopolttoaineet
Biomassa

Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto
(CHP)

Päästöoikeuksien osto
toiselta mantereelta

Ilmanlaatu
paranee

Ilmanlaatu
huononee

Toivottavia

ilmastovaikutuksia

Epätoivottavia

ilmastovaikutuksia

Energiatehokkuuden parantaminen
Kysynnän hallinta

Ydinvoima
Tuuli-, aurinko- ja aaltoenergia

Hybridi- ja vähäpäästöiset ajoneuvot
Hiilen talteenotto ja varastointi (CCS)

23

Kuva 13. Esimerkkejä energia-, ilmasto- ja ilmansuojelupolitiikoiden ja teknologioiden kytkennästä toisiinsa.  Lähde: EC. (2011), 
mukaillen.
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myös metsäkadosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt, kehittyvien maiden päästömäärä on jo nyt 
suurempi kuin kehittyneiden maiden. Ilmastonmuutoksen ongelmaan ei siis voida löytää rat-
kaisua ilman, että kehittyvät maat saadaan yhä enemmän mukaan päästöjen rajoittamiseen 
tähtääviin pyrkimyksiin. Kehittyvät maat nostavat esille yleensä köyhyyden poistamiseen ja ke-
stävään kehitykseen liittyvien tavoitteidensa ensisijaisuuden sekä korostavat myös sopeutumisto-
imien tärkeyttä omalta kannaltaan tärkeimpinä ilmastotoimina. (Ulkoasiainministeriö, 
Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

2.1 YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus ja Kioton pöytäkirja

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) hyväksyttiin vuonna 199216.  Ilmasto-
sopimuksen tavoitteena on ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle 
tasolle, joka estää ihmistoiminnasta aiheutuvat vaaralliset häiriöt ilmakehässä. Vakauttamisen 
tulisi tapahtua sellaisella aikavälillä, että ekosysteemit pystyvät luonnollisesti sopeutumaan ilmas-
tonmuutokseen, ravinnontuotanto ei häiriinny ja talous voi kehittyä normaalisti. Ilmastosopimuk-
sen päämääränä on tiukentaa asteittain päästövähennyssitoumuksia. Osa ilmastosopimuksen 
velvoitteista koskee sen kaikkia osapuolimaita,17 joissa maiden tulee esimerkiksi laatia ja toteut-
taa kansallisia ilmastonmuutosta hillitseviä ja siihen sopeuttavia ohjelmia18, 19. Lisäksi maiden 
tulee selvittää kasvihuonekaasupäästöjensä määrä ja raportoida niistä sopimuksen sihteeristölle 
(UNFCCC Secretariat)20, 21. Sopimus koskee esimerkiksi hiilivarojen ja nielujen suojelua, ilmasto-
havainnoinnin ja -tutkimuksen tukemista sekä valtioiden yhteisiä toimenpiteitä, joilla sopeudutaan 
ilmastonmuutosten vaikutuksiin. Kehittyvillä mailla on nykyisessä sopimuksessa päästölasken-
nassa teollisuusmaita kevyemmät vaatimukset ja väljemmät aikataulut. (Ulkoasiainministeriö, 
Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Ilmastosopimuksen 18. osapuolikokouksessa Dohassa (26.11-7.12.2012) sovittiin uusista aikatau-
luista kohti uutta ilmastosopimusta, jonka neuvottelut on tarkoitus päättää vuonna 2015. Kokouk-
sessa päätettiin, että vuosina 2013 ja 2014 arvioidaan, kuinka kaikkien maiden päästöjä saadaan 
vähennettyä voimakkaammin jo ennen vuotta 2020. Lisäksi kokouksessa saatiin sopu Kioton tois-
esta velvoitekaudesta, joka alkaa vuoden 2013 alusta ja kestää kahdeksan vuotta. (YM, Uutisia 
Dohasta, 2012)

Kioton pöytäkirja

Ilmastosopimusta täsmentävä Kioton pöytäkirja (Kyoto Protocol) hyväksyttiin vuonna 1997 ja se 
tuli voimaan 16.2.200522. Kioton pöytäkirja asettaa teollisuusmaille31 numeeriset päästövähennys-
velvoitteet ja velvoittaa niitä vähentämään kuuden kasvihuonekaasun (hiilidioksidi (CO2), metaani 
(CH4), dityppioksiduuli (N2O), tietyt halogenoidut hiilivedyt (PFC:t ja HFC:t) ja rikkiheksafluoridi 

Kioton pöytäkirjan toinen 
velvoitekausi alkaa 1.1.2013. 
Uuden globaalin 
ilmastosopimuksen 
neuvottelut on tarkoitus 
päättää vuonna 2015.

24

16 Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1994. Vuoden 2010 elokuussa sopimuksen on ratifioinut 193 valtiota ja EU.Suomi ratifioi Kioton pöytäkirjan muiden Euroopan unionin 
jäsenmaiden kanssa 31.5.2002. Vuoden 2010 elokuussa sopimuksen on ratifioinut 193 valtiota ja EU.
17 Ilmastosopimukseen sisältyy periaate yhteisistä, mutta eriytetyistä vastuista, jonka mukaan teollisuusmailla on erityinen velvoite ottaa johtava asema toimissa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Teollisuusmaita eli ilmastosopimuksen I liitteen maita ovat OECD:n alkuperäiset jäsenmaat sekä ns. siirtymätalousmaat. Kaikki muut 
maat ilmastosopimus määrittelee kehittyviksi maiksi. Tähän ryhmään kuuluu näin myös vauraampia maita, jotka eivät kuulu OECD:n DAC-luokituksessa kehitysyhteistyön 
kohdemaihin. 
18 Suomen kansalliset ilmastotoimet pohjautuvat pitkälti YK:n puitesopimuksen, Kioton pöytäkirjan ja EU:n asettamiin kehyksiin. 
19 Euroopan unionin maat ovat kansallisten toimenpiteiden rinnalla kehittäneet ja sopineet EU:n laajuisista yhteisistä ja koordinoiduista toimenpiteistä.
20 Päästöjen, toimien ja tuen seurantaa, raportointia ja todentamista (MRV) päätettiin tehostaa Cancunin osapuolikokouksessa ja Durbanin osapuolikokouksessa 
hyväksyttiin kaksivuotisraporttien ohjeet. Durbanissa sovittiin ohjeet joka toinen vuosi toimitettaville liitteen I ja liitteen I ulkopuolisten maiden raporteille sekä 
teollisuusmaiden arviointi- ja tarkistusmenettelylle (IAR) ja kehittyvien maiden konsultaatio- ja arviointiprosessille (ICA).
21 Suomen raportoimat vuoden 2008 kasvihuonekaasupäästöt olivat hieman alle Kioton perusvuoden 1990 tason.  Suomen raportointivelvoitteista kansainvälisille 
sopimuksille ja Euroopan Unionille on käsitelty tarkemmin ympäristöministeriön julkaisussa ”Päästötietoryhmän loppuraportti” (Ympäristöministeriö, 2012).
22 Ilmastosopimuksen liitteen I ulkopuolisille maille ei Kioton pöytäkirjassa ole asetettu erityisiä päästörajoitustavoitteita. Näillä mailla on ilmastosopimuksessa ja Kioton 
pöytäkirjassa teollisuusmaita kevyemmät toimeenpanovelvollisuudet ja väljemmät raportointiaikataulut. Yhdysvallat ei ole ratifioinut Kioton pöytäkirjaa.
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(SF6)) päästöjä yhteensä 5,2 % vuoden 1990 tasosta vuosina 2008–2012. Tämä sitova yleisvel-
voite on jaettu maakohtaisiksi erisuuruisiksi velvoitteiksi. Ne maat, joita päästöjen vähennysvel-
voitteet koskevat, on lueteltu Kioton pöytäkirjan B-liitteessä (Annex B countries). Pöytäkirja ei 
aseta kehittyville maille sitovia päästövähennysvelvoitteita, mutta vahvistaa ilmastosopimuksen 
kehittyville maille asettamat velvoitteet, esimerkiksi velvoitteen laatia ja toteuttaa ilmastonmuuto-
sta hillitseviä toimintaohjelmia. Ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja asettavat sopimuksen liit-
teessä I mainituille teollisuusmaille useita velvoitteita kehittyvien maiden tukemiseksi ilmasto-
sopimuksen toimeenpanossa, ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä siihen sopeutumisessa. 
Lisäksi 7. osapuolikokouksessa hyväksytyt ns. Marrakeshin sopimukset sisältävät Kioton pöytäkir-
jan toimeenpanosääntöjä koskevan päätöspaketin ohella myös ilmastosopimuksen kehittyviä 
maita koskevien artiklojen toimeenpanoa koskevia päätöksiä. Kioton pöytäkirjan ylin päättävä 
elin, osapuolikokous, kokoontuu vuosittain ilmastosopimuksen osapuolten konferenssien yhtey-
dessä. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 
2012, 2012)

Kioton pöytäkirja asettaa kehittyneille maille tiukemmat ja yksityiskohtaisemmat raportointivelvoit-
teet kuin ilmastosopimus, mutta jättää maiden itsenä päätettäväksi keinot, joilla ne täyttävät vel-
voitteensa. Pöytäkirja sisältää kuitenkin yleisiä suosituksia politiikoista ja toimista, joilla maat voi-
vat vähentää päästöjään, kuten lisäämällä energiatehokkuutta, uusimalla energiantuotanto- ja 
liikenneteknologiaa, edistämällä uusiutuvan energian käyttöä, sekä suojelemalla metsiä ja muita 
hiilinieluja. Pöytäkirja velvoittaa osapuolet myös yhteistyöhön ilmastonmuutokseen liittyvässä tut-
kimuksessa, koulutuksessa ja tiedotuksessa sekä ilmastoystävällisen teknologian siirrossa. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Kioton pöytäkirjan toimeenpanon lisäksi teollisuusmaihin kohdistuu haaste vastata niistä sitou-
muksista, joita ilmastosopimukseen ja Kioton pöytäkirjaan sisältyy kehittyville maille annettavasta 
tuesta, jota seurataan sopimusten raportointijärjestelmän avulla. Samanaikaisesti neuvotellaan  
ilmastosopimusjärjestelmän kehittämisestä Kioton pöytäkirjan velvoitekauden jälkeen. (Ulkoasiain-
ministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Durbanin osapuolikokouksessa joulukuussa 2011 sovittiin Kioton pöytäkirjan toisesta velvoi-
tekaudesta vuoden 2012 jälkeen; Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi alkaa 1.1.2013. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)
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Esimerkki 9:  EU-alue on saavuttamassa Kioton pöytäkirjan päästötavoitteet

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) laskelmien mukaan EU-alue on saavuttamassa 
tavoitteensa leikata kasvihuonepäästöjä ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesti.. 
Vuoden 2011 raportoitujen tilastojen perusteella kasvihuonepäästöt vähenivät 2,5 %, ja myös 
melkein kaikki EU-maat ovat saavuttamassa omat tavoitteensa. EEA:n laskelmien mukaisesti 
EU-alueen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 16,5 %, ja EEA:n mukaan EU onkin 
oikealla päästövähennysuralla. 

EU:n ilmastokomissaarin Connie Hedegardin mukaan: ”EU on saavuttamassa Kioton tavoitteet. 
Vaikka talous kasvoi 48 %:a vuodesta 1990, päästöt vähenivät 18 %:a. Nämä luvut osoittavat, 
että päästöjä voidaan vähentää talouskasvusta riippumatta. On tärkeää säilyttää tämä suunta, ja 
20 %:n päästövähennystavoite vuoteen 2020 mennessä ei tule automaattisesti, vaan siihen 
vaaditaan jatkuvia toimia. Lisäksi uusien aloitteiden ja lainsäädännön avulla, kuten EU:n 
energiatehokkuusdirektiivi, EU on oikeilla raiteilla vähentämässä päästöjä yli 20 %:n.”

Lähteet: (EEA, 2012), (EC, Statement by EU Commissioner for Climate Action Connie 
Hedegaard on the EU's progress towards meeting its Kyoto Protocol target, 2012)
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24 On arvioitu, että 2oC –tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kehittyneiden maiden tulisi ryhmänä vähentää päästöjään vuoteen 2020 mennessä 25–40 % ja vuoteen 
2050 mennessä 80–95%. Lisäksi kehittyvien maaryhmän tulisi saavuttaa noin 15–30 %:n päästövähennys päästöjen nykyiseltä kasvu-uralta vuoteen 2020 mennessä.
25 Durbanissa (2011) sovittiin Vihreän ilmastorahaston rakenteesta ja hallinnollisesta järjestelystä, ja siihen sisällytetään sekä hillitsemis- että sopeutumisikkunat. GEF ja 
UNFCCC kokoavat yhdessä rahastolle väliaikaisen sihteeristön ja Maailmanpankki toimii väliaikaisena varainhoitajana. 



Teknologian, tietotaidon käytäntöjen ja prosessien siirto

Ilmastosopimuksen osapuolia velvoitetaan toimimaan yhteistyössä ympäristöystävällisten teknolo-
gioiden, prosessien, tietotaidon ja käytäntöjen kehittämisessä ja soveltamisessa25. Te-
ollisuusmaille kuuluu lisäksi velvollisuus ryhtyä toimiin teknologian ja tietotaidon käytäntöjen ja 
prosessien siirtämiseksi ja saatavuuden edistämiseksi ja rahoittamiseksi. Valtioiden tulee myös 
toimia julkisessa omistuksessa olevien teknologioiden siirtämiseksi sekä kannustavan toimin-
taympäristön luomiseksi yksityisen sektorin hankkeille. Erityisesti tukea on suunnattava kehitty-
vien maiden omien valmiuksien ja teknologian kehittämiseen ja edistämiseen. Lisäksi te-
ollisuusmaiden on määrä integroida teknologiansiirto harjoittamaansa yhteistyöpolitiikkoihinsa ja 
-ohjelmiinsa sekä edistää julkisessa omistuksessa olevan teknologian siirtämistä kehittyviin mai-
hin. Teknologiakeskuksen pääasiallinen tarkoitus on vastata kehittyvien maiden esittämiin ilmasto-
teknologiaan liittyviin kysymyksiin ja pyyntöihin. Tukea on myös ohjattava tutkimuksen, tiedonke-
ruun ja järjestelmällisen seurannan aloilla relevanteille kansainvälisille ohjelmille, verkostoille tai 
järjestöille, jolla edistetään kansainvälisiä ja hallitustenvälisiä ponnisteluja tieteellisten ja teknisten 
tutkimusvalmiuksien vahvistamiseksi sekä tiedon vaihdon ja saatavuuden edistämiseksi kehitty-
vissä maissa, joiden erityiset edut ja tarpeet on tarkasti huomioitava. (Ulkoasiainministeriö, Kan-
sainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Kioton pöytäkirjan joustomekanismit

Kioton pöytäkirja sisältää kolme markkinapohjaista joustomekanismia: puhtaan kehityksen mekan-
ismin (Clean Development Mechanism, CDM), yhteistoteutuksen (Joint Implementation, JI) sekä 
kansainvälisen päästökaupan (International Emission Trading, IET)26, 27. Joustomekanismien 
avulla Kioton sopimuksessa päästötavoitteisiin sitoutuneet teollisuusmaat voivat toteuttaa osan 
sovituista vähennyksistä myös muualla kuin omassa maassaan, sillä kasvihuonepäästöjen glo-
baalin luonteen vuoksi ei ole merkitystä missä päin maailmaa päästövähennykset tehdään. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Kansainvälisessä päästökaupassa valtiot, joilla on Kioton pöytäkirjan alainen päästövähennysta-
voite, voivat ostaa ja myydä päästöoikeuksia (Assigned Amount Unit, AAU) päästäkseen omaan 
vähennystavoitteeseensa. Kansainvälinen päästökauppa on valtioiden välistä suoraa päästökiin-
tiöiden kauppa, ja se on eri asia kuin EU:n päästökauppa (Emission Trading Scheme, ETS)28. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Puhtaan kehityksen mekanismissa (Clean Development Mecanism, CDM) teollisuusmaa, jolla on 
Kioton sopimuksessa määritelty päästövähennysvelvoite, ostaa päästövähennysyksiköitä (Certi-
fied Emission Reduction, CER) kehittyvässä maassa sijaitsevasta päästöjä vähentävästä hank-
keesta29.  CDM-mekanismin tarkoitus on edistää kestävää kehitystä kehittyvissä maissa ja tarjota 
teollisuusmaille kustannustehokkaita tapoja vähentää päästöjä. Vastaava päästöjen leikkaus tulisi 
teollisuusmaiden omissa, usein jo ennestään tehokkaasti energiaa käyttävissä laitoksissa toteutet-

26

25 Marrakeshin osapuolikokouksessa luotiin puitekehys ilmastosopimuksen teknologiansiirron tehostamiseksi. Cancunin osapuolikokouksessa 2010 päätettiin perustaa 
teknologiakeskus sekä teknologian siirtoa helpottava yhteistyöverkosto. Lisäksi Marrakeshin sopimuksissa kehotetaan teollisuusmaita tukemaan uusiutuvia energiavaroja 
koskevaa tutkimustoimintaa kehittyvissä maissa.Kioton pöytäkirjan osapuolia kehoitetaan tukemaan koulutusta ja julkista tiedotusta ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa. 
Vuonna 2004 hyväksytty toimintasuunnitelma toistaa nämä kehotukset erityisesti sopeutumistoimien osalta.
26 Kioton mekanismihallinnon yleiskoordinaatiosta vastaa Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö. Ympäristöministeriö vastaa yhteystoteutushankkeiden (JI) ja kansainvälisen 
päästökaupan hallinnoinnista. Puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) hallinto kuuluu ulkoasiainministeriölle.
27 Suomessa päästöyksiköitä hankitaan sekä CDM- että JI-mekanismien avulla tekemällä kahdenvälisiä hankesopimuksia suoraan hankekehittäjien kanssa sekä 
sijoittamalla varoja hiilirahastoihin. Valtion päästöohjelman tarkoituksena on hankkia Suomelle päästöyksiköitä Kioton joustomekanismien kautta kustannustehokkaasti ja 
huomioiden samalla potentiaalisten hankkeiden tuottamat kehityspoliittiset ja ilmastopoliittiset oheishyödyt.
28 EU:n päästökauppa on unionin sisäinen politiikkatoimi päästötavoitteiden saavuttamiseksi ja sitä käydään päästökaupan piirissä olevien yritysten välillä.
29 CDM:n tuotoista peritään 2 % maksu, jotka sijoitetaan Kioton pöytäkirjan alaiseen sopeutumisrahastoon.
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tuna huomattavasti kalliimmaksi. Uuden teknologian käyttöönotto kehittyvässä maassa parantaa 
usein esimerkiksi paikallisen ympäristön ja ilman laatua, sekä tarjoaa tärkeää ympäristötietoutta, 
jota ei välttämättä muuten olisi saatavilla. Hankkeiden toteuttaminen kehittyvissä maissa luo 
myös uusia työpaikkoja, sillä hankkeet toteutetaan useimmiten paikallisten työntekijöiden voimin. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Tyypillisesti CDM-hankkeet sijoittuvat uusiutuvan energian, energiatehokkuuden tai jätehuollon 
alalle. Hankkeiden odotetaan edistävän teknologiansiirtoa, houkuttelevan investointeja kehittyviin 
maihin sekä lisäävän ilmastoystävällisten energiantuotantotapojen osuutta. Hankekohteet voivat 
olla joko yksityissektorin tai valtion hankkeita. Kehittyvät maat30, 31 ovat erittäin kiinnostuneita ke-
hittämään CDM:ä entistä laaja-alaisemmaksi ja tutkimaan vastaavia rahoitusmahdollisuuksia 
muiden Kioton mekanismien yhteydessä. Tällainen on ilmastosopimuksen REDD+ -mekanismi, 
jonka tarkoituksena on pysäyttää kehittyvien maiden metsäkato, josta aiheutuu lähes viidennes 
kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Tarkoituksena on, että voidaan hankkia päästöoikeuksia 
tukemalla metsäkadon pysäyttämistä kehittyvissä maissa CDM:n tapaan. Kesäkuussa 2007 
CDM:n hallintoneuvosto asetti säännöt ns. ohjelma-CDM:lle (programmatic CDM), jonka puit-
teissa kehittyvissä maissa voidaan toteuttaa yksittäisten hankkeiden sijaan laajoja ohjelmahank-
keita useissa eri kohteissa. Ohjelmamuotoinen CDM-hanke voi kohdistua esimerkiksi kotitalouk-
siin tai liikenteeseen tietyssä kaupungissa, maassa tai usean maan alueella, ja se voi sisältää 
rajattoman määrän hankkeen alaisia toimia, esimerkiksi: energiaa säästävien lamppujen ja ilmas-
tointilaitteiden asentaminen kotitalouksiin tietyllä alueella tai joukkoliikenteen kehittäminen 
vähäpäästöisemmäksi tietyssä kaupungissa32. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Yhteistoteutuksessa (Joint Implementation, JI) teollisuusmaa, jolla on Kioton sopimuksessa 
määritelty päästötavoite, ostaa päästövähennysyksiköitä (Emission Reduction Unit, ERU) tois-
essa teollisuusmaassa sijaitsevasta päästöjä vähentävästä hankkeesta. (Ulkoasiainministeriö, 
Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Lisätietoa sopimusten rahoitusmekanismista ja eri maiden Ulkoasiainministeriön sivuilta ja julkais-
usta: Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012.

Puhtaan kehityksen mekanismi 
tarjoaa konkreettisen työkalun 
kehittyvien maiden kanssa 
harjoitettavalle energia- ja 
ilmastoyhteistyölle.
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30 CDM ei kuitenkaan hyödytä tasapuolisesti kaikkia kehittyviä maita: se on markkinapohjainen keino, ja siitä hyötyvät eniten Kiinan ja Intian kaltaiset maat, jotka muutoinkin 
kykenevät houkuttelemaan investointeja. Helmikuun 2011 mennessä CDM-hallintoneuvostossa rekisteröidyistä noin 3845 hankkeesta noin 83 % sijaitsi Aasian ja 
Tyynenmeren alueella ja noin 15 % Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella. Afrikan osuus kaikista CDM-hankkeista oli marraskuussa 2007 vain vajaat 2 %.
31 Afrikan osuus kaikista CDM-hankkeista oli marraskuussa 2011 vain reilut 2 %. Monet Afrikan maat ovat vaatineet korjausta hankkeiden epätasapainoiseen 
maantieteelliseen jakaumaan, sillä CDM-hankkeiden tuottamien päästövähenemien myyminen on tärkeä potentiaalinen rahoituskanava kehittyville maille.
32 Ohjelmallisen CDM-toiminnan käynnistyminen on ollut hidasta muun muassa puutteellisen säännöstön takia. CDM-hallintoneuvosto on tehnyt useita merkittäviä 
ohjelmalliseen CDM:ään liittyviä sääntöjä ja niiden tarkennuksia vuoden 2011 aikana, minkä seurauksena toimijat ovat rohkaistuneet jonkin verran tämäntyyppisten 
hankkeiden kehittämisessä.
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Lainsäädäntö EU:ssa ja Suomessa

EU:n yhtenäinen 8 %:n päästövähennystavoite velvoittaa Suomea vähentämään 
kasvihuonekaasujen päästöjä vuoden 1990 tasolle vuosina 2008-2012, eli noin 73,5 miljoona 
tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli 16 %:n kasvihuonekaasujen vähennystä. Suurin osa tavoitteen 
vaatimista päästövähennyksistä toteutetaan Suomessa kansallisin toimin. Osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavista päästöyksiköistä, hankintastrategian mukaan noin 7 Mt CO2 ekv., 
hankitaan kuitenkin Kioton joustomekanismien avulla.  Valtioneuvoston ilmasto- ja 
energiapoliittinen tulevaisuuskatsaus jatkaa ilmasto- ja energiastrategian työtä ja pyrkii 
asettamaan etenkin pitkän tähtäimen tavoitteita, joista tärkeimpänä on vähentää Suomen 
päästöjä 80 % vuoden 1990 päästöistä vuoteen 2050 mennessä.



Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen ja hillintä

Nykyarvioiden mukaan maapallon lämpeneminen on väistämätöntä jo nykyisillä päästöillä. Ilmas-
toneuvotteluissa kehittyvien maiden kiinnostuksen kohteena ovat sopeutumistoimet. Vaikka ilmas-
tosopimuksen päätavoite onkin ilmastonmuutoksen hillitseminen (mitigaatio), käsitellään sopimuk-
sessa ja Kioton pöytäkirjassa myös ilmastonmuutokseen sopeutumista. Ilmastonmuutoksen 
väistämättömyyden vuoksi valtioiden on harjoitettava laaja-alaista yhteistyötä valmistautuessaan 
sopeutumaan sen kielteisen vaikutuksiin. Marrakeshin päätöksillä täsmennetään te-
ollisuusmaiden velvoitteita tukea kehittyvien maiden sopeutumistoimia. GEF:ä sekä kahden- ja 
monenkeskisiä tahoja velvoitetaan tukemaan kehittyviä maita ilmastonmuutoksen haitallisten 
vaikutusten minimoimiseksi. Toimet on jaoteltu informaatioon ja metodologioihin sekä haavoit-
tuvuuteen ja sopeutumiseen. Tuettaviin toimiin sisältyy muun muassa ilmastonäkökulman integro-
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Ensimmäinen energia- ja 
ympäristökumppanuusohjelma 
käynnistyi vuonna 2002 YK:n 
kestävän kehityksen 
huippukokouksessa 
Johannesburgissa. 
Hankeohjelmassa Suomi ja 
Itävalta ovat Keski-Amerikan 
kumppaneita uusiutuvan 
energian tuotannon 
kehittämisessä (UM, 2012).

Esimerkki 10: Suomen energia- ja ympäristökumppanuusohjelmat

Suomen päästöyksiköiden osto-ohjelman tavoitteena on hankkia päästöyksiköitä 
kustannustehokkaasti sekä mahdollisuuksien mukaan edistää erilaisia kehityspoliittisia 
tavoitteita, kuten kehittyvien maiden sitoutumista kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin sekä 
suomalaisen ympäristöosaamisen ja teknologian vientiä. Suomi tukee osana lyhyen aikavälin 
ilmastorahoitussitoumustaan viittä alueellista energia- ja ympäristökumppanuusohjelmaa 
(Energy and Environment Partnership Programme, EEP) yhteensä 25 maassa Keski-
Amerikassa, Mekongilla, Eteläisessä ja Itä-Afrikassa, Andien alueella ja Indonesiassa. 
Kumppanuusohjelmien päätavoitteena on ilmastomuutoksen torjunta ja köyhyyden 
vähentäminen, johon pyritään lisäämällä uusiutuvan energian laajamittaista käyttöönottoa ja 
edistämällä energiatehokkuutta lisäämällä erityisesti maaseudun köyhimpien väestönosien 
kestävien energiapalvelujen saantia. Kumppanuusajattelun mukaisesti hankkeissa on mukana  
julkisten toimijoiden lisäksi sekä paikallisia, että suomalaisia ja muita ulkomaisia yliopistoja, 
tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Ohjelmista rahoitetaan etupäässä hankkeita, 
jotka tähtäävät energiapalvelujen tuottamiseen liiketoiminnan muodossa, mikä edistää vihreää 
talouskehitystä sekä luo paikallista osaamista ja työpaikkoja. Ilmastomuutoksen torjunnan lisäksi 
ohjelmien kautta voidaan edistää ilmastokestävyyttä laajemminkin, myös ilmastonmuutokseen 
sopeutumista, sillä ohjelmat toimivat energia-, ympäristö, vesi-, maatalous- ja metsäsektorien 
rajapinnoissa. Alueellisten ohjelmien kautta edistetään kunkin alueen sisäistä energiasektorin 
yhteistyötä ja integraatiota, parhaiden käytäntöjen levittämistä sekä tiedonvaihtoa alueiden 
sisällä ja alueiden välillä pohjoinen-etelä -akselilla. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Vuonna 2000 käynnistettiin osana Suomen kansallista ilmastostrategiaa Kioton 
hankemekanismien (CDM/JI) koeohjelma, jota jatkettiin vuoteen 2006. Suomen ensimmäinen 
päästövähennyksiin oikeuttava CDM-hanke, pienvesivoimahanke, rekisteröitiin virallisesti 
vuonna 2005 Hondurasissa. CDM-/JI-koeohjelman perintönä Suomella on päästöyksiköiden 
ostosopimus Hondurasissa sijaitsevan neljän pienikokoisen vesivoimahankkeen muodostaman 
hankeryppään kanssa. Lisäksi Suomella on kiinalainen aurinkokeitinhanke, jordanialainen 
kaatopaikkakaasuhanke sekä Etelä-Afrikassa sijaitsevat kaatopaikkakaasuhanke ja 
ohjelmallinen aurinkovesilämmityshanke. JI-mekanismin puitteissa koeohjelman aikana on tehty 
sopimus kolmen virolaisen bioenergiahankkeen ja yhden virolaisen tuulivoimahankkeen kanssa. 
Uusia JI-hankkeita koskevia ostosopimuksia Suomella on yksi: Rousteen tuulivoimahanke. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Esimerkki 11: Alueellisia ja kansallisia päästöhyvitysmekanismeja

Globaalien sitoumusten lisäksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on jo tehty 
suunnitelmia erilaisista kansallisista päästökauppajärjestelmistä ja päästöhyvitysmekanismeista, 
esimerkiksi Brasiliassa, Chilessä, Kiinassa, Kolumbiassa, Costa Ricassa, Indonesiassa, 
Jordaniassa, Meksikossa, Marokossa, Etelä-Afrikassa, Thaimaassa, Turkissa, Ukrainassa ja 
Vietnamissa. Lisäksi Intialla on suunnitelmia energiatehokkuuden edistämiseksi päästökauppa 
ja uusiutuvan energian sertifikaattien avulla. (BusinessGreen, 2012, 2010)



iminen kestävän kehityksen suunnitteluun, säähavaintokeskusten ja ennakkovaroitusjärjestel-
mien kehittäminen sekä sopeutumisarviointeihin ja –suunnitelmiin liittyvien valmiuksien parantami-
nen. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 
2012, 2012)

Lainsäädäntö EU:ssa ja Suomessa

EU ja sen jäsenmaat tekevät rinnakkain ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategioita. EU:n 
poliittisia aloitteita ilmastonmuutokseen ovat esimerkiksi Euroopan ilmastonmuutosohjelma 
(ECCP), EU:n päästökauppajärjestelmä, energiaan liittyvät säädökset, jotka nostavat uusiutuvan 
energian osuutta 20 % vuoteen 2020, rakennusten ja tuotteiden energiatehokkuuden lisäämiseen 
liittyvät tavoitteet, jotta lisäävät energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2020, sitovat tavoitteet uusien 
autojen ja kuorma-autojen CO2-päästöille, sekä tuki CCS-teknologioiden kehittämiselle. (EC, 
2012)

Suomessa maa- ja metsätalousministeriön valmistelema ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia 
valmistui vuonna 2005. Strategiassa arvioidaan ilmastonmuutoksen nykyiset vaikutukset, 
mahdolliset tulevat vaikutukset sekä mitä toimenpiteitä näihin sopeutuminen vaatii. Stragia linjaa 
sopeutumistoimenpiteitä 15 toimialalle aina vuoteen 2080 asti ja ottaa huomioon sekä ennakoivat 
toimenpiteet että ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutoksiin sopeutumiseen vastaavat 
toimenpiteet. Strategian uusiminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2011-2013. Osana kansallista 
sopeutumisstrategiaa käynnistettiin myös ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelma, ISTO 
(2006-2010), joka tavoitteena on tuottaa käytännön tietoa sopeutumistoimien suunnitteluun ja 
edistää tiedon käytettävyyttä.

Lisätietoa EU:n toimista ilmastonmuutokseen liittyen, sekä Suomessa ympäristön 
ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, metsien sopeutumisesta ilmastonmuutokseen, sekä 
kuntien sopeutuminen ilmaastonmuutokseen.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) IPCC:n 
perustivat vuonna 1988 Maailman ilmatieteellinen järjestö (World Meteorological Organisation, 
WMO) ja YK:n ympäristöohjelma (United Nations Environment Programme, UNEP). IPCC on 
avoin kaikille WMO:n ja YK:n jäsenmaille, ja sen päätehtävänä on valmistella ilmastonmuutosta 
koskevia tieteellisiä raportteja. IPCC ei itse tutki ilmastonmuutosta, vaan analysoi ja kokoaa ole-
massa olevaa tieteellistä tietoa. IPCC:n raporttien tarkoituksena on tuottaa päätöksenteon kan-
nalta merkityksellistä tieteellistä tietoa antamatta kuitenkaan politiikkasuosituksia. IPCC tuottaa 
myös erikois- ja menetelmäraportteja, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa eri osa-alueilta kuten 
raportit uusiutuvasta energiasta ja ilmastonmuutoksen merkityksestä vesiin ja veden kiertoon. 
Viimeisin maaliskuussa 2012 julkaistu erikoisraportti Managing the Risks of Extreme Events and 
Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX) keskittyy tuhoisiin sääilmiöihin varautu-
miseen osana ilmastonmuutokseen sopeutumista.
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2.2 Ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus

YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) piirissä tehty yleissopimus valtiosta toiseen tapahtu-
vasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista (Convention on Long Range Transboundary Air 
Pollution) hyväksyttiin Genevessä vuonna 1979.33 Se on yksi keskeisimmistä kansainvälisistä 
ympäristösopimuksista, jolla suojellaan ympäristöä ja ihmisen terveyttä yli valtiorajojen ilman 
kautta kulkeutuvilta epäpuhtauksilta. Sopimus luo kehykset sopimusyhteystyölle ja erikseen 
hyväksyttäville yksityiskohtaisille pöytäkirjoille. Kaukokulkeutumissopimuksen ovat allekirjoitta-
neet 51 osallistujaa Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Keski-Aasiasta. Suomi allekirjoitti kau-
kokulkeutumissopimuksen v. 1979, ja se astui voimaan v. 1983. 

Pöytäkirja ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhtei-
styöohjelman (European Monitoring and Evaluation Programme, EMEP) pitkän aikavälin rahoit-
tamisesta hyväksyttiin vuonna 1984.34 Sen tavoitteena on kansainvälinen yhteistyö kaukokulkeu-
tuvien ilmansaasteiden ongelmien ratkaisemiseksi. EMEP-ohjelmaa perustettaessa ohjelma 
keskittyi happamoitumisen ja rehevöitymisen ongelmiin, myöhemmin mukaan ovat nousseet 
myös alailmakehän otsoniin, POP-yhdisteisiin, raskasmetalleihin ja hiukkasiin liittyvät ongelmat. 
Ohjelmassa kerätään valtioiden päästödataa, mitataan ilman laatua ja ilmalaskeumia, mallinne-
taan ilmapäästöjen kaukokulkeutumista ja laskeutumista. (EMEP, 2012)

Pöytäkirja rikkipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan rikkivuon vähentämisestä vähintään 30 
% hyväksyttiin Oslossa vuonna 1994. Sen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että rikkilaskeumat 
eivät ylitä kunkin alueen kriittisiä kuormituksia. Suomi sitoutui vähentämään päästöjä 80 % 1980 
määrästä vuoteen 2000 mennessä.35 Suomen rikkipäästöt ilmaan olivat 88 % pienemmät vuonna 
2008 kuin vuonna 1980. (YM, Kansainväliset ympäristösopimukset, 2012)

Pöytäkirja typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta 
hyväksyttiin Sofiassa vuonna 1988. Sen yleistavoitteena on ensi vaiheessa jäädyttää typen oksi-
dien päästöt; yleisin vertailuvuosi on 1987.36 Suomi sitoutui jäädyttämään typen oksidien päästöt 
vuoden 1987 tasolle vuoden 1994 loppuun mennessä. Suomen typen oksidien päästöt ilmaan 
olivat 42 prosenttia pienemmät vuonna 2008 kuin vuonna 1987. (YM, Kansainväliset 
ympäristösopimukset, 2012)

Pöytäkirja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (Volatile organic coumpounds, VOC) päästöjen tai 
niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta hyväksyttiin Genevessä vuonna 1991. 
Sen tavoitteena on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentäminen 30 % vuoden 
1988 määristä vuoteen 1999 mennessä.37 Suomessa VOC-päästöt ilmaan olivat 48 % pie-
nemmät vuonna 2008 kuin vuonna 1988. (YM, Kansainväliset ympäristösopimukset, 2012)

Pöytäkirja raskasmetallien kaukokulkeutumisen vähentämisestä hyväksyttiin Århusissa vuonna 
1998. Sen tavoitteena on elohopean, lyijyn ja kadmiumin päästöjen vähentäminen alle vuoden 
1990 päästötason.38 Suomen elohopeapäästöt olivat 27 %, kadmiumpäästöt 81 % ja lyijypäästöt 
94 % pienemmät vuonna 2008 kuin vuonna 1990. (YM, Kansainväliset ympäristösopimukset, 
2012)

Pöytäkirja pysyvistä orgaanista yhdisteistä (POP) hyväksyttiin Århusissa vuonna 1998. Sen tavoit-
teena on pysyvien orgaanisten yhdisteiden käytön vähentäminen tai lopettaminen, sekä dioksi-
ini-, furaani- ja PAH-yhdisteiden sekä heksaklooribentseenipäästöjen (HCB) vähentäminen alle 
vuoden1994 tason. Ensimmäisessä vaiheessa 1998 sopimus koski 16 yhdistettä: aldriini, dieldri-
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33Vuonna 1979 yleissopimuksen allekirjoitti 31 valtiota ja EU. Sopimuksen on ratifioinut 50 valtiota ja EU. Suomi ratifioi sopimuksen 15.4.1981.
34 Suomi on ratifioinut pöytäkirjan vuonna 1988.
35 Pöytäkirjan on allekirjoittanut 27 valtiota ja EU sekä ratifioinut 28 valtiota ja EU.
36 Pöytäkirjan on allekirjoittanut 25 valtiota sekä ratifioinut 33 valtiota ja EU.
37 Pöytäkirjan on allekirjoittanut 22 valtiota ja EU sekä ratifioinut 24 valtiota.
38 Pöytäkirja tuli voimaan 29.12.2003. Sen on allekirjoittanut 35 valtiota ja EU sekä ratifioinut 28 valtiota ja EU. Suomi ratifioi pöytäkirjan 20.6.2000 ja EU 3.5.2001.
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ini, endriini, DDT, heptakloori, klordaani, mirex, toksafeeni, klordekoni, HCH (lindaani), 
heksabromobifenyyli, heksaklooribentseeni, PCB, dioksiinit ja furaanit sekä PAH-yhdisteet. 
Pöytäkirjan piiriin lisättiin 2009 seitsemän uutta ainetta: heksaklooributadieeni, penta- ja oktab-
romidiphenyylieetteri, pentaklooribentseeni, perfluor oktyylisulfonaatti, polyklooratut naftaleenit 
ja lyhytketjuiset klooratut paraffiinit. Vuonna 2009 pöytäkirjaan lisättiin myös dioksiinien ja fu-
raanien päästöraja-arvot jätteenpoltolle, sintraamoille ja terästeollisuuden valokaariuuneille. 
Uudistettu pöytäkirja ja samalla uudet rajoitukset astuivat voimaan heinäkuussa 2012 EY:n 
POP-asetuksen (No 850/2004) muutoksella (EY) No 519/2012. Suomen dioksiini- ja fu-
raanipäästöt olivat 55 %, PAH-yhdisteiden päästöt 5 % ja HCB-päästöt 35 % pienemmät 
vuonna 2008 kuin vuonna 1994.39 (YM, Kansainväliset ympäristösopimukset, 2012 sekä 
Suomen ympäristökeskus, POP-yhdisteiden kansainväliset rajoitukset, 2012)

Pöytäkirja happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonimuodostuksen rajoittamis-
esta hyväksyttiin Göteborgissa vuonna 1998. Sen tavoitteena on rikin ja typen oksidien, ammo-
niakin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen vähentäminen siten, että ne ovat 
pysyvästi vuodesta 2010 alkaen alle pöytäkirjassa asetettujen enimmäispäästöjen, ns. kansal-
liset enimmäismäärät tai yhdisteiden päästökatot. Suomen enimmäispäästöt 2010 jälkeen ovat 
rikille 116 000, typen oksideille 170 000, VOC:lle 130 000 ja ammoniakille 31 000 tonnia.40 
Suomen päästöt vuonna 2008 olivat 70 100 tonnia rikkidioksidia, 166 000 tonnia typpidioksidia, 
118 000 tonnia VOC:a ja 37 300 tonnia ammoniakkia. (YM, Kansainväliset 
ympäristösopimukset, 2012)

31Katsaus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin: 2. Ilmastonmuutoksen hillintä, ilmansuojelu ja otsonikerroksen suojelu

Lainsäädäntö EU:ssa ja Suomessa

Euroopan unionin tärkeimpiä tavoitteita on kehittää ja hyväksyä ilmanlaatua parantavia ja 
ylläpitäviä keinoja esimerkiksi päästöjä vähentämällä, polttoaineen laadun parantamisella sekä 
ympäristönsuojelun tavoitteiden ja vaatimusten huomioon ottamisella liikennettä ja energiaa 
koskevissa unionitason ja jäsenvaltioiden ratkaisuissa. (YM, 2012)

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen EU:n ilmansuojelulainsäädännön 
uudistamisesta, jota on valmisteltu vuosina 2011-2013. Konsultaatiossa on kuusi kokonaisuutta: 
EU:n ilmansuojelulainsäädännön toimeenpano ja yhteneväisyys kansainvälisten sitoumusten 
kanssa, vähennetään ilman epäpuhtauksille altistumista pitkällä tähtäimellä, EU:n ilmanlaatu- ja 
päästökattodirektiivien uusiminen, sekä keskittyminen tärkeimpiin ilman epäpuhtauksien 
lähteisiin, kuten tie- ja maastoliikenne, maatalous, pienet ja keskisuuret polttolaitokset ja 
laivaliikennesektori. Konsultaatioon voi vastata 4.3.2013 asti. Lisätietoa täältä >>. 

Lisätietoa: Euroopan unionin ilmansuojelulainsäädäntö ja -politiikka, Suomessa ilmanlaadun 
ohje- ja raja-arvot, Valtioneuvoston asetuksia ilmanlaatuun, päästöihin, polttoaineisiin ja otsoniin 
liittyen, Ilmansuojeluohjelma 2010

39 Pöytäkirja tuli voimaan 23.10.2003. Sen on allekirjoittanut 35 valtiota ja EU sekä  ratifioinut 28 valtiota ja EU. Suomi ratifioi pöytäkirjan 3.9.2002 ja EU 30.4.2004.
40 Göteborgin pöytäkirja tuli voimaan 17.5.2005. Sen on allekirjoittanut 31 valtiota sekä ratifioinut 24 valtiota ja EU. Suomi ratifioi pöytäkirjan 23.12.2003 ja EU 23.6.2003.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1337_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1337_en.htm
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=4492&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=4492&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=580&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=580&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=580&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=580&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1164&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1164&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1164&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1164&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=274483&lan=FI
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=274483&lan=FI


2.3 Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus 

Otsonikerroksen suojelua on kansainvälisesti koordinoitu Wienin sopimuksella (Vienna Conven-
tion for the Protection of the Ozone Layer) vuodelta 1985, jolla luodaan puitteet yhteistyölle ot-
sonikerroksen suojelemiseksi. Sopimuksen osapuolia velvoitetaan yleisellä tasolla ryhtymään asi-
anmukaisiin toimiin ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi haitoilta, jotka johtuvat, tai 
saattavat johtua, otsonikerroksen todellisia tai todennäköisiä muutoksia aiheuttavasta ihmisen to-
iminnasta. Tätä varten osapuolten tulee harjoittaa yhteistyössä seurantaa ja tutkimusta, jakaa tut-
kimustietonsa muiden valtioiden kanssa sekä ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin 
toimiin pyrkimyksenään yhdenmukaistaa toimintalinjojaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kehit-
tyvien maiden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin hankkia vaihtoehtoista tekniikkaa41 sekä henkilöstön 
t ieteell iseen ja tekniseen kouluttamiseen. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Vuonna 1987 allekirjoitettiin Wienin sopimuksen alainen Montrealin pöytäkirja42, 43 (Montreal Proto-
col on Substances that Deplete the Ozone Layer), joka sisältää konkreettisia velvoitteita otsoniker-
rosta heikentävien aineiden kulutuksen, tuotannon ja kaupan vähentämiseksi44 - lopullisena tavoit-
teena on otsonikerrosta heikentävistä aineista kokonaan luopuminen. Uusia otsonikerrosta 
tuhoavia aineita lisätään pöytäkirjan sääntelyyn piiriin tarvittaessa pöytäkirjan muutoksilla. Ainei-
den valmistus pitää kieltää, mikä edellyttää osapuolimaiden lainsäädännön ajantasaistamista. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)
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Kuva 13. Kansainvälisen ilmansuojelupolitiikan puitekehys: UNECE:n kaukokulkeutumissopimus, ja sen alaiset pöytäkirjat. 
Pöytäkirjojen liitteissä on esitetty raja-arvoja eri toiminnoille. (EC, DG Environment C3. Industrial Emissions, Air Quality and Noise, 
2012)
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41 Kyseinen velvollisuus koskee erityisesti parasta saatavilla olevaa teknologiaa, valvottavia aineita korvaavia vaihtoehtoja ja rajoitussuunnitelmien kustannuksia ja hyötyjä. 
Osapuolet ovat myös velvollisia joko erikseen, yhdessä tai kansainvälisten instituutioiden välityksellä, tekemään yhteistyötä edistääkseen kansalaisten tietoisuutta 
valvottavien aineiden vaikutuksista ympäristöön.
42 Wienin sopimuksen ja Montrealin pöytäkirjan ovat ratifioineet 197 osapuolta. Suomi ratifioi Wienin sopimuksen vuonna 1986 ja hyväksyi Montrealin pöytäkirjan vuonna 
1988. Suomi on ratifioinut myös kaikki neljä pöytäkirjan muutosta. Pöytäkirjan määräysten toteuttamiseksi Suomessa on annettu valtioneuvoston päätös 262/1998 
otsonikerrosta heikentävistä aineista, joka kokoaa yhteen aikaisempien päätösten vaatimukset sekä tiukentaa rajoituksia monien aineiden osalta. Päätöksen lisäksi 
Suomessa on voimassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1005/2009 otsonikerosta heikentävistä aineista.



Otsonikerrosta suojelevien sopimusten tavoitteena on yläilmakehän otsonikerrosta heikentävien 
aineiden tuotannon ja kulutuksen lopettaminen kokonaisuudessaan asteittain tieteellisen kehityk-
sen, taloudellisten ja teknisten näkökohtien sekä kehittyvien maiden tarpeiden mahdollistamissa 
puitteissa. Sopimusten pyrkimyksenä on turvata ihmisen terveys sekä luonnon toimintakyky. 
Lisäksi tavoitteena on luoda kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä ja taata informaation saatavuus 
otsonikerroksen tutkimuksen alalla. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja 
Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Montrealin pöytäkirjaan on nyt kirjattu kaikkien otsonikerrosta heikentävien aineiden (CFC-
yhdisteet, halonit, hiilitetrakloridi, 1,1,1-trikloorietaani, HBFCyhdisteet, HCFC-yhdisteet, metyylibro-
midi, bromikloorimetaani) kulutuksen ja tuotannon lopettamisaikataulut sekä teollisuusmaissa että 
kehittyvissä maissa. Pöytäkirja säätelee myös valvottavilla aineilla käytävää kauppaa. 
Pääsääntöisesti kauppaa ei saa tehdä pöytäkirjaan kuulumattomien maiden kanssa. Pöytäkirjan 
10-vuotiskokouksessa 1997 osapuolet päättivät luoda tuonnin ja viennin lupajärjestelmän paran-
taakseen mahdollisuuksiaan ehkäistä otsonikerrosta tuhoavilla aineilla käytävää laitonta kauppaa. 
Montrealin pöytäkirjan tekee tehokkaaksi, että sen sisältöä tarkistetaan säännöllisesti. Tarkistukset 
tehdään Montrealin pöytäkirjaan asiantuntijapaneeleiden laatimien tieteellisten, teknisten, taloudel-
listen sekä ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia koskevien arviointien poh-
jalta. Tarkistuksilla on onnistuttu nopeuttamaan kielletyistä aineista luopumista. (Ulkoasiainminis-
teriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Teollisuusmaissa otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotanto ja kulutus on kielletty, lukuun otta-
matta HCFC-yhdisteitä, joista on tarkoitus luopua kokonaan vuoteen 2020 mennessä. Kehitty-
vissä maiden on puolestaan lopetettava CFC-yhdisteiden, halonien ja hiilitetrakloridien kulutus ja 
tuotanto vuoteen 2010 mennessä, metyylibromidin 2015 mennessä ja HCFC-yhdisteiden 2030 
mennessä. Tuotannon ja kulutuksen kielloista on poikkeuksena nk. välttämättömät ja kriittiset 
käytöt. Näitä ovat ihmisen terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi tarkoitetut käytöt, joihin ei ole 
olemassa korvaavia aineita tai menetelmiä, esimerkiksi astman ja muiden keuhkosairauksien hoi-
toon käytettävät lääkesumutteet, joissa voi vielä olla ponneaineena CFC-yhdisteitä tai tiettyjen kas-
vitautien tai tuholaisten torjumiseksi käytetty metyylibromidi, sekä laboratoriokäytöt. Lisäksi te-
ollisuusmaissa voidaan myös tuottaa rajattuja määriä otsonikerrosta heikentäviä aineita kehitty-
vien maiden45 välttämättömien tarpeiden tyydyttämiseksi. Kehittyvillä mailla on oikeus kiellettyjen 
aineiden kulutuksen ja tuotannon osalta kymmenen vuoden siirtymäaikaan. Teollisuusmaille 
pöytäkirja asettaa sitovan rahoitusvelvoitteen, jonka mukaisesti niiden on tuettava kehittyvien 
maiden mahdollisuuksia saada käyttöönsä ympäristölle turvallisia korvaavia aineita, soveltuvaa 
teknologiaa ja tarvittavaa koulutusta. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja 
Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Sopimus on tähän mennessä tuottanut erinomaisen tuloksen. Sopimusosa puolet ovat 
vähentäneet otsonikerrosta heikentävien aineiden kulutusta ja tuotantoa yhteensä yli 95 prosen-
tilla ja aineiden täydellisistä kielloista ja luopumisaikatauluista on tehty päätökset. Huolimatta lukui-
sista haasteistaan, kehittyvät maat ovat vähentäneet otsonikerrosta heikentävien aineiden kulu-
tusta ja tuotantoa yli 72 prosenttia. Kehittyvät maat ovat saavuttaneet suurimman osan vähennys-
tavoitteistaan huomattavasti ennen sovittuja aikatauluja. Vaikka sopimuksen toimeenpanossa on 
onnistuttu hyvin, on pöytäkirjan tavoitteiden toteuttaminen sovitussa aikataulussa haasteellista. 
Otsonikerrosta tuhoavien aineiden kulutuksen ja tuotannon täydellinen lopettaminen on osoit-
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43 Vuosi 2010 oli merkkipaalu Montrealin pöytäkirjan historiassa, sillä CFC-yhdisteiden, halonien, hiilitetrakloridin, 1,1,1-trikloorietaanin ja valmistus ja kulutus kiellettiin 
maailmanlaajuisesti, lukuun ottamatta kriittisiä ja välttämättömiä käyttötarkoituksia. Kun HCFC-yhdisteille ja metyylibromidille saatiin sovittua valmistuksen ja kulutuksen 
lopettamisaikataulu, on Montrealin pöytäkirjaan nyt kirjattu kaikkien otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistuksen ja käytön lopettamisvuodet sekä teollisuusmaissa että 
kehittyvissä maissa.
44 Osapuolten on kiellettävä valvottavien aineiden tuonti valtioista, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia. Lisäksi osapuolten on kiellettävä valvottavien aineiden vienti 
ulkopuolisiin valtioihin. Osapuolten on myös pyrittävä estämään valvottavien aineiden valmistuksessa tai käyttämisessä tarvittavan teknologian vienti valtioihin, jotka eivät ole 
pöytäkirjan osapuolia. Samoin osapuolten tulee pidättyä uusista tukitoimista, avustuksista, luotoista, takuista tai vakuutusjärjestelmistä valvottavien aineiden valmistamista 
helpottavien valmisteiden, laitteiden, laitosten tai teknologian viemiseksi pöytäkirjan ulkopuolisiin maihin. Tämän toteuttamiseksi kunkin osapuolen on luotava ja pantava 
täytäntöön lupajärjestely uusien, käytettyjen, kierrätettyjen ja kerättyjen valvottavien aineiden tuontiin ja vientiin.
45 Montrealin pöytäkirjan mukaan kehitysmaaksi luokitellaan valtio, jossa pöytäkirjan liitteessä A lueteltujen valvottavien aineiden (CFC-yhdisteet ja halonit) kulutuksen 
arvioitu määrä on vähemmän kuin 0,3 kiloa henkeä kohti vuodessa. Helmikuussa 2012 maita oli 147.



tautunut vaikeaksi. Kaikille otsonikerrosta heikentäville aineille ei ole vielä löytynyt korvaavia vaih-
toehtoja. Vaihtoehtoisia aineita ja tekniikoita on siten vielä tarve kehittää edelleen ja nopeuttaa 
niiden käyttöönottoa. Myös uusia otsonikerrosta heikentäviä aineita saattaa ilmestyä markkinoille, 
joten sopimusta on jatkuvasti tarkistettava. Lisäksi otsonikerrosta heikentävillä aineilla käytävä 
laiton kauppa on suuri ongelma, joka kasvanee aineiden kulutuksen ja tuotannon lopettamisen 
myötä.(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 
2012, 2012)

Yksi tärkeä ja ratkaisematon kysymys on, mitä tulee tehdä erittäin suurille määrille otsonikerrosta 
heikentäville aineille, jotka ovat tällä hetkellä käytössä olevissa tai käytöstä poistetuissa laitteissa. 
Nämä niin sanotut varastot aiheuttavat aikanaan suuret päästöt, jos niitä ei hävitetä asianmukais-
esti. Montrealin pöytäkirja ei tällä hetkellä edellytä käytöstä poistuneiden otsonikerrosta heik-
entävien aineiden asianmukaista hävittämistä, vaikka valtaosa teollisuusmaista on kansallisesti 
velvoittanutkin tähän. Vuonna 2009 ryhdyttiin selvittämään otsonikerrosta heikentävien aineiden 
jätteiden hävittämisen rahoitusmahdollisuuksia. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012) (YM, Kansainväliset 
ympäristösopimukset, 2012)
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Lainsäädäntö EU:ssa ja Suomessa

Euroopan yhteisössä Montrealin pöytäkirjan vaatimukset on toimeenpantu parlamentin ja 
neuvoston asetuksella 1005/2009 (korvasi aiemman asetuksen 2037/2000) otsonikerrosta 
heikentävistä aineista. Vuonna 2000 annetulla asetuksella EU:ssa nopeutettiin Montrealin 
pöytäkirjassa ja sen muutoksissa asetettuja kiellettyjen aineiden käytöstä poistamisen aikatauluja 
EU:ssa. Asetuksen mukaan otsonikerrosta heikentävien aineiden ja niitä sisältävien tuotteiden 
vienti Euroopan unionin ulkopuolelle on kielletty tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Näitä 
a ine i ta käs i t te lev ien yr i tys ten tu lee täyt tää henk i lös tön koulu tuksen osa l ta 
vähimmäispätevyysvaatimukset. Pätevyysvaatimuksista säädetään Suomessa yksityiskohtaisesti 
valtioneuvoston asetuksella 452/2009. Tuoreimmalla EU-asetuksella säädetään lisäksi kriittisten 
käyttöjen loppupäivämääristä haloni-yhdisteille. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Lisätietoa Suomen toimista otsonikerroksen suojelemiseksi ympäristöhallinnon www-sivuilta.
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Merien- ja vesiensuojelu, 
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3.1. Merioikeusyleissopimus UNCLOS

Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UN Convention on the Law of the Sea, 
UNCLOS), vuodelta 199446, tavoitteena on toimia kattavana lain ja järjestyksen välineenä maailman 
merillä. Sopimus asettaa kansainväliset sekä kansalliset standardit merten ja niiden varojen käytölle, 
sekä tarjoaa kehyksen tiettyjen merioikeutta koskevien kysymysten jatkokehitykselle, kuten mer-
enkäynnille, kuljetukselle, kalastusoikeuksille ja rajoituksille, sekä meriympäristön suojelulle. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Sopimuksessa maailman merialueet jaetaan vyöhykkeisiin ja määritellään valtioiden oikeudet ja vel-
vollisuudet näillä alueilla. Sisäiset aluevedet sekä rannikon edustalla oleva aluemeri kuluvat rantaval-
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46 Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1996, ja sen on ratifioinut 162 maata.
47 Rantavaltiolla on täysivaltaiset oikeudet talousvyöhykkeensä elollisten luonnonvarojen tutkimiseen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitamiseen, mutta myös 
velvollisuus varmistaa, että elollisten luonnonvarojen säilyminen talousvyöhykkeellä ei vaarannu liiallisen hyödyntämisen vuoksi.

Kuva 15. Merialueiden jako vyöhykkeisiin (Campling ym. 2010) 
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tion suvereenisuuden piiriin. Valtioilla on rajattu lainkäyttövalta aluemeren ulkopuolisella manner-
jalustalla sekä merivyöhykkeillä ja erityisesti talousvyöhykkeellä, johon ympäristönsuojeluvyöhyk-
keitä koskevat sopimusmääräykset on liitetty47. Valtioilla on yleinen velvollisuus suojella ja 
säilyttää meriympäristöä48, ja niiden tulee muun muassa ryhtyä toimiin meriympäristön pilaantumi-
sen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi sekä laatia yhteistyössä keskenään tai toimi-
valtaisen kansainvälisen järjestön välityksellä sääntöjä, säännöksiä ja menettelytapasuosituksia 
meriympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi. .Näiden merialueiden ulkopuolella kaikilla val-
tioilla on perinteiset aavan meren vapaudet muun muassa purjehtia, kalastaa ja tehdä meritieteel-
listä tutkimusta. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen 
kehityspolitiikka 2012, 2012)

3.2 IMO:n kansainvälinen sopimus alusten päästöjen ehkäisemisestä, MAR-
POL

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO antaa aluksia ja niiden liikennöintiä koskevia, 
ympäristöturvallisuutta lisääviä ja päästöjä vähentäviä kansainvälisesti sitovia määräyksiä. IMO 
hyväksyi kansainvälisen sopimuksen alusten päästöjen ehkäisemistä (MARPOL), vuonna 197349, 
joka on keskittynyt alusten päästöihin: öljyyn, haitallisten nestemäisten aineiden kuljetuksiin, hai-
tallisiin aineisiin pakkauksissa, jätevesiin, roskiin ja päästöjen vähentäminen ilmaan. Sopimuksen 
avulla on vähennetty merkittävästi kansainvälisen merenkulun päästöjä, ja sitä sovelletaan 99 
%:iin maailman kaupallisiin tonnistoihin. Alusten päästövähennykset on saavutettu teknisillä, 
käyttöön ja henkilöstöön liittyvillä toimenpiteillä.
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THE NILE (EGYPT)

In Egypt, a country where it rarely 
ever rains, the Nile is vitally impor-
tant. Already drastically reduced by 
the time it reaches the Mediter-
ranean, it may go dry further up-
stream in the decades ahead, if the 
populations of Sudan and Ethiopia 
double by 2050.

INDUS (PAKISTAN)

The Indus, originating in the Himalayas and 
flowing southwest to the Arabian Sea, feeds 
Pakistan’s irrigated agriculture. It now barely 
reaches the ocean during much of the year.

AMU DARYA (CENTRAL ASIA)

The Amy Darya is one of the two rivers that 
feed into the Aral Sea. Soaring demands 
on this river, largely to support irrigated 
agriculture, sometimes drain it dry before it 
reaches the sea.

FEN (CHINA)

This river, which flows from the northern part of 
China’s Shanxi province and empties into the 
Yellow river at the province’s southern end, has 
essentially disappeared as water withdrawals up-
stream in the watershed have lowered the water 
table, drying up the river.

YELLOW RIVER (CHINA)

The cradle of Chinese 
civilization, the Yellow River, 
has frequently run dry before 
reaching the sea in the past 
three decades. In 1997, the 
lower reaches saw no flow for 
226 days.

COLORADO (US)

All the water in the Colorado, the ma-
jor river in southwestern United States, 
is allocated. As a result, this river, fed 
by the rainfall and snowmelt from the 
mountains of Colorado, now rarely 
makes it to the Gulf of California.

GANGES (INDIA)

The Gangetic basin is home 
to some 450 million people. 
Flowing through Bangladesh, 
en route to the Bay of Bengal, 
the Ganges has little water left 
when it reaches the bay. 

Source: Brown L.R., 2005. 

Kuva 16. Maailmanlaajuisesti on paikallisia ja alueellisia haasteita liittyen puhtaan juomaveden saantiin ja sen kasvavaan 
kysyntään. YK:n arvioiden mukaan noin 50 valtiolla on ympärivuotisia haasteita puhtaan juomaveden saannin ja kysynnän 
tasapainottamisessa. (UN, Trends in sustainable development, 2010)

48 Merioikeusyleissopimuksessa kehotetaan lisäksi vahvistamaan alueellisia kalastus- ja merensuojeluorganisaatioita. Hajallaan olevia ja laajasti vaeltavia kalakantoja on 
myös säännelty merioikeusyleissopimukseen tehdyllä toimeenpanosopimuksella.
49 Sopimus hyväksyttiin vuonna 1973 ja sitä täydennettiin pöytäkirjalla vuonna 1978, tästä syystä sitä usein kutsutaan myös MARPOL 73/78-sopimukseksi.
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MARPOL-sopimuksen liitteissä on lueteltu tarkemmat toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi. 
Liite I koskee öljypäästöjen estämistä50, liite II haitallisten nestemäisten aineiden bulkkimäärän 
säätelyä sekä muita vaatimuksia moderneja asemointitekniikoita, liitteessä IV jätevesien käsitte-
lyä, liitteessä V jätteiden käsittelyä ja liitteessä VI alusten ilmapäästöjen vähentämistä. Liite VI:n 
muutokset astuivat voimaan vuonna 2010, jotka tiukensivat merkittävästi päästötasoja. (IMO, 
Marine Environment, 2011)

Kansainvälinen Lontoon sopimus merien suojelemiseksi päästöiltä ja jätteiltä

Lontoon sopimus (The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes 
and Other Matter), vuodelta 197251, oli ensimmäinen globaaleista sopimuksista meriympäristön 
suojelemiseen ihmistoiminnalta. Sopimuksen tavoite on edistää tehokasta päästöjen hallintaa, 
päästölähteistä riippumatta ja ottaa käytännön askelia päästöjen vähentämiseen jätteiden laske-
misesta mereen. Vuonna 1996 hyväksyttiin Lontoon pöytäkirja (London Protocol), jonka tarkoituk-
sena oli modernisoida Lontoon sopimus52. Pöytäkirjan mukaan kaikki jätteeiden ja jätevesien las-
keminen mereen on kiellettyä, mutta osapuolet voivat erityistapauksissa myöntää erityisluvan: 1) 
ruoppausmateriaalille, 2) jätevesilietteelle, 3) kalanjätteille, 4) aluksille ja lautoille, 5) inertille 
epäorgaaniselle geologiselle materiaalille (esim. kaivannaisjäte), 6) luonnosta peräisin olevalle 
orgaaniselle materiaalille, 7) suurille rauta-, teräs-, tai sementtikappaleille ja 8) hiilidioksidivirroille 
CCS-laitoksista.  (IMO, Marine Environment, 2011)

Meriympäristön suojelukomitea

Meriympäristön suojelukomiteassa (Marine Environment Protection Committee, MEPC) 
hyväksyttiin vuonna 2006 toimintasuunnitelma parantamaan satamien vastaanottopalveluita, jotta 
voitaisiin paremmin vastata MARPOL-sopimuksen vaatimuksiin. Toimintasuunnitelma 
valmisteltiin lippuvaltion toimeenpano- ja valvontatyötä käsittelevässä alakomiteassa 
(FSI-alakomitea) ja tavoitteena on MARPOL-sopimuksen tehokas toimeenpano ja parantaa 
ympäristötietoutta hallinnossa ja laivaliikenteessä. Toimintasuunnitelma sisältää useita kohtia 
muun muassa satamien varustamisen ja vastaanottopalveluiden parantamiseen, teknisten 
ongelmien tunnistamiseen jätteiden siirroissa laivan ja sataman välillä, jätteiden 
erotteluvaatimusten ja hallinnan standardointiin , sekä ”IMO Comprehensive Manual on Port 
Reception Facilities”-ohjeen uudistamiseen sekä ”Guide to Good Practice on Port Reception 
Facilities” -ohjeen luomiseen. Lisäksi kehitettiin ”Standard Advance Notification Form” ja 
”Standard Format for the Waste Delivery Receipt” tämän toimintasuunnitelman sujuvaa ja 
yhtenäistä toimeenpanoa varten. (IMO, 2012)

Muita meriliikenteeseen liittyviä kansainvälisiä sopimuksia

Kansainvälisellä yleissopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä (ns. SOLAS-
sopimuksella, SopS 11/1981), vuodelta 1974, säädetään ihmishengen turvallisuudesta merellä. 
Sopimus on tullut voimaan kansainväliesti vuonna 1980 ja Suomessa se astui voimaan vuonna 
1981. Sopimukseen on tehty useita muutoksia, viimeisimpinä muun muassa paloturvallisuus-
järjestelmäsäännösten muutokset (33/2012) ja vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana 
(IMDG-säännöstö) aluksessa koskeva säännöstö. 

Yleissopimus väliintulosta öljysaastuntaonnettokuuksista aavalla merellä tehtiin IMO:ssa vuonna 
1969 (SopS 62-63/1976). Vuonna 1973 sopimusta tarkennettiin IMO:ssa pöytäkirjalla väliintulosta 
aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvista pilaantumistapauksissa (SopS 72/1986). 
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50 Myös kansainvälinen SOLAS-sopimus (The International Convention for the Safety of Life at Sea) sisältää erityisvaatimuksia tankkereille. 
51 Sopimus astui voimaan vuonna 1975 ja 86 osapuolta ovat ratifioineet sopimuksen.
52 Sopimus astui voimaan vuonna 2006 ja sen ovat ratifioineet 38 osapuolta.
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Vuonna 1990 laadittiin kansainvälinen yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumis-
esta ja torjuntayhteistyöstä (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response 
and Co-operation), ns. OPRC-sopimus, jonka tarkoituksena on auttaa valtioita öljyvahinko onnet-
tomuuksien hoidossa. 

Kansainvälinen yleissopimus vahingonkorvausvastuusta vaarallisten ja haitallisten aineiden 
merikuljetuksesta (International Convention on Liability and Compensation for Damage in Con-
nection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances) eli ns. HNS-yleissopimus 
tehtiin vuonna 1996. Sopimuksella luodaan vastuu- ja korvausjärjestelmä useista meriteitse kulje-
tettavista aineista, kuten kaasuista ja kemikaaleista, aiheutuville saastumisvahingoille. Sillä täy-
dennetään öljyvahinkoja koskevaa nykyistä järjestelmää. HNS-sopimus ei ole kuitenkaan tullut 
vielä voimaan. EU:ssa HNS-sopimus on toimeenpantu nevoston päätöksellä (2002/971), jolla 
jäsenvaltiot on valtuutettu ratifioimaan Euroopan yhteisön puolesta vuonna 1996 tehty HNS-
sopimus. HNS-sopimusta tarkentava pöytäkirja eli vaarallisten ja haitallisten aineiden torjuntay-
hteistyötä merellä koskeva pöytäkirja tehtiin vuonna 2000. Pöytäkirja ei ole vielä kansainvälisesti 
voimassa.

Muita alueellisia meriliikenteeseen liittyviä sopimuksia ovat esimerkiksi sopimus Tanskan, 
Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä öljyn ja muiden haitallisten aineiden ai-
heuttaman meren pilaantumisen torjunnassa vuodelta 1993 (Pohjoismainen torjuntayhtei-
styösopimus, SopS 71-72/1998) ja Pohjoismainen ympäristönsuojelusopimus vuodelta 1974 
(SopS 41/1973).

Meriliikenteen osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on arvioitu olevan noin 2,7 %. IMO on 
hyväksynyt pakollisia energiatehokkuuteen liittyviä teknisiä- ja käyttötoimenpiteitä, joilla voidaan 
merkittävästi vähentää kansainvälisestä meriliikenteestä aiheutuvia hiilidioksipäästöjä. IMO:ssa 
on ollut keskusteluissa myös meriliikenteen markkinaperusteinen kasvihuonekaasujen 
päästökauppa, mutta viimeisimpien uutisten mukaan sitä yhä lykätään. (IMO, 2012 ja ENDS 
Europe 2012)

3.3 UNECE:n yleissopimus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kan-
sainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä (ns. rajavesistösopimus)

Yleissopimus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja 
käytöstä eli ns. rajavesistösopimus (Convention on the Protection and Use of International Water-
courses and International Lakes), vuodelta 199653, on YK:n Euroopan talouskomission sopimus, 
jonka tavoitteena on, että sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin toimiin ehkäistäkseen, 
rajoittaakseen ja vähentääkseen vesien kautta maasta toiseen ulottuvia vaikutuksia54. UNECE:n 
rajavesistösopimuksella vahvistetaan paikallisia, kansallisia ja alueellisia toimia maasta toiseen 
ulottuvien vesien laadun, veden määrän ja kestävän käytön suojelemiseksi ja turvaamiseksi. 
Sopimus perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa vesivarat ymmärretään osaksi 
ekosysteemejä, yhteiskuntaa ja taloutta, ja sillä edistetään vesivarojen yhdennettyä hallintaa. 
Sopimuksen velvoitteisiin kuuluu myös muun muassa ympäristövaikutusten arviointien ja varautu-
missuunnitelmien tekeminen, veden laatutavoitteiden asettaminen ja onnettomuuksista aiheutu-
vien riskien minimoiminen55. Osapuolet tekevät kahdenvälisiä tai monenkeskisiä sopimuksia ja 
perustavat yhteistyöelimiä, esimerkiksi vesistökohtaisia komissioita56. (Ulkoasiainministeriö, 
Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)
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53 Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä vuonna 1992 ja se astui voimaan vuonna 1996. Sopimuksen on ratifioinut 38 UNECE:n jäsenmaata. 
54 Suomi ja 19 muuta osapuolta on ratifioinut sopimuksen muutoksen, joka mahdollistaa UNECE:n ulkopuolisten YK-maiden liittymisen sopimukseen, mikäli sopimuksen 
osapuolet hyväksyvät sen. Sopimusta tarkistettiin vuonna 2003 siten, että UNECE:n ulkopuolisille alueille annettaisiin mahdollisuus liittyä sopimukseen, mutta tämä muutos 
ei ole astunut voimaan. UNECE:n rajavesistösopimuksen piiriin kuuluu ODA-kelpoisia maita ja sopimuksen soveltamisesta saatuja kokemuksia voidaan soveltaa myös 
kehittyvissä maissa.
55 Sopimuksen soveltamisen kautta tuotetaan paljon ohjeistusta sekä tehdään muuta tiedollisia valmiuksia parantavaa työtä. Suomi on edistänyt Wider Europe -hankkeen 
kautta sopimuksen toimeenpanoa.
56 Suomi on solminut rajavesistösopimukset Neuvostoliiton kanssa (myöhemmin Venäjä) vuonna 1964, Ruotsin kanssa vuonna 1971 ja Norjan kanssa vuonna 1980.



Rajavesistösopimuksen Vesivarat ja terveys -pöytäkirjan (Protocol on Water and Health), 
vuodelta 200557, tarkoituksena on hyvän vesienhoidon avulla edistää ihmisten terveyttä ja vesie-
kosysteemien suojelua estämällä ja vähentämällä vesien kautta leviäviä tauteja. Pöytäkirja on 
ensimmäinen kansainvälinen sopimus, joka tähtää turvallisen juomaveden ja asianmukaisen sani-
taation saavuttamiseen ja raakavesilähteiden suojelemiseen. Maat asettavat näiden päämäärien 
saavuttamiseksi kansal l is ia tavoi t te i ta ja raportoivat ni iden saavuttamisesta. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Maapallolla on yli 260 rajat ylittävää vesistöä ja niiden vaikutuspiirissä asuu noin kolme miljardia 
ihmistä. Paineet yhteisiin vesivaroihin tulevat lisääntymään globaalissa mittakaavassa erityisesti 
ilmaston muutoksen, väestönkasvun, kaupungistumisen ja taloudellisen kehityksen seurauksena. 
Tulevaisuudessa rajavesistöihin kohdistuvat konfliktit voivat myös lisääntyä käytettävissä olevien 
hyvälaatuisten vesivarojen niuketessa. Vaikka rajavesistösopimus on viime aikoina saanut 
enemmän painoarvoa UNECE:n sisällä, sopimuksen vaikuttavuutta vähentää, että sen vaiku-
tuspiirin ulkopuolella on suurin osa maailman maista. (Niinistö, 2012)

Yhdistyneiden kansakuntien sopimus kansainvälisten vesistöjen muuhun kuin liiken-
nekäyttöön soveltuvista säännöistä 

Vuonna 1997 allekirjoitettiin YK:n sopimus kansainvälisten vesistöjen muuhun kuin liiken-
nekäyttöön soveltuvista säännöistä, ns. New Yorkin sopimus (Convention on the Law of the Non-
navigational Uses of International Watercourses). Sopimus ei ole vielä astunut soimeen , sen on 
ratifioinut 24 maata ja sen voimaansaattamiseen tarvitaan 35 maan ratifiointi.

Muita alueellisia merellisen ympäristön suojelua koskevia sopimuksia

Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimus (Convention on the Protection of the Marine Envi-
ronment of the Baltic Sea) eli ns. Helsingin sopimus astui voimaan 1980 ja uudistettu sopimus 
vuonna 2000. Itämeren rantavaltioiden allekirjoittama sopimus velvoittaa vähentämään kuormi-
tusta kaikista päästölähteistä, suojelemaan meriluontoa ja säilyttämään lajien monimuotoisuut-
ta69. Sopimuksen perusperiaatteita ovat ympäristönsuojelun kannalta parhaan käytettävissä ole-
van teknologian käyttäminen, ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltaminen sekä varo-
vaisuusperiaatteen ja aiheuttamisperiaatteen noudattaminen. Myös meriluonnon suojelu ja luon-
non monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää. Sopimuksella on perustettu Itämeren merel-
lisen ympäristön suojelukomissio (HELCOM), jonka päätehtävä on seurata ja kehittää sopimuk-
sen velvoitteita. (YM, Helsingin sopimus, 2011)

HELCOM:n Itämeren suojelun toimintaohjelma (Baltic Sea Action Plan) hyväksyttiin mar-
raskuussa 2007. Sen tavoitteena on palauttaa Itämeri hyvään ekologiseen tilaan vuoteen 2021 
mennessä. Ohjelma kattaa Itämeren pahimmat ympäristöongelmat: rehevöitymisen, meri-
ympäristön kemiallisen saastumisen, biodiversiteetin ja luonnonsuojelun sekä merenkulusta ai-
heutuvat uhat. Rehevöitymisen torjumiseksi kullekin Itämeren rantavaltiolle on asetettu alustavat 
enimmäismäärät typen ja fosforin päästöille, ja ne ovat nykyistä kuormitusta pienemmät. Suomen 
tulee vähentää Suomenlahteen tulevaa typpikuormitusta 1200 tonnia ja fosforikuormitusta 150 
tonnia. Suomi sitoutuu vähentämään kansallisin toimin Saaristomeren ravinnekuormitusta niin, 
että meren hyvä tila saavutetaan. (YM, Helsingin sopimus, 2011)

Yleissopimus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta, ns. OSPAR-sopimus (SopS 2/
2000) tehtiin vuonna 1992. Sopimus säätelee maalta mereen tulevia päästöjä ja jätteiden upotta-
mista mereen, sekä kieltää jätteiden polton merellä. Sopimusalue käsittää Koillis-Atlantin, mu-
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57 Pöytäkirja allekirjoitettiin vuonna 1999, ja se astui voimaan vuonna 2005. Pöytäkirjan ovat ratifioineet 24 sopimuksen osapuolta.
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kaan lukien Pohjanmeren, Skagerrakin ja Kattegatin sekä osan Jäämerta; Suomesta Kuusamon 
vesistöt kuuluvat sopimuksen valuma-alueeseen. Itämeri ja Jäämeri eivät kuulu 
sopimusalueeseen. OSPAR-komissio laatii myös yleisten määräysten mukaisia ohjelmia ja toimii 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja merialueeseen haitallisesti vaikuttavien toimien rajoittamiseksi, 
antaen esimerkiksi päätöksiä tai suosituksia. (YM, OSPAR-sopimus, 2009)

3.4 Veden saantiin liittyvät haasteet

Rion kokouksessa sovittiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden valmistelusta, joissa vesiasiat 
ovat yksi tärkeistä teemoista. Väenstönkasvu, kaupungistuminen, tuotanto- ja kulutustavat sekä 
ilmastonmuutos vaikuttavat vesivaroihin. Vesivaroihin kohdistuu muutoksia usein myös vesisekto-
rin ulkopuolelta, minkä vuoksi vesivarojen kokonaisvaltainen hallinta on tärkeää. Usein veden 
käytön tehokkuutta voidaan parantaa yksinkertaisilla investoinneilla, kuten vesijohtoverkostojen 
saneerauksilla. Esimerkiksi EU-maissa vesijohtoverkostojen vedestä menee hukkaan noin viiden-
nes vuotovesinä. Veden käytön tehostamiseen liittyvät innovaatiot voivat myös synnyttää uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. (Niinistö, 2012)

Ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyneisiin tulviin ja kuivuuksiin, veden puutteeseen ja sen 
huonoon laatuun liittyy usein myös yhteiskunnallista epästabiilisuutta. Jos niukkenevien vesivaro-
jen käyttöä ja suojelua ei kyetä hallitsemaan kestvällä ja tasapuolisella tavalla, riskit rajavesistöjä 
koskeviin konflikteihin kasvavat. (Niinistö, 2012)

Esimerkki 12: Runsaiden sateiden vaikutus ruuan hintaan

Syksyllä 2012 ruuan hinnat ovat jo kohonneet johtuen pahimmista kuivuuksista 50 vuoteen 
USA:ssa ja Venäjän kuumuusaalloista. Viimeisten 12 kuukauden aikana globaali vehnän hinta 
on noussut 30 %:a, kun globaali ruuan hinta on noussut 6 % heinäkuussa. 
Maatalousasiantuntijan arvion mukaan peruselintarvikkeiden hinta voi nousta jopa 15 %:a 
kesäkuuhun 2013 mennessä, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia köyhimpien maiden 
kotitalouksien elinkustannuksiin. Vuosina 2007 ja 2008 ruuan hinnan nousu aiheutti mellakoita 
Bangladeshissa, Norsunluurannikolla, Egyptissä, Meksikossa, Senegalissa ja Jemenissä. On 
uutisoitu myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista merien happamoitumiseen, joka puolestaan 
tuhoaa kalakantoja – suurimmassa ruuansaannin epävarmuuden riskissä ovat Persianlahti, 
Libya ja Pakistan. 

Lähteet: (BusinessGreen staff, 2012) ja (Goldenberg, 2012)
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Esimerkki 13: Tulevaisuuden haasteita veden saannissa ja jakelussa

The Economist Intelligence Unit:in ja Oracle Utilities:in kansainvälisessä tutkimuksessa 
haastatteltiin 244 vesilaitosta, jotka sijaitsivat UK:ssa, Pohjois-Amerikassa, Espanjassa, 
Ranskassa, Australiassa, Brasiliassa, Venäjällä ja Kiinassa. Tutkimuksessa 93 %:a vesilaitoksista 
piti kohtuullisen tai hyvin todennäköisenä, että puhtaan juomaveden kysyntä ohittaa veden 
tarjonnan seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Kaikki haastatellut vesilaitokset 
ennustivat, että kasvavaan kysyntään tullaan vastaamaan jollain keinolla, vaikkakin haastatellut 
myönsivät tarpeen uusille teknologioille ja investoinneille, kuten suolanpoisto ja 
jakeluputkistojen vuotojen korjaus. Suurimmaksi esteeksi veden tarjonnan riittävyydelle 45 %:a 
haastatelluista kuvasivat kuluttajien tuhlaavaa vedenkäyttöä. 

Tutkimuksen mukaan 93 %:a vastaajista odottivat investointien kasvavan seuraavan kolmen 
vuoden aikana, ja noin 22 % vastaavista odotti investointien kasvavan vähintään 15 %. 
Kasvavaan kysyntään vastaaminen tapahtuisi lupaavimmin uusien kehittyneiden 
mittausmenetelmien ja teknologioiden avulla, joiden avulla on mahdollista hyödyntää aiemmin 
vaikeasti saavutettavia lähteitä, kuten maanalaiset akviferit. Noin 30 % vastaajista myönsi 
kuitenkin, ettei tunne uusimpia teknologioita. Tutkimuksen kirjoittajien johtopäätöksissä todettiin 
vesilaitosten operaattoreiden olisi hyvä tutustua Israelin ja Singaporin esimerkkeihin, joissa 
jatkuvasta veden vähyydestä huolimatta on kyetty rakentamaan vahvat kansantaloudet.

Vesi on vain yksi luonnonvara, johon kohdistuu kasvavia paineita. Suuret muutokset, kuten 
väestömäärän, talouksien ja kulutuksen kasvu, ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös moniin 
muihin ympäristöongelmiin ilmansaasteista maan saatavuuteen. Vaikka maailman joitakin osia 
uhkaakin vesipula ja toisia taas tulvavaara, on virheellistä puhua maailmanlaajuisesta 
vesikriisistä. Meillä on sen sijaan edessämme vedenhallintakriisi.

Lähde: The Economist Intelligence Unit & Oracle Utilities, 2012 ja EEA, 2012)
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Average national water footprint per capita (2007)

Source: Hoekstra, A.Y. & Chapagain, A.K., 2007.

Kuva 17. Eri maiden 
vuosittainen keskimääräinen 
vesijalanjälki asukasmäärään 
suhteutettuna. (UN, Trends in 
sustainable development, 
2010)
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Lainsäädäntöä Euroopan Unionissa

EU:n komissio on julkaissut uudet suuntaviivat Euroopan vesivarojen turvaamiseen (Blueprint to 
Safeguard Europe’s Water Resources). Tavoitteena on varmistaa hyvälaatuinen veden saatavuus 
vesivarojen kestävää ja tasapuolista käyttöä varten vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteiden 
mukaisest. EU:n vesipolitiikassa painotetaan olemassa olevan lainsäädännön parempaa 
toimeenpanoa ja toimenpiteiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. On korostettu erityisesti 
ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistamista ja siihen varautumista erilaisin sopeutumistoimin. 
Veden käytön tehokkuutta on parannettava eri keinoilla. Myös ekosysteeminäkökulmaa on 
vahvistettava, jotta ympäristö- ja luontotavoitteet saavutetaan. EU:n tulevassa vesipolitiikassa 
tulee olla myös vahva kansainvälinen ulottuvuus. (Niinistö, 2012)

Euroopan vesisektorin liikevaihto on noin 100 miljardia euroa vuodessa, jonka on arvioitu 
kasvavan noin 6 %:a vuodessa. Veteen liittyvät tuotteet ja palvelut kuuluvat tärkeisiin 
kasvualoihin. Myös Suomen vesialan osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin 
maapallon vesiolojen parantamiseksi ja viennin edistämiseksi. Vesiteknologian ja vesiosaamisen 
viennin edistämiseen ja palveluiden tuotteistamiseen tulee panostaa Suomessa selvästi entistä 
enemmän, ja vienti vaatii tuekseen vahvaa kansallista tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä 
kansainvälistä verkostoitumista. (Niinistö, 2012)

Esimerkki 14. Energiaa talteen kaupungin jätevesipuhdistuslietteen poltosta

Outotech toimittaa sveitsiläisyhtiö ERZ:lle hyvin edistyksellisen jätevesilietteen polttolaitoksen, 
joka on suunniteltu polttamaan koko Zürichin alueen jätevesipuhdistuslietteet. Valmistuessaan 
laitos käsittelee noin 100 000 tonnia lietettä vuodessa tuottaen samalla noin 875 kW sähköä ja 
4450 kW lämpöä. Edistykselliseen leijukerrosteknologiaan perustuva laitos alittaa tiukimmat 
Euroopan ja Sveitsin ympäristösäädösten päästöraja-arvot ja maksimoi samalla myös energian 
talteenottoa. Toimitettavaan jätevesilietteen polttolaitokseen voidaan myöhemmin liittää myös 
fosfaatin talteenottoprosessi, jolla voidaan tuottaa biomassan ja lietteen polton sivutuotteena 
syntyvästä tuhkasta fosfaattipitoista lannoitetta.

Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen kertoo: "Outotecillä on vuosikymmenten kokemus lei-
jukerrosteknologian ja sen sovellusten kehittämisestä. Voimme tarjota asiakkaillemme kestävän 
kehityksen mukaisia ratkaisuja, joilla jätteestä saadaan energiaa ja arvokkaita tuotteita ja joiden 
avulla pienennetään ympäristöhaittoja, kuten kasvihuonekaasupäästöjä",
 
Lähde: Outotech Oyj, 2012.
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Luonnon monimuotoisuus ja 
ekosysteemipalvelut

4

4.1. Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (CBD), Cartagenan 
bioturvallisuuspöytä-kirja ja Nagoyan pöytäkirja

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen eli ns. biodiversiteettisopimuksen (Conven-
tion on Biological Diversity, CBD) päätavoitteena on maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien 
sekä niiden perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä per-
intäaineksen käytöstä saadun hyödyn oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. Biodiversiteetti-
sopimus tuli voimaan joulukuussa 199358. Tällä maailmanlaajuisella sopimuksella pyritään suojele-
maan kattavasti koko luonnon kirjoa; lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä 
niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset 
ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

 Earth’s biophysical subsystems or processes
and their safe threshold boundaries

Source: Rockstrom J. et al., 2009.
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Kuva 18. Tutkijoiden 
esittämässä mallisssa 
maapallon biofyysisille 
alasysteemeille tai 
prosesseille on määritetty 
kynnysarvoja, joita ei tulisi 
ylittää ilman häiriöitä 
ympäristölle. Jo nyt 
kynnysarvoja on ylitetty, 
esimerkiksi CO2-pitoisuus 
ilmakehässä, luonnon 
monimuotoisuuden 
häviäminen (sekä maan 
ekosysteemi että merien 
ekosysteemit) ja 
typpikierron häiriintyminen. 
Lähde: UN (2010). Trends in 
Sustainable Development. 
Towards Sustainable 
Consumption and 
Production. 

58 Suomi hyväksyi biodiversiteettisopimuksen vuonna 1994. Sopimuksen on ratifioinut 193 osapuolta (ml. Euroopan komissio). Biodiversiteettisopimus on kiinnittänyt erityistä 
huomiota myös köyhyyden vähentämiseen. Suomessa joulukuussa 2006 valtioneuvosto hyväksyi luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön uuden strategian 
vuosiksi 2006–2016 ja Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen strategian ja toimintaohjelman.

Katsaus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin: 4. Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut



Luonnon monimuotoisuuden tilaa koskeva Global Biodiversity Outlook 3 (GBO 3) -raportti osoit-
taa, että edistyminen sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa on hidasta ja biodiversiteetin 
maailmanlaajuinen köyhtyminen jatkuu Välittömiin syitä globaaliin biodiversiteettikatoon kuuluu 
elinympäristöjen tuhoutuminen, luonnonvarojen ylihyödyntäminen, vieraslajit, saasteet ja ilmaston-
muutos. Välillisiin tekijöihin puolestaan kuuluu muun muassa väestönkasvu ja kestämättömät ku-
lutus- ja tuotantotavat. Lisäksi luonnon monimuotoisuutta ei ole riittävässä määrin integroitu luon-
non monimuotoisuuden kannalta tärkeiden sektoreiden (esim. maatalous, kalastus ja liikenne) 
politiikkatoimiin. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspo-
litiikka 2012, 2012)

Biodiversiteettisopimuksen alaisen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan (Cartagena Protocol on 
Biosafety), vuodelta 200359, tavoitteena on ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti hu-
olehtia siitä, että eläviä muuntogeenisiä organismeja siirretään, käsitellään ja käytetään valtioiden 
rajat ylittävissä siirroissa tavalla, joka ei aiheuta haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja sen ke-
stävälle käytölle ottaen huomioon myös ihmisen terveydelle aiheutuvat riskit. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan60 vastuulisäpöytäkirjan eli ns. Nagoya-Kuala Lumpurin 
lisäpöytäkirjan61 (The Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to 
the Cartagena Protocol on Biosafety) tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua 
ja kestävää käyttöä ja ottaa samalla huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit laati-
malla kansainväliset säännöt ja menettelyt, jotka koskevat eläviin muuntogeenisiin organismeihin 
liittyvää korjaamisvastuuta. Sopimuksen alainen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja säätelee 
elävien muuntogeenisten organismien (Living Modified Organism, LMO) kansainvälisten siirtojen 
turvallisuutta. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspoli-
tiikka 2012, 2012)

Biodiversiteettisopimuksen alaisen Nagoyan pöytäkirjan (Nagoya Protocol on Access and 
Benefit-sharing), vuodelta 201062, tavoitteena on geenivarojen käytöstä saatavien hyötyjen 
oikeudenmukainen jako ja siihen liittyen geenivarojen saatavuuden helpottaminen, asianmuka-
inen teknologian siirto ja rahoitus sekä biologisen monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
edistäminen. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen 
kehityspolitiikka 2012, 2012)

Lokakuussa 2010 Japanin Nagoyassa pidetyssä biodiversiteettisopimuksen 10. osapuolikokouk-
sessa päätettiin, että luonnon köyhtyminen on pysäytettävä vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena 
on vuoteen 2020 mennessä tehostaa suojelua siten, että 7 % maa-alueista ja sisävesistä ja 10 
% rannikko- ja merialueista tulee olla suojelun piirissä, sekä rappeutuneista ekosysteemeistä 15 
% on ennallistettava. Tavoitteen toimeenpanon tukemiseksi kokouksessa hyväksyttiin strateginen 
suunnitelma vuosille 2011–2020. Siihen sisältyy 20 tavoitetta (Aichi tavoitteet), jotka on ryhmitelty 
seuraavan viiden strategisen päämäärää alle: 

1. Valtavirtaistetaan luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö hallinnossa ja 
yhteiskunnassa,

2. Vähennetään luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia välittömiä paineita ja edistetään 
sen kestävää käyttöä,

3. Luonnon monimuotoisuuden tilaa parannetaan turvaamalla ekosysteemit, lajit ja perinnöl-
linen monimuotoisuus,
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59 Suomi hyväksyi pöytäkirjan vuonna 2004. Pöytäkirjan ratifioineita osapuolia on 163.
60 Cartagenan pöytäkirja tuli voimaan 11.9.2003. Sen on ratifioinut 159 valtiota ja EU. Suomi ratifioi pöytäkirjan 9.7.2004. EU:n ja Suomen GMO -säädökset kattavat 
pöytäkirjan vaatimukset.
61 Suomi allekirjoitti Nagoya-Kuala Lumpurin lisäpöytäkirjan toukokuussa 2011. Maalikuussa 2012 lisäpöytäkirjan oli allekirjoittanut 51 osapuolta. Lisäpöytäkirja astuu 
voimaan vasta kun 40 osapuolta on sen ratifioinut.
62 Suomi allekirjoitti pöytäkirjan kesäkuussa 2011. Tällä hetkellä sekä EU:ssa että sen jäsenmaissa valmistellaan ratifioinnin edellyttämiä toimenpiteitä. Alustavan arvioin 
mukaan ratifiointi edellyttää muutoksia Suomen lainsäädäntöön. 
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4. Luonnon monimuotoisuudesta ja ekosysteemipalveluista saatavat hyödyt turvataan 
kaikille, ja

5. Parannetaan luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimeenpanoa osal-
listavalla suunnittelulla, tietojen hallinnalla ja toimintamahdollisuuksien ja -kykyjen ke-
hittämisellä.

Strategiseen suunnitelmaan sisältyy myös seurantakehys kansallisten ja alueellisten tavoitteiden 
asettamiselle, jonka toimeenpanon välineitä ovat sopimuksen työohjelmat, läpäisevät aiheet ja 
maiden kansalliset biodiversiteettistrategiat ja -toimintaohjelmat, jotka tulee päivittää uuden strate-
gisen suunnitelman tavoitteiden mukaisesti vuoteen 2014 mennessä. Lisäksi suunnitelmaan 
sisältyy indikaattorien kehittäminen. Temaattiset työohjelmat koskevat metsien, kuivien ja pu-
olikuivien maa-alueiden, vuoristojen, maatalouden, sisävesien, merien ja rannikoiden sekä saar-
ten monimuotoisuutta. Työohjelman päätavoitteena on kattavan, tehokkaasti hoidetun ja ekologis-
esti edustavan kansallisista ja alueellisista suojelualuejärjestelmistä koostuvan maailmanlaa-
juisen suojelualueverkoston muodostaminen maa- ja merialueilla sekä suojelualueiden ekosystee-
mien ja luontotyyppien ennallistaminen vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi käydään keskustelua 
YK:n merioikeusyleissopimuksen puitteissa valmisteltavasta toimeenpanopöytäkirjasta, joka tuk-
isi biodiversiteetin suojelua ja kestävää käyttöä merialueilla oikeusvallan ulkopuolella. (Ulkoasiain-
ministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Kansalliset biodiversiteettistrategiat ja toimintaohjelmat (National Biodiversity Strategies and Ac-
tion Plans, NBSAPs) ovat kansallisen toimeenpanon kannalta keskeisessä asemassa. Sopimus 
edellyttää, että osapuolet laativat kansallisen biodiversiteettistrategian, johon kirjataan keinot ja 
tavoitteet sopimuksen toimeenpanemiseksi. Strategia tulee valtavirtaistaa yhteiskunnan kaikkiin 
sektoreihin ja toimiin. Sopimuksen osapuolista 90 % on laatinut kansallisen biodiversiteettistrate-
gian ja/tai toimintaohjelman. Suojelualuetyössä on myös edistytty, sillä viimeisen kahdenkymme-
nen vuoden aikana suojelualueiden pinta-ala on maa-alueilla kasvanut 9 %:sta 13 15:iin, ja alku-
peräiskansoille ja paikallisyhteisöille on huomioitu viime aikoina enemmän. Meristä kuitenkin vain 
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Lainsäädäntö EU:ssa ja Suomessa

Kesäkuussa 2010 julkaistiin Euroopan komission tiedonanto ”Luonnonpääoma elämämme 
turvaajana – luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020”. Siihen sisältyy 
päätavoite, jonka mukaan ”vuoteen 2020 mennessä pysäytetään EU:n luonnon 
monimuotoisuuden köyhtyminen ja ekosysteemipalvelujen heikentyminen ja ennallistetaan ne 
mahdollisimman pitkälle sekä tehostetaan EU:n toimia, joilla torjutaan koko maailman luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymistä”. Tiedonantoon sisältyy myös alatavoite, jonka mukana EU lisää 
vuoteen 2020 mennessä toimiaan koko maailman luonnon monimuotoisuudenhäviämisen 
torjumiseksi. Biodiversiteettinäkökohtien integroiminen alakohtaisiin ja alueellisiin 
kehitysyhteistyöohjelmiin katsotaan tärkeäksi. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012) 

Tiedonannossa mainitaan lisäksi useita kumppanuushankkeita biodiversiteetin suojelemiseksi. 
Tärkeimmät ni istä ovat luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden 
arvottamishankkeen TEEBin (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) yhteistyön 
edistäminen, kansalaisyhteiskunnan aktiivisen osallistumisen edistäminen, yhteistyö EU:n 
syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kanssa BEST -aloitteen 
(Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European overseas) muodossa, sekä 
yhteistyön ja synergioiden edistäminen ja yhteisistä painopisteistä sopiminen luonnon 
monimuotoisuutta koskevien sopimusten välillä ja Rion sopimusten (CBD, UNFCCC, UNCCD) 
välillä. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 
2012, 2012)

Lisätietoa Biodiversiteettisopimuksesta, temaattisista työohjelmista ja läpäisevistä aiheista 
esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen sivuilta >>
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1,4 % on suojelun piirissä. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen 
kehityspolitiikka 2012, 2012)

Hallitustenvälinen IPBES-paneeli

Luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita koskeva hallitustenvälinen paneeli (Intergov-
ernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) perustettiin 
vuonna 2012 UNEP:in järjestämässä kokouksessa Panamassa. Paneelin tavoitteena on tarkas-
tella luonnon monimuotoisuutta: maaekosysteemjä, sisävesiä, rannikkoalueita ja meriä, sekä seu-
rata luonnosta saatavien ihmiselle välttämättömien ns. ekosysteemipalveluiden (ravinto, kuidut, 
pölytys jne.) tilaa ja kehitystä. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja 
Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

IPBES-paneeli on hallitustenvälinen mekanismi ja se toimii riippumattomana tarkoituksenaan 
palvella ensisijaisesti biodiversiteettisopimuksia sopimusten tieteellisen tiedon tarpeita. Paneelin 
työn kautta pystytään paremmin nostamaan esille biodiversiteettikadon syitä niin globaalilla kuin 
alueellisella tasolla, tarjoamaan uusia työkaluja suojelun ja kestävän käytön tehostamiseksi sekä 
todentamaan ihmisen hyvinvoinnin yhteys ekosysteemipalveluihin. Pitkällä tähtäimellä paneelin 
odotetaan vahvistavan biodiversiteettisopimusten näkyvyyttä ja tehostavan työtä biodiversiteetti-
kadon torjumiseksi. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen 
kehityspolitiikka 2012, 2012)
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Esimerkki 16. Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus

Luonnon taloudellista arvoa selvittävässä Sukhedevin tutkimuksessa (TEEB - The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity) arvioitiin luonnon moniuotoisuuden häviämisen aiheuttamia 
kustannuksia yhteiskunnan eri sektoreilla. Raportissa tiivistettiin, että ekosyteemipalvelut 
ylläpitävät yhteiskuntaamme ja ovat avainasemassa köyhyyden poistamisessa. Sukhevin ar-
vion mukaan maa-alueilla tapahtuva luonnon monimuotoisuuden menettäminen maksaa nykyi-
sillä toimilla noin 50 miljardia euroa vuodessa. Lisäksi meriekosysteemien tuhoutuminen hei-
kentää suuresti ekosysteemien toimintakykyä. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tar-
joamia hyötyjä, kuten ruoka, vesi, poltto- ja ra-kennuspuu, sekä palveluja kuten luonnossa virki-
stätyminen. 

Ympäristöministeriön von Weissenbergin ja Nikulan mukaan: ”Luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen takana ovat usein luonnonvarojen käyttöä vääristävät taloudelliset kannustimet ja 
ekosysteemipalveluiden merkityksen heikko tuntemus.”

Lähde: Sukhdev 2008 ja von Weissenberg ja Nikula 2009.



4.2. Muut sopimukset

Seuraavassa kappaleissa on esitetty muita luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään kehityk-
seen liittyviä kansainvälisiä sopimuksia: YK:n aavikoitumissopimus ja metsäfoorumi. 

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät myös uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kansainvälistä kaup-
paa koskeva yleissopimus (CITES; tavoitteena on valvoa eläin- ja kasvilajien kansainvälistä tuon-
tia ja vientiä varmistamalla ettei tähän kauppaan liittyvät hyödyntämistoimenpiteet aiheuta uha-
nalaistumista tai lajin kuolemista sukupuuttoon), yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläin-
ten suojelemisesta (Bonnin sopimus; tavoitteena on suojella sellaisten luonnonvaraisten eläinten 
populaatioita, jotka säännöllisesti kulkevat maasta toiseen), Ramsar-sopimus kosteikkojen suoje-
lusta (tarkoituksena on varmistaa kosteikkojen ylläpitämien yhteiskunnalle elintärkeät ekosys-
teemipalvelut63),  UNESCOn maailmanperistösopimus (WHC; tavoitteena on toimia kansainvälis-
enä ja kansallisena järjestelmänä kulttuuri- ja luontoympäristön arvoikkaimman osan 
määrittämiseksi, säilyttämiseksi ja hoitamiseksi ihmiskunnan yhteisenä perintönä64), kasvigeeni-
varasopimus (IT-PGRFA; tavoitteena on elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivarojen suo-
jelu ja kestävä käyttö sekä näiden kasvigeenivarojen käytöstä koituvien hyötyjen oikeudenmuka-
inen ja tasapuolinen jako sopusoinnussa biodiversiteettisopimuksen kanssa.65), sekä kan-
sainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus (IPPC; tavoitteena on varmistaa sopimusosapuolten yhtei-
nen ja tehokas toiminta kasvien ja kasvituotteiden tuhoajien maahan kulkeutumisen ja leviämisen 
estämiseksi sekä edistää kasvintuhoajien torjuntaa). Lisätietoa saa esimerkiksi ympäristöhallin-
non www-sivuilta 66.

YK:n aavikoitumisen vastainen sopimus

YK:n aavikoitumissopimuksen (United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD), 
vuodelta 199667, tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä aavikoitumisen torjumiseksi ja 
kuivuudesta aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi maissa, jotka kärsivät voimakkaasta kuivuude-
sta tai aavikoitumisesta, erityisesti Afrikassa. Kansallisilla toimintasuunnitelmilla (National Action 
Plans, NAP) kiinnitetään huomio muun muassa luonnonvarojen kestävään käyttöön, kestävään 
maatalouteen, eroosiolle alttiiden alueiden suojeluun, ennakkovaroitusjärjestelmien luomiseen, 
toimintavalmiuksien kehittämiseen, opetukseen, tietoisuuden lisäämiseen ja ruokaturvan paran-
tamiseen. Sopimus määrittelee, että toimintaohjelmien tulee olla yhteisölähtöisiä, jolloin menette-
lytapoja luotaessa on otettava huomioon paikallisten ihmisten toiveet, perinnetieto ja 
maankäyttötavat. Päämääränä on luoda toimintaympäristö, jossa paikalliset ihmiset pystyvät itse 
pysäyttämään maaperän tuottokyvyn heikkenemisen. Tärkeimpiin poliittisiin muutoksiin kuuluu 
päätöksenteon hajauttaminen, maanomistusoikeuksien parantaminen, sekä naisten, maanvilje-
lijöiden ja paimentolaisten aseman parantaminen. Alueelliset toimintasuunnitelmat (Regional/
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66 Lisätietoa esim. ympäristöhallinnon sivuilta lajien suojelun kansainvälisistä velvotteista >>,  CITES-sopimuksesta >>  ja  Bonnin sopimuksesta >> .
67 Suomi hyväksyi sopimuksen syyskuussa 1995. Sopimuksessa aavikoitumisella tarkoitetaan aridien, semiaridien ja subhumidien alueiden viljelymaan, metsän tai 
metsämaan biologisen tai taloudellisen tuottavuuden ja monimuotoisuuden vähenemistä. Kuivat alueet ovat määritelty siten, että vuotuisen sadannan ja potentiaalisen 
evapotranspiraation suhde on 0,05 ja 0,65 välillä.

63 Ramsar-sopimuksen tärkein instrumentti on Ramsarin kosteikkoluettelo (List of Wetlands of International Importanne), joita on tällä hetkellä 2005 kohdetta, 
yhteispinta-alaltaan 192 miljoonaa hehtaaria. Sopimus tukee biodiversiteetin suojelua ja on CBD:n keskeinen yhteistyötaho erityisesti sisävesiohjelman osalta. Kosteikkojen 
tila on maailmanlaajuisesti hälytyttävä ja se on huonontunut kaikista ekosysteemeistä eniten. Suurimmat uhat kosteikoille aiheutuvat vedensäännöstelystä, maatalouden 
vaikutuksista ja muusta maankäytöstä valuma-alueella. 
64 Sopimuksen tärkeimpänä välineenä pidetään maailmanperintöluetteloa (World Heritage List), johon valtiot voivat esittää suojeltavaksi luonto- ja kulttuuriarvoltaan erityisen 
arvokkaita kohteita. Luonnonperintökohteet voivat olla luonnonmuodostumia, geologisia tai fysiografisia muodostumia tai alueita sekä yleismaailmallisesti erityisen 
arvokkaita luonnontilaisia alueita ja paikkoja. Kulttuuriperinnön osalta puolestaan maailmanperintökohteeksi voidaan nimetä muun muassa arkeologisia ja 
rakennustaiteellisesti arvokkaita kohteita, monumentaalitaideteoksia ja historiallisesti merkittäviä paikkoja. Näiden lisäksi sopimusvaltiot voivat esittää 
maailmanperintöluetteloon otettaviksi kulttuurimaisemia sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön yhdistelmäkohteita. 
65 Sopimuksen tavoitteena on kaikkien viljelykasvien käytön mahdollisimman tehokas hyödyntäminen, sekä monimuotoisten viljelyjärjestelmien kehittämisen ja ylläpitämisen 
edistäminen. Sopimuksen taustalla on viljelykasvien geneettisen monimuotoisuuden merkittävä kaventuminen viime vuosisadalla, jonka yksi pääsyistä on paikallisten 
viljelykasvilajikkeiden korvautuminen harvalukuisella joukolla nykyaikaisia kaupallisia lajikkeita, joka on johtanut siihen, että kolme neljäsosaa aikaisemmin käytössä olleista 
viljelykasvilajikkeista on menetetty lopullisesti. 
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Subregional Action Plan, RAP/SRAP) täydentävät ja harmonisoivat kansallisia toimintasuunnitel-
mia. Niihin liittyy usein ohjelmia maiden rajojen ylittävien luonnonvarojen hoidosta, tieteellistä ja 
teknistä yhteistyötä ja instituutioiden vahvistamista. Ohjelmat tulee liittää osaksi muita kansallisia 
toimintalinjoja ja -ohjelmia, kuten köyhyydenvähentämisstrategioita. (Ulkoasiainministeriö, Kan-
sainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Sopimusosapuolten tulee edistää kuivuudesta kärsivillä alueilla ympäristöystävällistä, taloudellis-
esti toimintakykyistä ja sosiaalisesti hyväksyttävää teknologiansiirtoa, joka vähentää aavikoi-
tumista tai kuivuudesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Samalla tulee edistää kehitysmaiden teknolo-
giayhteistyötä sekä suojella ja edistää perinteistä teknologiaa, osaamista ja käytäntöjä. Uusiutu-
vien energialähteiden käyttöä tulee lisätä teknologianviennillä ja koulutuksella, jotta riippuvuus 
polttopuuhun vähenisi. Osapuolten tulee kykyjensä mukaan integroida ja koordinoida tiedon 
keräämistä, analysointia ja vaihtoa, jotta voitaisiin varmistaa maaperän laadun systemaattinen 
valvonta alueilla, joita uhkaa aavikoituminen (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Vuonna 2012 on valmistunut myös selvitys aavikoitumisen ja ilmastonmuutoksen yhteydestä 
Välimeren alueella. Koska aavikoitumisella ja ilmastonmuutoksella on suuri sosiaalinen, taloudel-
linen, poliittinen ja ekologinen merkitys, aavikoitumisen torjunta kuuluu lukuisten kansainvälisten 
organisaatioiden tavoitteisiin. UNCCD toteuttaa UNEPin kehitysohjelman (UNDP) ja kansainväl-
isen maatalouden kehittämisrahaston (IFAD) kanssa vuodesta 2010 vuoteen 2020 ulottuvaa to-
imintaohjelmaa, jonka tavoitteeena on antaa uutta pontta strategialle aridien ja semiaridien aluei-
den suojelemiseksi aavikoitumiseen johtavalta lisävahingolta. (ARLEM, 2012)

YK:n metsäfoorumi UNFF

YK:n talous- ja sosiaalineuvosto (Economic and Social Council of the United Nations, ECOSOC) 
perusti YK:n metsäfoorumin lokakuussa 2000. YK:n metsäfoorumin (United Nations Forum on 
Forests, UNFF) tavoitteena on edistää maiden poliittista sitoutumista metsien kestävän käytön, 
hoidon ja suojelun edistämiseen sekä luoda hallituksille mahdollisuus kansainvälisen metsäpolitii-
kan kehittämiseen ja metsiä koskevan keskustelun jatkamiseen. YK:n metsäfoorumi linjaa kan-
sainvälistä metsäpolitiikkaa ja se on jatkoa Rio de Janeiron YK:n ympäristö- ja kehityskonferens-
sin jälkeen voimistuneelle kansainväliselle metsäyhteistyölle. YK:n metsäfoorumi kannustaa val-
tioita muun muassa luomaan kansallisia metsäohjelmia (National Forest Programmes, NFP), joi-
hin kuuluu laaja valikoima kestävän metsätalouden lähestymistapoja. UNFF:n työtä tukee vuonna 
2001 perustettu kumppanuusjärjestely CPF (Collaborative Partnership on Forests), joka edistää 
metsäkysymysten parissa työskentelevien kansainvälisten järjestöjen, laitosten ja sopimussihteer-
istöjen yhteistyötä. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen 
kehityspolitiikka 2012, 2012)
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Lainsäädäntöä EU:ssa ja Suomessa

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n tavoitteista aavikoitumisen torjunnassa 
(P6_TA(2007)0380) julkistettiin vuonna 2007. Päätöslauselmassa parlamentti vaatii esimerkiksi, 
että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen on sisällytettävä aavikoitumista ja 
maaperän köyhtymistä estävät sitovat vaatimukset, sekä kehottaa huolehtimaan metsistä siten, 
että metsien palokuormaa sekä tulipalojen leviämistä ja nopeutta vähennetään mahdollisimman 
paljon. Lisäksi päätöslauselmassa kehotetaan komissota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
kansainvälistä yhteistyötä UNCCD:n täytäntöönpanossa ja tukemaan rajat ylittäviä 
vesiyhteistyöohjelmia. 

Lisätietoa sopimuksesta UNCCD:n sivuilta  >>, 
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Metsäfoorumilla on myös yhteyksiä YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan metsäkysymyk-
siin sekä aavikoitumissopimuksen puitteissa tehtävään metsiä koskevaan työhön, etenkin liittyen 
sekä LULUCF että REDD+ mekanismien kehittämiseen osana ilmastosopimusneuvotteluita. 
UNFF tukee lisäksi joulukuussa 2011 voimaan astuneen trooppista puuta koskevan kansainväl-
isen sopimuksen ( International Tropical Timber Agreement, ITTA) tavoit tei ta. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012) 

EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) -maiden väliseen Cotonoun sopimukseen on kir-
jattu, että yhteistyö ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen kestävän hoidon ja hallinnan saroilla 
ovat tärkeitä kansainvälisten ympäristösopimusten velvoitteiden täyttämiseksi ja niiden periaat-
teita sisällytetään toiminnan osaksi kumppanuuden kaikilla tasoilla. Yhteistyön tärkeimpinä osa-
alueina mainitaan trooppisten metsien suojelu ja metsien häviämisen torjuminen. (Ulkoasiainmin-
isteriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Lainsäädäntöä EU:ssa ja Suomessa

EU laati FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)-toimintasuunnitelman vuonna 
2003 edistetämään monenvälistä yhteistyötä laittoman puukaupan ehkäisemiseksi. Keskeinen 
osa toimintasuunnitelmaa ovat Euroopan unionin ja puutavaraa tuottavien maiden väliset 
FLEGT-kumppanuussopimukset, joilla pyritään lopettamaan laittomat hakkuut. Euroopan 
komission rahoittama ja FAO:n toteuttama FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade)-ohjelma tukee AKT-maita FLEGT-toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja 
seurannassa. Ohjelma pyrkii parantamaan luonnonvarojen kestävää hallintaa antamalla teknistä 
apua ja neuvomalla paikallisen lainsäädännön kehittämistä kyseisillä aloilla sekä kehittämään 
maiden instituutioiden toimintaa. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja 
Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012) 

49Katsaus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin: 4. Luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut



Haitallisten aineiden riskien 
hallinta ja jätepolitiikka

5

5.1 Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman sopimus (ns. POP-
sopimus)

Tukholman yleissopimuksen (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, POPs)68, tavoit-
teena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristön hyvinvointia pysyvien haitallisten orgaanisten (Per-
sistent Organic Pollutant, POP)-yhdisteiden haittavaikutuksilta. Tukholman sopimuksella lopetetaan 
tai rajoitetaan sopimuksen piiriin kuuluvien POP-yhdisteiden tuotantoa, kauppaa, käyttöä ja päästöjä. 
POP-yhdisteillä tarkoitetaan yhdisteitä, jotka ovat hitaasti hajoavia, kaukokulkeutuvia ja eliöihin kerty-
viä ja voivat aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina vakavia haittoja sekä ihmisen terveydelle että 
ympäristölle. Useimmat POP-yhdisteet ovat rasvaliukoisia ja ne rikastuvat siten erityisesti ravintoket-
jun yläpäässä oleviin nisäkkäisiin ja ihmisiin. Lisäksi POP-yhdisteet kulkeutuvat usein kauaksi 
päästölähteistä, jolloin niiden rajoittamiseksi tarvitaankin kansainvälisiä toimia Yleissopimukseen 
sisältyi alun perin 12 POP-yhdistettä: aldriini, dieldriini, endriini, DDT, heptakloori, klordaani, mirex, 
toksafeeni, heksaklooribentseeni, PCB sekä dioksiinit ja furaanit. Vuonna 2009 sopimusta muutettiin 
lisäämällä siihen yhdeksän ainetta; lindaani (HCH) ja sen isomeerit (alfa- ja beta-HCH), perfluoratut 
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68 Sopimus astui voimaan vuonna 2004, Suomi hyväksyi sopimuksen syyskuussa 2002. Sopimuksen on ratifioinut 176 valtiota. Euroopan unionissa sopimus on 
toimeenpantu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 850/2004. 

Kuva 19. Politiikkaohjaus elinkaarinäkökulmasta. Lähde: EC. (2011), mukaillen.
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oktyylisulfonaatit (PFOS), penta- ja oktabromidifenyylieetteri (PBDE), heksabromibifenyyli (HBB), 
klordekoni ja pentaklooribentseeni (PeCB). Vuonna 2011 sopimuksen velvoitteiden piiriin lisättiin 
endosulfaani. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen 
kehityspolitiikka 2012, 2012 sekä Suomen ympäristökeskus, POP-yhdisteiden kansainväliset 
rajoitukset, 2012)

Tukholman sopimuksen avulla pyritään tunnistamaan käytössä olevat POP-yhdisteet, rajoitta-
maan niiden käyttöä ja löytämään korvaavia vaihtoehtoja. Jäsenvaltioita velvoitetaan huolehti-
maan POP-yhdisteitä sisältävien varastojen hävittämisestä (kuten esim. vanhat torjunta-
ainevarastot) ja välineistön poistamisesta käytöstä (kuten esim. PCB-yhdisteitä sisältävät muunta-
jat ja kondensaattorit). Osapuolten on vahvistettava toimintavalmiuksiaan sopimuksen tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tähän tarkoitukseen valtioiden tulee tehdä kansalliset 
täytäntöönpanosuunnitelmat, perustaa kansallisen yhdyshenkilön virka, helpottaa tiedonvälitystä, 
lisätä yleistä tietoisuutta, koulutusta ja tutkimusta sekä löytää vähemmän haitallisia vaihtoehtoja 
POP-yhdisteille. Tukholman sopimuksen tarkoituksena on suojella erityisesti kehittyviä maita 
POP-yhdisteiden haittavaikutuksilta, mutta sopimuksessa ei erotella teollisuusmaita kehittyvistä 
maista. Sopimus asettaa teollisuusmaille erityisiä velvoitteita tukea ja avustaa kehittyviä maita 
sopimuksen edellyttämien toimien täytäntöönpanossa.  (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) piirissä tehty yleissopimus valtiosta toiseen tapahtu-
vasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta sisältää myös pysyviä orgaanisia yhdisteitä 
koskevan pöytäkirjan, jonka avulla pyritään eliminoimaan POP-yhdisteiden päästöjä; ks. luku 
2.2.

145 osapuolta on toimittanut kansalliset täytäntöönpanosuunnitelmat ensimmäisten 12 POP-
yhdisteen osalta. Useimpien maiden tulee päivittää suunnitelma ja täydentää niitä erityisesti 
huomioimaan uusien POP-yhdisteiden rajoitukset vuonna 2012. Varsinkin uusien POP-
yhdisteiden osalta täytäntöönpanosuunnitelmien teko saattaa olla ensimmäistä kierrosta haasta-
vampaa, sillä näitä aineita on edelleen aktiivisessa käytössä tai jätevirroissa ja kierrätysmate-
riaaleissa. Tukholman sopimuksella on erityinen tieteellinen arviointikomitea, jonka tehtävänä on 
tutkia osapuolten ehdotukset uusista kemikaaleista ja arvioida tulisiko niiden tuotantoa, käyttöä, 
vientiä ja tuontia rajoittaa niiden haitallisten ominaisuuksien takia. Uusia kemikaaleja sopimuk-
seen ovat tähän mennessä ehdottaneet EU, Ruotsi, Norja ja Meksiko. (Ulkoasiainministeriö, 
Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

POP-yhdisteiden vaihtoehtojen käyttöönoton perinteisinä esteinä ja ongelmina ovat olleet korkeat 
kustannukset, tiedon vähäisyys sekä soveltuvan infrastruktuurin ja teknologian puuttuminen. Val-
tioiden tulee vähentää tai kokonaan lopettaa pääasiassa teollisuudessa sivutuotteena syntyvien 
karsinogeenisten dioksiinien ja furaanien tuottaminen. Tarvittavat teknologiset parannukset ovat 
kuitenkin kalliita ja teknisesti vaikeasti toteutettavissa erityisesti kehittyvissä maissa. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Kehittyvien maiden kannalta merkittävä ongelma on DDT:n korvaavien yhdisteiden tekniset ongel-
mat ja korkea hinta. DDT:n maatalouskäyttö on kielletty, mutta sopivien vaihtoehtoaineiden puut-
tuessa sopimus sallii yhä kehittyvien maiden käyttää DDT:tä kansalaistensa suojelemiseen ma-
lariaa levittäviltä hyttysiltä. DDT:n aiheuttaman ongelman merkittävyyttä lisää aineen kaukokulkeu-
tuminen, minkä tuloksena sille saattavat altistua myös käytön ulkopuolisten maiden asukkaat ja 
luonto, mukaan lukien pohjoiset ekosysteemit. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Sopimuksen mukaan osapuolten on käynnistettävä järjestelyt, joilla arvioidaan sopimuksen te-
hokkuutta ja tuotetaan tietoa POP-yhdisteiden kulkeutumisesta ympäristössä. Tehokkuuden arvio-
inti perustuu alkuvaiheessa vertailukelpoisten tiedon hankkimiseen POP-yhdisteiden pitoisuuk-
sista ilmassa ja äidinmaidossa eri puolilla maapalloa. Ensimmäinen raportti tehokkuuden arvioin-
tia silmälläpitäen toimitettiin neljännelle osapuolikokoukselle 2009. Kolmas osapuolikokous sopi 
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järjestelyistä, joilla maailmanlaajuinen seurantaohjelma toteutetaan. Sopimuksen budjetista rahoi-
tetaan vain tehokkuuden arviointityöryhmien toimintaa, mutta ei lainkaan tiedon tuotantoa. Siten 
maailmanlaajuisen seurantatiedon täydentäminen esimerkiksi Afrikasta ja Etelä-Amerikasta on 
vapaaehtoisen rahoituksen varassa. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset 
ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Osapuolikokoukset ovat käsitelleet sopimuksen noudattamisen valvontaa, mutta sitä koskevasta 
mekanismista ei toistaiseksi ole päästy sopimukseen. Suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut 
se, että eräät kehittyvät maat, erityisesti Intia ja Kiina, eivät ole valmiita sitoutumaan valvon-
tajärjestelmään, jos ne itse saattavat joutua sen mukaiseen rikkomusmenettelyyn. Ehtona valvon-
tajärjestelmiin sitoutumiseen on myös esitetty lisärahoituksen saamista. Monissa maissa ei ole 
saatavilla POP-yhdisteiden turvalliseen hävittämiseen soveltuvaa teknologiaa. Hävityslaitosten 
kustannukset ovat usein liian suuret kehittyville maille ilman riittävää teknistä ja rahoituksellista 
tukea, eikä niiden rakentaminen ole pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaakaan. Tukhol-
man sopimusta tukevan Africa Stockpiles Programmen (ASP) tarkoituksena on käsitellä, varas-
toida ja hävittää asianmukaisesti Afrikan maissa olevat vanhentuneiden torjunta-aineiden 
ylijäämävarastot sekä estää uusien varastojen kertyminen. ASP on Maailmanpankin, FAO:n ja 
WWF:n koordinoima kumppanuushanke, jonka rahoitukseen ovat sitoutuneet Maailmanpankki ja 
GEF. Lisäksi monet teollisuusmaat ja ympäristöjärjestöt ovat olleet aktiivisesti kehittämässä han-
ketta. Torjunta-aineita on tuotu hävitettäväksi mm. Suomeen ja muuallekin Eurooppaan. Suomi 
on osana Arktisen Neuvoston ACAP-yhteistyötä vetänyt vastaavanlaista hanketta Pohjois-
Venäjällä. Myöskään Venäjällä ei ole POP-yhdisteiden hävittämiseen soveltuvaa teknologiaa. 
Hanketta ovat rahoittaneet Suomi, Ruotsi, Norja, USA ja Kanada. (Ulkoasiainministeriö, 
Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Tukholman sopimuksen rahoitusmekanismina toimii Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF), 
joka keskittyy ensisijaisesti rahoittamaan osapuolten kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmien 
valmistelua. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen 
kehityspolitiikka 2012, 2012)

Jokaisen osapuolen on kehitettävä suunnitelma sopimusvelvoitteidensa täytäntöönpanemiseksi 
ja pyrittävä soveltamaan sitä mahdollisimman johdonmukaisesti. Valtioiden tulee myös huolehtia 
suunnitelmansa arvioinnista ja saattamisesta ajan tasalle säännöllisin väliajoin. Lisäksi osapuol-
ten on pyrittävä sisällyttämään soveltuvin osin POP-yhdisteitä koskevat kansalliset täytäntöön-
panosuunnitelmansa kestävän kehityksen strategioihinsa. Sopimus velvoittaa teollisuusmaita 
myös tukemaan kehittyviä maita näiden luodessa sopimuksen kansallisia täytäntöönpanosuun-
nitelmia. Osapuolten on pyrittävä yhteistyössä vähentämään ja poistamaan ihmisen tuottamien 
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Lainsäädäntöä EU:ssa ja Suomessa

Tukholman sopimuksen rajoitukset on toimeenpantu EU:ssa POP-asetuksella (EY) 850/2004, 
sekä vuosien 2009 ja 2011 muutokset asetuksilla (EY) No 757/2010 ja (EY) No 519/2012. 
Asetuksen määräykset ovat osittain Tukholman sopimuksia pidemmälle meneviä esimerkiksi 
POP-yhdisteitä sisältävien varastojen hävittämisen osalta. Asetuksessa myös korostetaan 
Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden velvollisuutta tarjota teknistä asiantuntija- ja 
materiaaliapua kehittyville maille. Euroopan unionin rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä 
koskevan kemikaaliasetuksen (ns. REACH-asetus) mukaisesti pysyvien, biokertyvien ja toksisten 
sekä hyvin pysyvien ja hyvin biokertyvien kemikaalien käyttö tulee EU:ssa luvanvaraiseksi. Siten 
REACH-asetuksen toimeenpanon myötä POP-yhdisteitä koskeva lainsäädäntö tulee yhteisössä 
vahvistumaan entisestään. 

Lisäksi ilman kaukokulkeutumissopimuksen pöytäkirja pysyvistä orgaanista yhdisteistä (POP), 
joka koskee 21 rajoitettavaa yhdistettä, ja jotka on tuotu yhteisön lainsäädäntöön EY:n 
POP-asetuksen (No 850/2004) muutoksella (EY) No 519/2012.

Lisätietoa esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen sivuilta >>
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POP-yhdisteiden kokonaispäästöjä muun muassa kehittämällä kansallinen tai alueellinen toimin-
tasuunnitelma, joka on pantava täytäntöön osana sopimuksen täytäntöönpanosuunnitelmaa. To-
imintasuunnitelman avulla helpotetaan POP-yhdisteitä sisältävien päästöjen tunnistamista ja käsit-
telemistä. Osapuolten tulee myös ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan nopeasti saavut-
taa realistinen ja tarkoituksenmukainen päästöjen vähennysten ja päästölähteiden poistojen taso. 
Lisäksi valtioiden tulee edistää korvaavien tai muunneltujen materiaalien, tuotteiden ja prosessien 
käytön kehittämistä POP-yhdisteiden muodostumisen ja päästöjen ehkäisemiseksi. Osapuolten 
on myös yhteistyössä edistettävä toimintasuunnitelmansa mukaisesti ja parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen soveltamista olemassa oleviin ja 
uusiin päästölähteisiin. Osapuolten tulee raportoida osapuolikokoukselle neljän vuoden välein 
toimenpiteistä, joihin ovat ryhtyneet sopimuksen määräysten täytäntöönpanoa varten. Osapuol-
ten on määrä edistää ja helpottaa tietojenvaihtoa POP-yhdisteiden tuotannosta, käytöstä ja 
päästöjen vähentämisestä tai poistamisesta, sekä POP-yhdisteiden vaihtoehdoista, niihin liitty-
vistä riskeistä ja sosioekonomisista kustannuksista. Osapuolten on mahdollisuuksiensa mukaan 
edistettävä ja helpotettava POP-yhdisteitä koskevan tietoisuuden lisäämistä poliitikkojen, päätök-
sentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan keskuudessa. Kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia 
osallistua sopimuksen täytäntöönpanoon kansallisella tasolla on myös tehostettava. Valtioiden on 
lisäksi huolehdittava POP-yhdisteitä käsittelevien opetus- ja koulutusohjelmien kehittämisestä 
kansal l isel la ja kansainväl isel lä tasol la. (Ulkoasiainminister iö, Kansainväl iset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

5.2 Rotterdamin yleissopimus eräiden kemikaalien kauppaan liittyvästä en-
nakkoilmoitus- ja hyväksymismenettelystä (ns. PIC-sopimus)

Rotterdamin yleissopimuksen (Rotterdam Convention on the Prior Infomed Consent Procedure 
for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, PIC), vuodelta 200469, 
tavoitteena on vahvistaa osapuolten välistä yhteistä vastuuta ja yhteistyötä tiettyjen vaarallisten 
kemikaalien ja torjunta-aineiden kansainvälisessä kaupankäynnssä. Sopimuksella suojellaan ih-
misten terveyttä ja ympäristöä mahdollisilta haittavaikutuksilta. Rotterdamin sopimus perustuu 
ennakkosuostumusmenettelyyn (Prior Informed Content, PIC). Tämän menettelyn mukaisesti 
sopimuksen piiriin kuuluvien kemikaalien vienti voi kohdistua ainoastaan sellaiseen maahan, joka 
on antanut ennakkoon suostumuksensa kyseisten kemikaalien tuonnille. Rotterdamin sopimuk-
sen avulla kemikaaleja maahantuoville maille tarjotaan informaatio ja välineet vaarallisten kemi-
kaalien tunnistamiseksi ja tarvittaessa niiden maahantuonnin kieltämiseksi. Sopimuksen avulla 
siis tarjotaan osapuolille tietoa sen soveltamisalan piiriin lukeutuvien kemikaalien vaaroista ja ra-
joituksista. Sopimuksen osapuolet voivat ennakkosuostumusmenettelyn avulla päättää kemikaal-
ien tuonnin mahdollisesta rajoittamisesta ja ilmoittaa päätöksestä muille osapuolille, jotka ovat 
sitoutuneet noudattamaan tuontirajoituksia. Jos valtio päättää maahantuoda säätelyn kohteena 
olevia kemikaaleja, sopimus tukee niiden turvallista käsittelyä merkintästandardien, teknisen 
avun ja muiden tukikeinojen muodossa. (Ulkoasiainminister iö, Kansainväl iset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Rotterdamin sopimus koskee 43 kemikaalia tai kemikaaliryhmää, joiden viennille tulee saada vas-
taanottajamaan viranomaisen lupa70, 71. Vakavia ympäristö- tai terveys haittoja aiheuttavat lyijy-
yhdisteet ja useat torjunta-aineet ovat esimerkkejä kemikaaleista, joita sopimuksen vienti-
ilmoitusmenettely koskee. Mukana ovat nyt myös asbestin kaikki muodot paitsi krysotiili, jonka 
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69 Suomi hyväksyi sopimuksen kesäkuussa 2004. Yleissopimuksen on ratifioinut 144 osapuolta. 
70 Rotterdamin sopimus on EU:ssa pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (No 689/2008). 
Asetuksen liitteessä I on listattu tällä hetkellä menettelyn piirissä olevat kemikaalit. Liitettä I on päivitetty kahdesti vuonna 2010 (15/2010) ja (196/2010). Joiltakin osin asetus 
on tiukempi kuin kansainvälinen sopimus. Asetuksella muun muassa kielletään eräiden kemikaalien vienti kokonaan Euroopan yhteisöstä. Lisäksi asetus vaatii tuontimaan 
viranomaisen suostumusta ennen kuin viedään joitakin muitakin kemikaaleja kuin yleissopimuksessa mainitut kemikaalit Euroopan yhteisöstä. Asetusta ollaan uudistamassa 
2012.
71 Lisätietoa kemikaalilainsäädännöstä Suomessa ympäristöministeriön sivuilta.
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osalta neuvottelut jatkuvat edelleen. Rotterdamin yleissopimuksen tarkoituksena on suojella erity-
isesti kehittyviä maita ei toivottujen vaarallisten kemikaalien tuonnilta. Toisin kuin useissa muissa 
kansainvälisissä ympäristösopimuksissa, ei Rotterdamin sopimuksessa erotella teollisuusmaita 
erityisten liitteiden avulla kehitys- ja siirtymätalousmaista. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Rotterdamin sopimuksen osapuolikokouksissa on hyväksytty päätöksiä sopimuksen toimeen-
panosta ja sen tehostamisesta. Sopimuksen alaisuudessa toimii kemikaalien arviointikomitea, 
joka valmistelee osapuolikokouksille ehdotukset uusien kemikaalien ottamisesta sopimuksen piir-
iin. Valtioille kuuluu velvollisuus informoida sopimussihteeristöä ja muita osapuolia lainsäädäntöto-
imistaan, jotka on tarkoitettu sopimuksessa mainittujen kemikaalien kieltämiseksi tai huomatta-
vaksi rajoittamiseksi. Tässä yhteydessä kehitys- ja siirtymätalousmaille on varattu mahdollisuus 
ehdottaa vaarallisten torjunta-aineiden lisäämistä sopimuksen soveltamisalan piiriin, jos kyseisten 
aineiden käyttäminen aiheuttaa ongelmia niiden alueella. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Esimerkki 15: Globaalin yrityksen sitoumus siirtyä vähemmän haitallisiin kemikaaleihin 
siivoaa myös toimittajaketjun kemikaalien käyttöä

Valmisvaateketju Marks & Spencer’s (M&S) ilmoitti tiedotteessaan vahvistavansa ympäristö- ja 
kemikaalipolitiikkaansa, jota se on kehittänyt yhdessä ympäristöjärjestö Greenpeacen kanssa. 
Yrityksen uusi kemikaali- ja ympäristöpolitiikka määrittää minimistandardit yrityksen 
tekstiilitoimittajille ja sarjan sitoumuksia, jotka kiihdyttävät kehitystä vähemmän haitallisiin 
kemikaaleihin tekstiilien tuotannossa ja värjäyksessä. 

Greenpeace International ympäristöjärjestön edustajan Martin Hojsikin mukaan: ”Tämä M&S-
ketjun sitoumus asettaa uuden mittapuun, ja M&S- yhdessä H&M –yrityksen kanssa osoittavat 
todellista johtajuutta ja edistävät myrkyllisten vesipäästöjen vähentämistä. Nyt onkin muiden 
brändien asia astua esiin ja ottaa kunnianhimoisia askelia myrkkyjen poistamiseksi, mitä tilanne 
kiireellisesti vaatiikin.”

Lähde: (James, M&S cleans up supply chain with hazardous chemical commitments, 2012)

5.3 Kansainväliset elohopeaneuvottelut

YK:n ympäristöohjelman hallintoneuvoston 25. istunnossa helmikuussa 2009 hyväksyttiin päätös, 
jossa hallitustenvälisen neuvottelukomitean tehtäväksi annetaan valmistella maailmanlaajuinen 
oikeudellisesti sitova elohopeaa koskeva sopimus. Komitean aloitti työnsä vuonna 201072, ja työ 
on tarkoitus saattaa päätökseen ennen UNEPin hallintoneuvoston 27. istuntoa vuonna 201373. 
Elohopeasopimuksen tavoitteena tulee olemaan suojella terveyttä ja ympäristöä ihmisen toimin-
nasta aiheutuvilta elohopean ja sen yhdisteiden päästöiltä minimoimalla ja, kun mahdollista, lopet-
tamalla tällaiset päästöt ilmaan, veteen ja maaperään. Vapaaehtoisten toimien lisäksi todettiin 
tarve sopia oikeudellisesti sitovista toimista elohopeapäästöjen vähentämiseksi. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)
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72 Kansainvälisen neuvottelukomitean ensimmäinen kokous pidettiin kesäkuussa 2010 Tukholmassa. Siellä päätettiin neuvotteluaikataulusta, neuvotteluprosessin 
toimintatapasäännöistä ja neuvotteluprioriteeteista. Toinen kokous tammikuussa 2011 Japanissa käsitteli tulevan sopimuksen eri elementtejä UNEP:n sihteeristön tekemän 
ensimmäisen ehdotuksen pohjalta. Kolmas kokous pidettiin Nairobissa marraskuussa 2011. Kokous jatkoi sopimukseen sisällytettävien elementtien käsittelyä UNEP:n 
sihteeristön tekemän laajennetun sopimustekstiehdotuksen pohjalta. Joissakin asioissa päästiin yhteisymmärrykseen, mutta monilla sektoreilla tarvitaan vielä edistymistä. 
Komitean neljäs kokous pidetään kesäkuussa 2012 ja viimeinen viides kokous helmikuussa 2013, jolloin sopimus on toivottavasti valmis allekirjoitettavaksi.
73 Monesti sopimuksen allekirjoittavat viimeisen neuvottelukokouksen korkean tason osuuteen osallistuvat ministerit (mutta esim. Riossa valtionpäämiehet) tai sitten 
osapuolten valtuuttamat neuvottelijat tai muut virkamiehet. Lisäksi YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) piirissä tehty on yleissopimus valtiosta toiseen tapahtuvasta 
ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta sisältää myös raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan, jonka avulla pyritään eliminoimaan elohopean, lyijyn ja kadmiumin 
päästöjä ja käyttöä.
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Neuvotteluissa on tarkasteltu seuraavia toimiehdotuksia elohopeasta aiheutuvien haittojen mini-
moimiseksi: 

• Elohopean tarjontaa maailmanmarkkinoille tulee rajoittaa nykyisestä, jotta elohopeaa kor-
vaavat prosessit ja tuotteet tulevat kilpailukykyisiksi markkinoilla. Tarjontaa pyritään rajoit-
tamaan pääasiassa kieltämällä uuden elohopean tuotanto kaivoksissa. Muita toimia voivat 
olla esimerkiksi sivutuotteena syntyvän elohopean ja prosesseista talteen otetun elo-
hopean markkinoille saattamisen kiellot. 

• Elohopeaa sisältävien tuotteiden rajoittaminen on tärkeää sekä ihmisten altistumisen 
vähentämiseksi että asiattoman jätteenkäsittelyn aiheuttaman ympäristökuormituksen 
vähentämiseksi. Niissä käyttökohteissa, joissa korvaavia tuotteita on maailmanlaajuisesti 
saatavilla, elohopean käyttö voidaan sopimuksella kieltää. Tietyt käyttökohteet edel-
lyttävät toistaiseksi elohopean käyttöä, ja niiden maailmanlaajuiseen rajoittamiseen ei väl-
ittömästi ole mahdollisuuksia, vaikka esim. EU:ssa rajoituksia olisikin jo olemassa. 

• Elohopeaa käytetään suuria määriä kahden tyyppisissä prosesseissa, kloorialkalin tuotan-
nossa ja vinyylikloridimonomeerin kivihiilipohjaisessa valmistuksessa. Näiden käyttöjen 
lopettamisesta pyritään pääsemään sopimukseen. Elohopeaa käytetään kehittyvissä 
maissa pienimuotoisessa kullankaivuussa, jossa kulta erotellaan malmista elohopeaan 
seostamalla. Käytöstä on merkittävät paikalliset terveys- ja ympäristöhaitat, ja se on 
monin paikoin jo kielletty, mutta käyttö jatkuu laittomana. Sopimuksella pyritään rajoitta-
maan haitallisimpia käyttömuotoja ja tuomaan kullankaivusta harjoittaviin yhteisöihin tie-
toa elohopean haitoista ja korvaavista menetelmistä pyrkimyksenä lopullisesti saada elo-
hopean käyttö loppumaan. 

• Globaalilla tasolla eniten elohopeariskejä aiheuttavat kaukokulkeutuvat ilmaan joutuvat 
päästöt, joiden suurin lähde on hiilenpoltto. Sopimusneuvotteluissa pyritään edistämään 
parhaan käytettävissä olevan teknologian ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen 
soveltamista päästöjen vähentämiseksi, sekä tekemään kansallisia ohjelmia elohopean 
päästöjen asteittaiseksi lopettamiseksi. 

Sopimuksen tavoitteena on pienentää elohopean tarjontaa, lisätä elohopean varastointikapasiteet-
tia ympäristöä säästävällä tavalla, pienentää elohopean kysyntää tuotteissa ja prosesseissa, 
vähentää elohopean kansainvälistä kauppaa, vähentää elohopean päästöjä ilmakehään, tarkas-
tella elohopeaa sisältävän jätteen käsittelemistä ja saastuneiden alueiden ennallistamista, sekä 
lisätä tietoa ja tieteellisten tiedon vaihtoa. Lisäksi tavoitteena on yksilöidä järjestelmiä sekä kehitty-
vien maiden kapasiteetin vahvistamista teknistä ja taloudellista apua varten että sopimuksen vaa-
timusten noudattamista varten. Päästöjen vähennysteknologia ja prosessimuutokset maksavat, ja 
etenkin suurissa kehittyvissä maissa onkin pelkona, että elohopeapäästöjen vähentäminen jarrut-
taisi tärkeän energiantuotantosektorin kasvua näissä maissa. Päästöjen vähentämiskysymys 
onkin yksi vaikeimmista neuvoteltavista asioista. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Hallintoneuvosto sopi myös, että kansainvälisessä neuvottelukomitean työn tuloksissa olisi jousta-
vuutta siten, että joissakin määräyksissä voitaisiin antaa maille harkinnanvaraa sitoumustensa 
täyttämisessä. Lisäksi käytettäisiin eri sektorien tarpeiden mukaan suunniteltuja lähestymista-
poja, kuten siirtymäkausia ja vaiheittaista toimeenpanoa, sekä otettaisiin huomioon elohopeaa 
sisältämättömien vaihtoehtoisten tuotteiden ja prosessien saatavuus. Sovittiin myös, että olisi 
harkittava tarvetta yhteistyöhön ja yhteensovittamiseen muiden kansainvälisten sopimusten ja 
prosessien asiaa koskevien määräysten kanssa. Organisaation ja sihteeristöjärjestelyjen te-
hokkuus otetaan myös tarkasteluun. Tässä yhteydessä pidetään erityisen tärkeänä huomioida 
mahdollisuudet synergoihin olemassa olevien kemikaali ja -jätesopimusten kanssa. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)
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5.4. Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvon-
taa koskeva Baselin yleissopimus

Baselin sopimuksen (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazard-
ous Wastes and their Disposal), vuodelta 199274, tavoitteena on vaarallisten jätteiden ja muiden 
jätteiden ympäristöllisesti ja terveydellisesti kestävä hallinta. Tähän päämäärään pyritään kolmen 
tavoitteen avulla: minimoimalla jätteiden siirrot valtioiden rajojen yli, käsittelemällä jätteet mahdol-
lisimman lähellä niiden syntypaikkaa sekä minimoimalla jätteiden syntyminen. Baselin sopimuk-
sen keskeisenä tavoitteena on säädellä vaarallisten jätteiden kansainvälisiä siirtoja. Lisäksi 
sopimus koskee kotitalousjätteitä ja niiden polton jätteitä. Sopimuksen liitteessä mainittujen jättei-
den lisäksi myös osapuolet voivat määritellä muita jätteitä vaarallisiksi jätteiksi. Baselin sopimus 
perustuu ennakkosuostumusmenettelylle eli vaarallisten jätteiden vienti tietyn valtion alueelle 
edellyttää kyseiseltä maalta ennakkoon saatavaa suostumusta jätteiden tuonnille. Sopimuksella 
pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä minimoimalla vaarallisten jätteiden syntymi-
nen. Näiden jätteiden syntymistä ja kansainvälisiä siirtoja rajoittamalla pyritään ehkäisemään on-
gelmien syntymistä. Vaarallisten jätteiden siirtojen valvonta kattaa koko ketjun kuljetuksen aloit-
tamisesta asianmukaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Vuonna 1995 sopimusta päätettiin muuttaa siten, että vaarallisten jätteiden vienti OECD-maista 
kehittyviin maihin kiellettäisiin. Suomi on hyväksynyt muutoksen, mutta muutos ei ole tullut vielä 
kansainvälisesti voimaan. Lisäksi vuonna 1999 hyväksyttiin sopimukseen liittyvä vastuu- ja vahin-
gonkorvauspöytäkirja, (1999, Basel) joka ei myöskään ole tullut voimaan, koska tarpeeksi moni 
maa ei ole sitä ratifioinut, mutta asiasta on tehty selvityksiä75. Pöytäkirjan avulla on määrä selk-
eyttää rahallista korvausvastuuta mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu vaarallisten jätteiden 
valtioiden rajat ylittävistä siirroista. Vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja olisi kaikkein tarpeellisin 
kehittyville maille, mutta vain harva niistä kykenee täyttämään pöytäkirjan asettamat vaatimukset. 
Baselin sopimuksen tarkoituksena on suojella erityisesti kehittyviä maita vaarallisten jätteiden 
laittomilta siirroilta. Toisin kuin useimmissa muissa kansainvälisissä ympäristösopimuksissa, ei 
Baselin sopimuksessa tällä hetkellä erotella teollisuusmaita erityisten liitteiden avulla kehitys- ja 
siirtymätalousmaista. Tilanne tulee kuitenkin muuttumaan, mikäli vuoden 1995 sopimusmuutok-
set tulevat voimaan. Tällöin sopimuksen uudessa liitteessä VII mainituista OECD-maista, EU:sta 
ja Liechtensteinistä peräisin olevat vaarallisten jätteiden siirrot liitteen ulkopuolisiin maihin kiel-
letään. Joka tapauksessa jo nykyisellään sopimuksessa asetetaan teollisuusmaille velvoitteita 
tukea ja avustaa kehittyviä maita toteuttamaan sopimuksen määräyksiä. Lisäksi EY:n jätteensiir-
toasetus kieltää jo nyt kaikkia EU-maita viemästä vaarallisia jätteitä liitteen VII ulkopuolisiin mai-
hin (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Baselin sopimuksen toimeenpanon painopiste on 2000-luvun alussa siirtynyt vaarallisten jättei-
den kansainvälisiä siirtoja koskevien sopimusvelvoitteiden mahdollisimman laaja-alaiseen toimen-
panoon ja näiden jätteiden syntymisen minimointiin. Vuosille 2012–2021 laaditussa strategiassa 
korostetaan jätehierarkiaa ja tuodaan elinkaariajattelu mukaan vaarallisten jätteiden ja muiden 
jätteiden jätehuoltoon. Uuden strategian päämääränä on kansainvälistä jätteensiirtoa koskevien 
määräysten tehokas täytäntöönpano ja vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden ympäristöystäväl-
linen jätehuolto. Lisäksi korostetaan jätehuollon merkitystä kestäville elinkeinoille, YK:n vuositu-
hattavoitteille sekä ihmisen terveyden ja ympäristön suojelemiselle. Suurimpina Baselin 
sopimusta koskevina lähitulevaisuuden haasteina pidetään vuoden 1995 sopimusmuutoksen 
sekä vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa. Sopimusmuutoksen 
voimaantuloa pitkään hiertänyt tulkintakysymys saatiin lopulta ratkaistua Baselin sopimuksen 10. 
osapuolikonferenssissa, joka pidettiin Kolumbiassa 2011. Siten on odotettavissa, että muutos tu-
lee lähivuosina voimaan. Tulkintakysymyksen ratkaisun yhteydessä hyväksyttiin myös sopimuk-
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74 Suomi hyväksyi Baselin sopimuksen marraskuussa 1991. Sopimuksen oli ratifioinut 178 osapuolta.
75 Suomi on osallistunut kehittyvien maiden valmiuksien kehittämiseen ongelmajätteiden huollossa.
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sen toimeenpanoa tukevia päätöksiä mm. ohjeiden laatimiseksi ympäristöystävällisestä jätehuol-
losta, alueellisten keskusten vahvistamisesta ja laittomien jätesiirtojen tehokkaammasta valvon-
nasta. Tukholman, Rotterdamin ja Baselin sopimuksen välistä yhteistyötä on lisätty niin sano-
tussa synergiatyössä, joissa tiettyjä hallinnollisia toimia on yhdistetty tai yhdistetään. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman sopimus (ns. POP-sopimus) ja Rotterdamin 
yleissopimus eräiden kemikaalien kauppaan liittyvästä ennakkoilmoitus- ja hyväksymismenette-
lystä (ns. PIC-sopimus) vahvistavat ja täydentävät Baselin sopimusta. Erityistä yhteistyöetua syn-
tyy sopimusten alueellisten keskusten tieteellisessä ja teknologisessa yhteistyössä, samoin tuon-
tia ja vientiä koskevien, toisiaan tukevien määräysten soveltamisessa. Lisäksi on huomionar-
voista, että sopimusten soveltamisala kattaa samoja tai samankaltaisia vaarallisia aineita. On 
kuitenkin huomattava, että Baselin sopimus koskee vain jätteitä ja paljolti muitakin kuin kemi-
kaalijätteitä. Tukholman POP-sopimus koskee myös pysyvien orgaanisten yhdisteiden jätteitä. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Kehittyvien maiden osalta Baselin (sekä Rotterdamin ja Tukholman) sopimuksen toimeenpanon 
kannalta täydentävä prosessi on Africa Stockpiles Program (ASP). ASP on Maailmanpankin, 
FAO:n ja WWF:n koordinoima kumppanuushanke, jonka rahoitukseen ovat sitoutuneet Maailman-
pankki ja GEF. Lisäksi monet teollisuusmaat ja ympäristöjärjestöt ovat olleet aktiivisesti ke-
hittämässä hanketta. ASP:n tarkoituksena on käsitellä, varastoida ja hävittää asianmukaisesti Afri-
kan maissa olevat vanhentuneiden torjunta-aineiden ylijäämävarastot sekä estää uusien varasto-
jen kertyminen. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen 
kehityspolitiikka 2012, 2012)

Valtioiden on varmistettava, että vaarallisten jätteiden rajat ylittävät siirrot rajoitetaan mahdollisim-
man vähäisiksi ympäristönsuojelu ja tehokkuus huomioon ottaen ja ne toteutetaan terveyttä ja 
ympäristöä haittaamatta. Valtioiden on myös kiellettävä vaarallisten jätteiden vienti maihin, jotka 
ovat lainsäädännössään kieltäneet maahantuonnin tai jos on syytä olettaa, että kyseisiä jätteitä ei 
käsitellä ympäristöystävällisesti. Lisäksi Baselin sopimus määrää osapuolet yhteistyöhön laitto-
mien kuljetusten estämiseksi ja niistä rankaisemiseksi muun muassa jätteiden siirtoja koskevalla 
tiedottamisella sekä saattamalla voimaan asianmukaista kansallista lainsäädäntöä. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)
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Lainsäädäntöä EU:ssa ja Suomessa

EU:n jätteidensiirtoasetuksella (EY N:o 1013/2006) on pantu täytäntöön Baselin sopimuksen 
kielto viedä vaarallisia jätteitä OECD- ja EU-maista sekä Liechtensteinista muihin maihin. 
Käsiteltäviä jätteitä ei saa viedä muihin kuin toisiin EU- tai EFTA-maihin. Erikseen on kielletty 
lähes kaikkien muidenkin jätteiden vienti Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioihin. 
Huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden tuonti unionin alueelle on sallittua maista (mukaan lukien 
kehittyvät maat), joiden kanssa unioni tai jokin jäsenvaltio on tehnyt asiasta kahdenvälisiä 
sopimuksia.

Ongelmajätteiden kansainvälisestä siirrosta on Suomessa säädetty jätelaissa (1072/1993) ja 
-asetuksessa (1319/1993) sekä uudessa jätelaissa (646/2011), joka tulee voimaan 2012. EU:ssa 
jätteiden siirroista on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY N:o 1013/2006) eli 
ns. jätteensiirtoasetus. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön päätöksellä C(2001)107 
FINAL on säädetty hyödynnettävien jätteiden siirroista OECD-maiden välillä.

Lisätietoa jätteiden kansainvälisistä siirroista ympäristöhallinnon sivuilta.
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Hong Kongin yleissopimus alusten kierrätyksestä

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) piirissä valmisteltu Hong Kongin kansainvälisen 
sopimuksen alusten turvallisesta ja ympäristöystävällisestä kierrätyksestä (Hong Kong Interna-
tional Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships), vuodelta 200976, 
tarkoituksena on huolehtia, että käytöstä poistetut laivat eivät aseta tarpeettomia riskejä ihmisen 
terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Sopimus kattaa lähes koko alusten elinkaaren raken-
tamisesta purkamiseen, ja se keskittyy myös esimerkiksi käytöstä poistettujen laivojen sisältämiin 
ympäristölle vaarallisiin aineisiin, kuten asbestiin, raskasmetalleihin, hiilivetyihin, otsonikerrosta 
hajottaviin aineisiin ja muihin aineisiin. Sopimuksessa kielletään tiettyjen materiaalien käyttö alus-
ten rakenteissa kokonaan, velvoitetaan pitämään kirjaa vaarallisista materiaaleista aluksessa ja 
säädellään alusten purkamista sekä turvallisuuden että terveyden ja ympäristön suojelun kan-
nalta. (IMO, 2011)

Sopimuksen tullessa voimaan aluksista, jotka on lähetetty kierrätettäväksi, tulee olla tehtynä in-
ventaario aluskohtaisista vaarallisista materiaaleista. Yleissopimuksen liitteessä on luettelo vaaral-
lisista materiaaleista, joiden asentaminen tai käyttö on kiellettyä tai rajoitettua telakoilla, laivan 
korjausrakentamoilla ja sopimuksen piiriin kuuluvilla aluksilla. Aluksilta tullaan edellyttämään 
alkuselvitys vaarallisten materiaalien inventaarion verifioimiseksi, lisäselvitys aluksen käyttöiän 
aikana, sekä loppuselvitys ennen aluksen käytöstä poistoa. (IMO, 2011)

Alusten purkamoilta tullaan edellyttämään alusten kierrätyssuunnitelma, joka erittelee sen miten 
kukin alus tullaan kierrättämään ottaen huomioon aluksen erityispiirteet ja vaarallisten aineiden 
inventaarion. Sopimuksen osapuolia velvoitetaan toimenpiteisiin, jolla varmistetaan että heidän 
hallintoalueellaan olevat alusten kierrätyslaitokset toimivat yleissopimuksen mukaisesti. Yleis-
sopimuksen yhteydessä on laadittu tähän mennessä neljä ohjeistusta (MEPC): 2011 ohje vaaral-
listen materiaalien inventaarion kehittämiselle, 2011 ohje alusten kierrätyssuunnitelman ke-
hittämiseksi, 2012 ohje turvalliseen ja ympäristöystävälliseen alusten kierrättämiseen, sekä 2012 
ohje aluspurkamoiden luvan myöntämiseen. Lisäksi on valmisteilla kaksi ohjeistusta: ohje Hong 
Kongin yleissopimuksen alaisten alusten tarkastukseen ja sertifiointiin, sekä ohje Hong Kongin 
yleissopimuksen alaisten alusten katselmukseen. Ohjeistuksen tavoitteena on, että alusten ki-
errätysprosessissa jätteisiin ei päätyisi juuri mitään, ja materiaalit ja laitteet saataisiin uudel-
leenkäyttöön tai kierrätykseen. (IMO, 2011)
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76 Tähän mennessä yksikään jäsenvaltio ei ole ratifioinut yleissopimusta tai liittynyt siihen, ja ainoastaan kolme jäsenvaltiota on allekirjoittanut sen. 

Lainsäädäntöä EU:ssa

EU-alueella on komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
alusten kierrättämisestä (COM(2012) 118 final), joka vastaa sisällöltään paljolti ns. Hongkongin 
yleissopimuksen määräyksiä. Lisäksi komissio on 23.3.2012 antanut ehdotuksen neuvoston 
päätökseksi jäsenvaltioiden velvoittamisesta ratifioimaan yleissopimus tai liittymään siihen 
Euroopan unionin edun mukaisesti, COM(2012) 120 final). 

Euroopan unionista ei voi tulla Hongkongin yleissopimuksen osapuoli, koska tämä on mahdollista 
vain IMO:n jäsenvaltioille. Jäsenvaltioilla on tämän vuoksi keskeinen rooli yleissopimuksen 
ratifioinnissa ja sen määräysten voimaantulossa. Asetuksella yhtenäistettäisiin aluksiin 
kohdistuvia vaatimuksia jäsenvaltioissa, mikä ehkäisisi lippumuutoksia ja jäsenvaltioiden välistä 
epäreilua kilpailua. Asetusehdotus poikkeaa Hongkongin yleissopimuksesta muun muassa sen 
vuoksi, että se koskee vain EU:n jäsenvaltioita. Myös aluksia koskevat vaatimukset ovat eräiltä 
osin yleissopimusta tiukemmat, esimerkkinä eräitä vaarallisia materiaaleja koskevat määräykset, 
joiden käyttö on kielletty aluksissa voimassa olevan EU-lainsäädännön mukaisesti. Asetuksessa 
vaadittaisiin yleissopimuksesta poiketen esimerkiksi laivanomistajan ja purkamon sopimusta 
laivan purkamisesta.
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From business as usual

To a sustainable world in 2050

Kuva 20. WBCSD:n skenaario yhdeksästä elementistä, jotka johtavat kestävämpään maailmaan (WBCSD:n visio 2050). Vision mukaan 
vuosina 2010-2020 koettaisiin kriisejä, jotka selkeyttäisivät tavoitteita ja loisivat yhteisymmärrystä. Vuosina 2020-2050 siirrytään sanoista 
tekoihin ja rakennetaan energia- ja resurssitehokkaampia rakennuksia ja ajoneuvoja, vähähiilisiä ja uusiutuvia energiantuotantolaitoksia 
ja älykkäitä sähkö- ja vesiverkkoja uudenlaisessa ICT-yhteiskunnassa, jossa ihmiset ovat terveempiä ja vauraampia. (World Business 
Council for Sustainable Development: Vision 2050 - the new agenda for business, 2010)
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Kansainväliset ympäristösopimukset ovat ensisijainen yhteistyömuoto pyrittäessä kohti ke-
stävämpää maailmaa. Vuonna 2005 voimassa olevia ympäristösopimuksia ja niihin rinnastettavia 
instrumentteja (ml. sopimusten muutokset) oli YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ylläpitämässä 
rekisterissä 272, joista osa on alueellisia, osa maailmanlaajuisia. Tieteellinen tieto on johtanut 
kansalaistentietoisuuden kasvuun ja poliittiseen paineeseen ratkaista asia yhteisin toimin ja usein 
joku yksittäinen maa tai maaryhmä tekee aloitteen sopimusvalmisteluprosessin käynnistämiseksi. 
Neuvottelut käydään usein jonkun olemassa olevan järjestön tai elimen puitteissa. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Suomi on sitoutunut yli sataan monenkeskiseen ja kahdenväliseen ympäristösopimukseen, jotka 
koskevat mm. ilmastonmuutosta, ilmansaasteita, kemikaaleja, luonnonsuojelua sekä merialuei-
den ympäristönsuojelua, biodiversiteettiä sekä jätehuoltoa. Kansainväliset sopimukset ovat myös 
arvokas kehitysyhteistyön työkalu: sopimusosapuolena Suomi on sitoutunut tukemaan kehittyviä 
maita niiden ponnisteluissa ympäristösopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen hallitus 
on sitoutunut osallistumaan aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön globaalien ympäristöongel-
mien ratkaisemiseksi ja kansainvälisen ympäristöhallinnon kehittämiseksi. Ympäristöarvot tulisi 
ottaa huomioon myös kansainvälisen kaupan sääntöjä kehitettäessä. Kestävän kehityksen 
periaatteet ovat keskeisessä asemassa Suomen toimissa tasapainoisen globalisaation 
edistämiseksi. (Ulkoasiainministeriö, Kestävä kehitys Suomen ulkopolitiikassa, 2012)

6.1 Kansainvälisten sopimusten neuvottelu ja sopimusten voimaansaattami-
nen 
Ympäristösopimusasioissa EU puhuu yhdellä suulla ja EU:n puhemiehenä toimii usein puheenjoh-
tajamaa. Suomi vaikuttaa osaltaan EU:n kannanmuodostukseen, ja kompromisseja eri EU-
maiden välillä joudutaan monesti tekemään. Jotkut asiat eivät ratkea virkamiestasolla ja ne anne-
taan poliittista vastuuta kantavien ministerien ratkottaviksi. Ilmastoasioissa neuvottelut ovat usein 
myös nousseet valtionpäämiestasolle. Viime kädessä nämä vastaavat maidensa parlamenteille 
tehdyistä päätöksistä. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehi-
tyspolitiikka 2012, 2012) Suomen raportointivelvoitteista kansainvälisille sopimuksille ja Euroopan 
Unionille on käsitelty tarkemmin ympäristöministeriön julkaisussa Päästötietoryhmän loppura-
portti (YM, 2012).

Valtiosopimukseen sitoudutaan hyväksymällä tai ratifioimalla, allekirjoittamalla sopimus ilman rati-
fioimis- tai hyväksymisvaraumaa, noottien vaihdolla, liittymällä tai muulla sopimuspuolen sopi-
malla tavalla. Sopimusneuvotteluissa sovitaan siitä, mitä muotoja käyttäen valtiot voivat ilmaista 
suostumuksensa kulloisenkin sopimuksen noudattamiseen77. Oikeudellista eroa eri sitoutumis-
muodoilla ei ole. Voimaansaattamisen tarkoitus on puolestaan saattaa velvoite osaksi valtion-
sisäistä oikeutta. Pöytäkirjat ja muut instrumentit ovat yleensä sopimusta tarkentavia oikeudellis-
esti sitovia asiakirjoja, jotka varsinaisten sopimusten tavoin usein edellyttävät niiden osapuoli-
maissa lainsäädäntömuutoksia.  (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja 
Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Suomi sitoutuu valtiosopimuksen noudattamiseen tavallisesti joko ratifioimalla tai hyväksymällä 
sopimuksen, kansallinen päätöksenteko noudattaa molemmissa tapauksissa samaa menettelyä. 
Ainoa ero ratifioinnin ja hyväksymisen välillä on siinä, että sopimuksen ratifioimiskirjan allekirjoit-
taa tasavallan presidentti kun taas hyväksymiskirjan allekirjoittaa vakiintuneen käytännön mukais-
esti ulkoasiainministeri. Ratifioimista on perinteisesti käytetty tärkeimpien valtiosopimusten yhtey-
dessä, mutta jos sopimus mahdollistaa sitoutumisen kummalla tahansa tavalla, käytetään 
Suomessa yleensä hyväksymismenettelyä. (Ulkoasiainministeriö, Suomen kehityspoliittinen oh-
jelma, 2012). 
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77 Sopimuksissa ei välttämättä ole osapuolina samoja valtioita ja jokaisen sopimuksen osapuolikokous on juridisesti itsenäinen päätöksentekoelin. Tämän vuoksi esimerkiksi 
sopimusten yhteistyötä koskevat päätökset tulee hyväksyttää erikseen kaikkien niiden sopimusten osapuolikokouksissa, joita yhteistyö koskee.
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6.2 Kansainvälinen ympäristöasioiden arviointi 

Alkuvuodesta 2012 valtioneuvoston hyväksymä Suomen kehityspoliittinen ohjelma korostaa 
osallistavaa ja työllistävää vihreää taloutta, luonnonvarojen kestävää hallintaa sekä ympäristön-
suojelua ja inhimillistä kehitystä78 (Ulkoasiainministeriö, Suomen kehityspoliittinen ohjelma, 
2012). Kansainvälisten ympäristösopimusten toimeenpanon tukeminen on osoittanut, miten 
ympäristö- ja kehitystavoitteiden saavuttamista kehittyvissä maissa voidaan tukea samanaikais-
esti ilman, että ne nähdään kilpailevina päämäärinä79 (Ulkoasiainministeriö, 2012). Suomessa 
valtioneuvosto hyväksyi kansallisen kestävän kehityksen strategian "Kohti kestäviä valintoja - 
Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi" joulukuussa 2006 (Ulkoasiainministeriö, Kestävä 
kehitys Suomen ulkopolitiikassa, 2012). 

Vuonna 2011 järjestettiin pohjoismainen kestävän kehityksen konferenssi Itämeren alueella, 
jossa keskusteltiin kestävistä ratkaisuista yhdyskuntasuunnittelussa, meriympäristön hallin-
nassa ja matkailussa, ilmastonmuutoksen hillintää edistävistä prosesseista, eko- ja energiate-
hokkaista teknologioista, uusiutuvasta energiasta, kestävää kehitystä tukevasta koulutuksesta 
ja oppimisesta, sekä näistä tukevista ratkaisuesimerkeistä (YM & Itämeren kaupunkien liitto, 
Pohjoismainen kestävän kehityksen konferenssi Itämeren alueella, 2011).

Yleissopimus tiedon saannista ja yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon, ns. 
Århusin sopimus sekä pöytäkirja epäpuhtauksien päästö- ja siirtorekisteristä

Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutok-
senhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa hyväksyttiin Århusissa vuonna 1998, ja 
se tuli voimaan vuonna 2001. Sen tavoitteena on ympäristöasioita koskevan tiedonsaannin, 
kansalaisten osallistumisen ja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden takaaminen.80 Vuonna 
2003 Kievissä hyväksyttiin pöytäkirja epäpuhtauksien päästöjä ja niiden siirtoja koskevista 
rekistereistä (PRTR, Pollutant Release and Transfer Register), jonka tavoitteena on parantaa 
tiedonsaantia ympäristöasioista integroidun päästö- ja siirtorekisterin avulla. Pöytäkirja tuli voi-
maan vuonna 2009.81 (YM, Kansainväliset ympäristösopimukset, 2012)

Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista ja pöytäkirja 
strategisesta ympäristöarvioinnista

YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) piirissä tehty yleissopimus valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista hyväksyttiin Espoossa vuonna 1991, ja se tuli voimaan 
vuonna 199782. Sen tavoitteena on merkittäviä haitallisia rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavien 
hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sekä haittojen ehkäisy ja ajoittaminen ennen han-
ketta koskevan päätöksen tekoa. Vuonna 2003 Kievissä hyväksyttiin strategista ympäristöarvio-
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78 Valtioneuvoston 2012 hyväksymän Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman ensisijainen päämäärä on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja ihmisarvoisen 
elämän turvaaminen kaikille YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Suomi edistää köyhien aseman vahvistamista ja eriarvoisuuden vähentämistä. 
Köyhyyden poistamisen ohella kehityspolitiikalla autetaan löytämään ratkaisija myös muihin globaaleihin haasteisiin kuten luonnonvarojen kestämättömään käyttöön ja 
ilmastonmuutokseen.
79 Useiden kansainvälisten ympäristösopimusten tavoitteet ovatkin niin laaja-alaisia, että niiden tavoitteiden toteuttaminen kehittyvissä maissa edistää myös YK:n 
vuosituhattavoitteiden toteutumista. Esimerkiksi jäte- ja kemikaalisopimusten velvoitteiden toteuttaminen edistää usein terveys- ja sanitaatiotavoitteita, ilmastosopimuksen 
toimeenpanolla turvataan maailman ravinnontuotantoa ja sen avulla on mahdollista myös parantaa ilmanlaatua kasvihuonepäästöjen vähentämisen lisäksi. Jotta 
kehitystavoitteet saavutetaan, on tärkeää, että sopimusten tavoitteet sisällytetään maiden köyhyyden vähentämisstrategioihin ja muihin kehityssuunnitelmiin. 
80 Sopimuksen on ratifioinut 43 valtiota ja EU. Suomi ratifioi sopimuksen 1.9.2004 ja EU 17.2.2005. Suomen lainsäädäntö täyttää pääosin sopimuksen vaatimukset.
81 Pöytäkirjan on ratifioinut 25 valtiota ja EU. Unionissa pöytäkirja on saatettu voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 166/2006.
82 Sopimuksen on allekirjoittanut 29 valtiota ja EU sekä ratifioinut 43 valtiota ja EU. Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomi on soveltanut sopimusta 22 hankkeeseen ja ollut 
neljätoista kertaa kohdeosapuolena.
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intia koskeva pöytäkirja , ja se astui voimaan vuonna 2010. Pöytäkirjan tavoitteena on to-
dennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavien suunnitelmien ja ohjelmien sekä sov-
eltuvin osin toimintaperiaatteiden ja säädösten ympäristövaikutusten arviointi ja yleisön osallis-
tuminen valmisteluun.83 (YM, Kansainväliset ympäristösopimukset, 2012)

6.3 Kansainvälisen ympäristöhallinnon uudistaminen

YK:n ympäristöreformiprosessi (International Environmental Governance) pohjautuu vuoden 
2005 YK-huippukokouksen asiakirjaan, joka käsittelee koko YK-järjestelmän koherenssia, erityis-
esti operatiivisessa, humanitaarisessa ja ympäristöyhteistyössä. Tavoitteena on parantaa ko-
herenssia koko järjestelmän osalta sekä selvittää erikseen mahdollisuuksia uudistuksiin 
ympäristöalan toiminnassa. YK:n pääsihteeri nimesi korkean tason paneelin (High Level Panel on 
System-wide Coherence – SWC) käsittelemään koherenssia kokonaisvaltaisesti. SWC-prosessin 
rinnalla on YK:n yleisistunnon puitteissa käyty myös epävirallisia keskusteluja kansainvälisen 
ympäristöhallinnon uudistuksista. Tässä yhteydessä EU on tukenut YK:n ympäristöohjelman 
(United Nations Environment Programme, UNEP) vähittäistä muuntamista YK:n 
ympäristöjärjestöksi (United Nations Environment Organization, UNEO tai Wold Environment Or-
ganisation WEO), ja on käyty keskusteluja muun muassa ympäristösopimusten keskinäisen yhtei-
styön parantamisesta ja UNEP:n asiantuntijakyvyn vahvistamisesta. (Ulkoasiainministeriö, 
Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

Kansainväliset ympäristösopimukset muodostavat keskeisen osan kansainvälistä ympäristöhallin-
toa, mutta tämän lisäksi se käsittää lukuisat YK:n järjestöt, ohjelmat ja muut elimet, jotka työsken-
televät ympäristökysymysten parissa niin alueellisella kuin globaalilla tasolla. Kansainvälinen 
ympäristöhallinto on muodostunut pääasiallisesti sen jälkeen, kun 1960-luvulla havahduttiin ihmi-
sen toiminnan aiheuttamiin maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin. YK:n ympäristöohjelma 
UNEP:in perustaminen 70-luvun alussa oli pitkien neuvottelujen tulos- sen rahoituspohjan ja 
vaikutusvallan toivottiin kasvavan vuosien myötä, jotta siitä kasvaisi ympäristöasioiden auk-
toriteetti YK:n sisällä – todellinen kansainvälisen ympäristöhallinnon keskus. UNEP:in hallinto-
neuvoston kokouksessa vuonna 1997 sen tehtäväksi määritettiin toimia YK-järjestelmän 
ylimpänä auktoriteettina ympäristöasioissa sekä alueellisella että globaalilla tasolla. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)

Nykyisen kansainvälisen ympäristöhallinnon ongelman ytimenä pidetään sitä, että UNEP ei ole 
pystynyt täyttämään mandaattiaan: se ei ole saavuttanut riittävää auktoriteettia ympäristöky-
symyksissä YK:n sisällä ja sen rahoituspohja on jäänyt heikoksi. Tämä on johtanut kansainvälis-
ten sitoumusten heikkoon toimeenpanoon. Osin rahoituksen ja auktoriteetin puutteesta johtuen 
UNEP:ille annettu koordinaatiorooli ei ole toteutunut, jonka seurauksena mm. erillään toimivat 
kansainväliset ympäristösopimukset tuottavat päällekkäistä työtä ja kuormittavat erityisesti kehi-
tysmaiden heikkoja ympäristöhallintoja. UNEP:in päämajan sijainti Nairobissa, kaukana YK:n 
suurmmista päämajoista, on vääjäämättä myös heikentänyt ohjelmaa toteuttamasta sen tärkeää 
katalyyttistä ja koordinoivaa roolia. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja 
Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

2000-luvulla on ryhdytty töihin kansainvälisen ympäristöhallinnon rakenteen uudistamiseksi sen 
toimintojen järkiperäistämiseksi, jotta se vastaisi paremmin tämän päivän ympäristö- ja kehity-
shaasteisiin: Cartagenassa, Kolumbiassa vuonna 2002 pidetyn UNEP:in hallintoneuvoston seit-
semännen erityisistunnon jälkeen on pidetty lukuisia hallitustenvälisiä kokouksia niin UNEP:in 
kuin YK:n yleiskokouksen puitteissa kansainvälisen ympäristöhallinnon kehittämiseksi. 
(Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)
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83 Pöytäkirjan on allekirjoittanut 37 valtiota ja EU sekä ratifioinut 18 valtiota ja EU. Suomi ratifioi pöytäkirjan vuonna.2005. 
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EU on vuodesta 2005 liputtanut UNEP:in korottamista YK:n erityisjärjestöksi, kuten YK:n 
ympäristöjärjestöksi (United Nations Environmnet Organization, UNEO) tai Maailman 
ympäristöjärjestöksi (World Environment Organization, WEO), jonka statuksen toivotaan par-
antavan UNEP:in asemaa ja näkyvyyttä YK-järjestelmässä sekä tuovan vakaamman rahoi-
tuspohjan84. UNEP:in hallintoneuvoston perustamassa kansainvälisen ympäristöhallinnon laa-
jamittaista reformia tarkastelevassa ministeriryhmän kokouksessa  Helsingissä lokakuussa 
2010 syntyi Nairobi-Helsinki -loppuraportti, johon on kirjattu kuusi YK:n järjestelmän läpileik-
kaavaa toimenpidettä kansainvälisen ympäristöhallinnon vahvistamiseksi. Niiden mukaisesti 
tulee muun muassa hyödyntää tieteellistä tietoa tehokkaammin poliittisessa päätöksenteossa, 
laatia YK-järjestelmän läpileikkaava ympäristöstrategia ja lisätä yhteistyötä kansainvälisten 
ympäristösopimusten välillä. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja 
Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

6.4 Kansainvälisten ympäristösopimusten synergia

Kansainvälisiä ympäristösopimuksia on kaiken kaikkiaan yli 500, joista 70 % prosenttia on al-
ueellisia sopimuksia. Nykyisen ympäristösopimusjärjestelmän heikkoutena pidetään sitä, että 
sopimukset ovat neuvoteltu toisistaan erillään sitä mukaan, kun ongelmat ovat nousseet tie-
toisuuteen. Tämän seurauksena kullekin sopimukselle on luotu itsenäisesti toimivat osapu-
olikokousjärjestelyt erillisine sihteeristöineen. Kansainvälisten ympäristösopimusten “viida-
kosta” on seurannut paljon päällekkäistä työtä maatasolla, mikä on kuormittanut erityisesti ke-
hitttyvien maiden heikkoja ympäristöhallintoja ja tehnyt sopimusvelvoitteiden toimeenpanosta 
tehotonta85. Uusien sopimusten luomisen sijaan huomio on siirtynyt etenevissä määrin tar-
peeseen lisätä synergioita olemassa olevien sopimusten välillä. Sopimussynergioiden huomio-
iminen myös kehitysyhteisön hanke- ja ohjelmasuunnittelussa on tärkeää, jotta ongelmiin voi-
daan puuttua kokonaisvaltaisemmin ja lisätä kaikin puolin kehitysyhteistyön tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden yhteys on vah-
vasti todennettu, joten tähän tulisi kiinnittää riittävissä määrin huomiota jo uusien hankkeiden 
ja ohjelmien suunnitteluvaiheessa. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset 
ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)

6.5 Ympäristörahoitus, rahoitusjärjestelmät ja rahastot

Suomen kehitysyhteistyössä on tuettu kansainvälisten ympäristösopimusten tavoitteita nousu-
johteisesti vuosina 2001–2009, noin 20-40 MEUR, poikkeuksena vuosi 2010,  jolloin 
ympäristörahoitus ylitti 90 MEUR, mikä aiheutuu pääasiallisesti ilmastosopimuksen te-
ollisuusmaiden tekemistä konkreettisista rahoitussitoumuksista. Kehittyvät maat ovat edel-
lyttäneet teollisuusmailta konkreettisia rahoitussitoumuksia, ennen kuin ne ovat itse suos-
tuneet sitoutumaan toteuttamaan omalta osaltaan ilmastosopimusneuvottelujen päätöksiä. 
Suomen rahoitus muiden sopimusten päämäärien tukemiseksi kehitysmaissa on pysynyt 
suurin piirtein samalla tasolla viime vuosien aikana. Muut sopimukset eivät myöskään ole jou-
tuneet samanlaisen poliittisen mielenkiinnon valokeilaan kuin ilmastosopimus, koska use-
impien ympäristöongelmien laajuus ja pitkäaikaiset vaikutukset taloudelliselle ja yhteiskunnal-
liselle kehitykselle ovat huonommin ymmärrettyjä. (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset 
ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 2012)
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84 EU:n kanta UNEO:n/WEOn perustamiseen on edelleen aikaisempien linjausten mukainen ja myös Suomen hallitusohjelmassa tuetaan YK:n alaisen Maailman 
ympäristöjärjestön perustamista.
85 Poikkeuksena esimerkiksi ns. Rion sopimukset (ilmasto, biodiversiteetti ja aavikoituminen), jotka ovat monilta osin hyvin eriluonteisia, on niiden tavoitteiden välillä myös 
yhtäläisyyksiä. Tällaisia ovat muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemilähestymistavan soveltaminen ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen. Ilmastonmuutos aiheuttaa lisääntyvää maaperän köyhtymistä, aavikoitumista sekä muutoksia vedenkierrossa, mikä vaikuttaa ympäristön heikkenemiseen 
etenkin kuivilla alueilla. (Ulkoasiainministeriö, Suomen kehityspoliittinen toimintaohjelma, 2012)
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Esimerkki 16: Kemikaali- ja jätesopimusten synergiaedusta

Suomi on tehnyt työtä kolmen kansainvälisen kemikaali- ja jätesopimuksen – Tukholman, 
Rotterdamin ja Baselin sopimukset – synergioiden vahvistamiseksi. Synergiatyö alkoi vuonna 
2006, jolloin perustettiin yhteinen työryhmä (Ad hoc Joint Working Group, AHJWG) kehittämään 
sopimusten yhteistoimintaa. Helmikuussa 2010 Balilla, Indonesiassa järjestettiin historiallinen 
kolmen sopimuksen yhteiskokous, jossa näiden sopimusten osapuolet tekivät yhtenevän 
päätöksen yhteistyön tiivistämiseksi. Päätöksessä määritellään keinot ja rakenteet, joiden kautta 
yhteistyötä tiivistetään; maakohtaisten organisaatioiden uudistus, osapuolten välinen tekninen ja 
hallinnollinen yhteistyö sekä tiedonvaihdon ja viestinnän parantaminen. Lisäksi päätöksellä 
perustettiin yhteisjohtajan virka ja yhdistettiin useita sihteeristöjen toimintoja. Samalla sovittiin, 
että alueellisia keskuksia hyödynnetään yhdessä.

Synergiaprosessin haasteena on ollut löytää kaikkiin sopimuksiin soveltuvia ratkaisuja. 
Sopimuksilla on nimittäin itsenäinen kansainvälisoikeudellinen asema, joten yhteiskokouksen 
tuloksena syntynyt päätös muodostaa kansainvälisessä sopimusoikeudessa merkittävän 
horisontaalisen ennakkotapauksen.

Synergiatyön tavoitteena on alusta lähtien ollut edistää sopimusten toimeenpanoa maatasolla 
vapauttamalla resursseja hallinnosta käytännön toimeenpanoon. Jo nyt on huomattu, että 
Rotterdamin ja Tukholman sopimukset pystyvät yhteisvoimin järjestämään nelinkertaisesti 
enemmän kehittyvien maiden toimintavalmiuksien kehittämiseen suunnattuja työpajoja samoilla 
resursseilla.

Pitkä aikainen synergiatyö on kolmen kemikaali- ja jätesopimuksen välillä edennyt vaiheeseen, 
jossa etsitään yhteistä rahoitusmekanismia UNEP:n hallintoneuvoston päätöksellä 
käynnistetyssä prosessissa. Lähitulevaisuuden tavoitteena on, että sopimusten yhdennetyn 
rahoituksen kautta myös kemikaali- ja jätesektorilla tehtävien toimien sektorit ylittävät hyödyt 
ymmärrettäisiin ja sektorille siten ohjautuisi riittävästi rahoitusta.

Synergiaprosessin onnistumista arvioidaan viimeistään vuonna 2013, jolloin on sovittu 
pidettäväksi myös seuraava kolmen sopimuksen yhteinen osapuolikokous. Arvioinnissa 
tarkastellaan, miten täytäntöönpanon vahvistamisessa on onnistuttu eri tasoilla, onko se johtanut 
hallinnollisiin kevennyksiin ja onko kustannustehokkuus parantunut. 

Ympäristöministeriön tiedotteen (1.11.2012) mukaisesti suomalainen ympäristöministeriön 
kansainvälisten asiain neuvos Kerstin Stendahl on valittu YK:n Baselin, Rotterdamin ja 
Tukholman sihteeristön apulaispääsihteeriksi, jossa hän tulee hallinnoimaan kemikaaleja ja 
vaarallisia jätteitä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä kolmen maailmanlaajuisen 
ympäristösopimuksen sihteeristössä. Tukholman sopimuksella rajoitetaan eräiden pysyvien 
orgaanisten yhdisteiden tuotantoa, kauppaa, käyttöä ja päästöjä. Rotterdamin sopimus 
puolestaan koskee ennakkosuostumusmenettelyä tiettyjen vaarallisten kemikaalien ja torjunta-
aineiden kansainvälisessä kaupassa. Baselin yleissopimuksen päätavoitteena taas on saada 
maasta toiseen tapahtuvat ongelmajätteiden siirrot valvonnan piiriin ja ehkäistä siten jätteistä 
aiheutuvia haittoja. (YM, Ympäristöministeriön Kerstin Stendahl aloittaa korkeassa YK:n virassa 
Genevessä, 2012)

Lähde: (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 
2012, 2012)



Ilmastosopimuksen rahoitusmekanismit ja rahastot

Ilmastosopimuksen rahoitussopimuksena toimii Maailmanlaajuinen ympäristörahasto (GEF), jonka 
avulla rahoitetaan kehitysmaiden ilmastotoimia. Rahoituksen päpaino on ollut ilmastonmuutoksen 
hillintään vaikuttavissa toimissa, kuten teknologiasiirrossa ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä (UM, 2012). 

Maailmanpankin hiilirahaston (PCF) tarkoituksen on tukea Kuiton pöytäkirjan hankemekanismien 
kehittämistä ja tuottaa tietoa ja osaamista hiilimarkkinoiden syntymiseen. PCF:n avulla luodaan 
päästövähennyksiä käyttämällä JI- ja CDM-mekanismeja. Rahasto suljettiin vuonna 2007. (UM, 
2012).

Ilmastonmuutoksen sopeuttamistoimet on keskitetty GEF:n rahaston alaisiin rahastoihin. Lisäksi on 
perustettu kolme vapaaehtoista rahastoa: vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF), 
erityisilmastorahasto (SCCF) ja Kioton pöytäkirjan adaptaatiorahasto (AF). EU maat ovat rahaston 
suurimpia rahoittajia. (UM, 2012)

Aasian kehityspankin hiilirahasto (APCF) on Aasian kehityspankin hallinnoima rahasto, ja sen 
toiminta-ajatuksena on edistää CDM-hankkeiden tarjontaa globaaleilla markkinoilla tukemalla 
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Esimerkki 17: Ilmasto-, biodiversiteetti- ja aavikoitumissopimuksen yhteistyöstä

Suomi on toiminut aktiivisesti sopimusten välisiä yhteyksiä edistävässä kansainvälisessä työssä. 
Suomen aloitteesta järjestettiin kesällä 2005 Helsingissä ympäristöministeriön ja OECD:n yhteistyönä 
konferenssi, jossa pohdittiin keinoja rohkaista yksityisiä investointeja Rion sopimusten toimeenpanon 
edistämiseksi. 

Kolmen Rion ympäristösopimuksen (ilmasto, biodiversiteetti ja aavikoituminen) käytännön 
yhteistyömahdollisuuksia edistämään on perustettu niiden sihteeristöjen välinen yhteistyöelin (Joint 
Liaison Group, JLG). Sen työ on keskittynyt sihteeristöjen väliseen tiedonvaihtoon sekä yhteisten 
tiedotusmateriaalien tuotantoon. JLG pyrkii edistämään Rion sopimusten kansallisten 
toteutussuunnitelmien toistensa täydentävyyttä ja kansallisten vastuuvirkamiesten yhteistyötä. 
Samoin pyritään edesauttamaan sopimusten tieteellisteknistentien alaelinten yhteistyötä ja yhteisten 
työohjelmien ja työpajojen valmistelua. Yhteistyötä on tehty muun muassa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja yhteisistä toimista kuivilla ja puolikuivilla alueilla. 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja metsäkato ovat yhteisiä työaiheita. 

Tiedonjaon parantamiseksi yhteisistä tavoitteista on perustettu ”Rion sopimusten paviljonki” (The Rio 
Conventions Pavilion), jolla on oma www-portaali. Paviljonki järjestää myös oheistapahtumia kunkin 
Rion sopimuksen osapuolikokouksissa. Oheistapahtumat keskittyvät yhteisiin haasteisiin ja niiden 
ratkaisumahdollisuuksiin. 

Biodiversiteetin hupenemisen tehokasta torjuntaa heikentää niin ikään nykyisen sopimusjärjestelmän 
pirstoutuneisuus ja siitä johtuva toimeenpanon heikkous. Kemikaali- ja jätesopimusten 
synergiaprosessista saatujen myönteisen tulosten saattelemana Suomi on avannut keskustelun 
synergioiden lisäämiseksi luonnon monimuotoisuutta koskevien sopimusten välillä. Helsingissä 
pidettiin huhtikuussa 2010 Pohjoismainen symposiumi, joka katsottiin, että biodiversiteettisopimusten 
klusterin tulisi koostua kuudesta sopimuksesta (CBD, CITES, CMS, Ramsar, WHC ja ITPGRFA), jotka 
liittyvät ensisijaisesti luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön. 

UNEP:in hallintoneuvosto teki helmikuussa 2012 päätöksen, jossa biodiversiteettisopimusten 
osapuolikokouksia kehotetaan tekemään tehokkaampaa yhteistyötä sopimusten synergioiden 
vahvistamiseksi. Rio+20-kokous tarjoaa mahdollisuuden poliittisen signaalin antamiseksi UNEP:in 
hallintoneuvoston päätöksen vahvistamiseksi. 

Lähde: (Ulkoasiainministeriö, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012, 
2012)



erityisesti uusiutuvan energian ja energiatehokkushankkeiden kehittämistä. Aasian kehityspankin 
hallinnoima Future Carbon Fund -hiilirahaston tuottamat päästövähennysyksiköt ovat vuoden 
2012 jälkeiselle ajalle.(UM, 2012). 

Suomi on myös liittynyt Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n NeCF-hiilirahastoon, 
joka tuottaa päästöyksiköitä sekä vuotta 2012 edeltävälle että sen jälkeiselle ajalle.

Monenkeskeisen otsonikerroksen suojelurahaston (Multilateral Fund, MLF) avulla kehitysmaat 
toimeenpanevat sopimuksessa asetettuja velvoitteita. Kehitysmaita tuetaan korvaamalla ne 
lisäkustannukset, jotka syntyvät maiden tuotantojärjestelmien ja otsonikerrosta heikentäviä 
aineita laajamittaisesti käyttävien tahojen siirtymisestä pois kyseisten aineiden käytöstä. 
Otsonirahastolla on määrä rahoittaa tiedonvälitystoimintoja (clearing-house) koulutuksen ja 
teknisen asiantuntijayhteistyön aloilla. Kehitysmaille pöytäkirjan valvontatoimista koituvat 
lisäkustannukset katetaan otsonirahaston kautta joko lahjavaroin tai pehmeäehtoisin luotoin56. 
(UM, 2012)

Globaalimekanismi

Globaalimekanismi (GM) perustettiin aavikoitumissopimuksen päätöksellä, ja sen tehtäviin kuuluu 
muun muassa aavikoitumiseen liittyvän tiedon kerääminen, analysointi ja julkaiseminen, 
yhteistyön ja koordinaation edistäminen sekä rahavarojen mobilisointi. Tavoitteena on esimerkiksi 
uusien ja innovatiivisten strategioiden ja rahoitusvälineiden kehittäminen maaperän köyhtymisen 
ja aavikoitumisen ehkäisyyn, sekä aavikoitumiskysymysten ottaminen mukaan kansallisiin 
köyhyyden vähentämisohjelmiin sekä maa-, ja metsätalouden sekä maaseudun 
sektoristrategioihin. GM on Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston IFAD:in alainen 
yksikkö, joka toimii yhteistyössä eri kansainvälisten rahoitus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa. 
IFAD ja Maailmanpankki ovat GM:n suurimpia monenkeskeisiä rahoittajia. (UM, 2012)
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Lyhenteitä

10YFP 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production. 10 vuoden kestävän kulutuksen ja 
tuotannon puiteohjelmat.

ADB Asian Development Bank. Aasian kehityspankki.
AF Adaptation Fund. Kioton pöytäkirjan alainen sopeutumisrahasto.
AFB Adaptation Fund Board. AF-rahaston johtokunta.
APCF Asia Pacific Carbon Fund. Aasian kehitypankin hiilirahasto.
ASP Africa Stockpiles Program. ASP on Maailmanpankin , FAO:n ja WWF:n koordinoima kumppanuushanke, jonka tarkoituksen 

on käsitellä, varastoida ja hävittää asianmukaisesti Afrikan maissa olevat vanhentuneiden torjunta-aineiden ylijäämävarastot 
sekä estää uusien varastojen kertyminen.

AU African Union. Afrikan unioni.
BCH Biosafety Clearing House. Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä.
CBD Convention on Biological Diversity. Biodiversiteettisopimus
CDM Clean Development Mechanism. Puhtaan kehityksen mekanismi.
CEPA United Nations Committee of Experts on Public Administration. YK:n julkishallinnon asiantuntijakomitea. 
CER Certified Emission Reduction. Päästövähennysyksikkö.
CGIAR Consultative Group on International Agricultural Reseach. Kansainvälinen maataloustutkimuksen neuvoa-antava ryhmä. 

CGIAR on kansainvälinen yhteistyöorganisaatio, jonka toimialuetta on kestävää kehitystä tukeva tutkimus. Yksi sen kolmesta 
tavoitteesta on luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö erityisesti ilmastonmuutoksen 
vaikutusten vähentämiseksi.

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Uhanalaisten eläin- ja kasvilajien 
kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus

COP Committee of Parties.  Osapuolikokous.
COW Committee of the Whole. Täysistuntokomitea.
CPF Collaborative Partnership on Forests. Metsäfoorumin kuppanuusohjelma.
CPR Committee of Permanent Representatives. Pysyvien edustajien komitea.
CRIC Committee for the Review of the Implementation of the Convention
CSD Commission on Sustainable Development. Kestävän kehityksen toimikunta.
DCI Development Cooperation Instrument. EU:n budjetin kehitysyhteistyön rahoitusväline, EC No 1905/2006.
DNA Designated National Authority. Kansallinen CDM vastuuviranomainen.
DWI Direct Water Injection. Suora vesiinjektointi.
ECOSOC Economic and Social Council of United Nations. YK:n talous- ja sosiaalineuvosto.
ECPGR European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources. Viljelykasvien geenivaroja koskeva eurooppalainen 

yhteistyöohjelma.
EEP Energy and Environment Partnership Program. Energia- ja ympäristökumppanuusohjelma.
EGR Exhaust Gas Recirculation. Päästökaasun uudelleenkierrätys.
EMG Environment Management Group. Ympäristöasioiden korkean tason asiantuntijaryhmä.
ER Emission Reduction. Päästövähennys.
ERPA Emission Reduction Purchase Agreement. Päästövähennysten ostosopimus.
ETS Emission Trading Scheme. EU:n päästökauppa.
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FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö.
FIELD Financial Information Engine on Land Degration. Aavikoitumisen torjuntaan liittyvä tietopankki.
FSTP Food Security Thematic Programme. EU:n temaattinen ruokaturvaohjelma, C/200/9263, COM(2006) 21. 
GC Governing Council. Hallintoneuvosto.
GCSS Governing Council Special Session. Hallintoneuvoston erityisistunto.
GDP Gross domestic product. Bruttokansantuote (BKT).
GEF Global Environment Fund. Maailmanlaajuinen ympäristörahasto.
GEO Global Environment Outlook. Maailmanlaajuinen ympäristökatsaus.
GES Good environmental status. Vesiympäristön tila.
GM Global Mechanism. Globaali mekanismi, joka pyrkii mobilisoimaan ja kanavoimaan rahavaroja sopimuksen toimeenpanon 

edistämiseksi kehitysmaissa.
GMEF Global Ministerial Environment Forum. Maailmanlaajuinen ympäristministerifoorumi.
GPA Global Plan of Action on Plant Genetic Resources. FAO:n kasvigeenivaroja koskeva globaali toimintaohjelma.
GSP Global Sustainability Panel. Kestävän kehityksen paneeli.
HAM Humid Air Motor. Kosteaa ilmaa käyttävä moottori.
IAR Teollisuusmaiden arviointi- ja tarkastusmenettely.
IARC Consultative Group on International Agricultural Reseach. Kansainvälinen maataloustutkimuksen neuvoa-antava ryhmä.
ICA ICA-index. Kehittyvien maiden konsultaatio- ja arviointiprosessi.
ICCM International Conference on Chemicals Management. Kansainvälinen kemikaalihallinnan konferenssi
ICCROM International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property. Kulttuuriomaisuuden 

säilyttämisen ja entistämisen kansainvälinen tutkimuskeskus.
ICOMOS International Council for Monuments and Sites. Rakennusmuistomerkkien ja historiallisten alueiden kansainvälinen 

neuvoto.
IEG International environmental governance. Kansainvälinen ympäristöhallinto
IEM Internal Engine Modification. Moottorin sisäiset modifikaatiot.
IET International Emissions Trading. Kansainvälinen päästökauppa.
IFAD International Fund for Agricultural Development. Kansainvälinen maatalouden kehittäisrahasto.
IFSD Institutional framework for sustainable development. Kestävän kehityksen toimielinjärjestelmä
ILA International Law Association. Kansainvälisen oikeuden järjestö.
IMO International Maritime Organisation. Kansainvälinen merenkulkujärjestö.
ILA International Law Association. Kansainvälisen oikeuden järjestö.
IMO International Maritime Organisation. Kansainvälinen merenkulkujärjestö.
IPCC Intergovermental Panel on Climate Change. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli.
IPBES Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services. Luonnon monimuotoisuutta ja 

ekosysteemipalveluita koskeva hallitystenvälinen paneeli, ns. IPBES-paneeli.
IPPC International Plant Protection Convention. Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus.
ISBA International Seabed Authority. Kansainvälinen merenpohjajärjestö.
ITLOS International Tribunal for the Law of Sea. Kansainvälinen merioikeustuomioistuin.
IT-PGRFA International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.Kasvigeenivarasopimus.
ITTA International Tropical Timber Agreement. Kansainvälinen trooppista puuta koskeva sopimus.
IUCN International Union for Conservation of Nature. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto
JI Joint Implementation. Yhteistoteutus.
LDCF Least Developed Coutries Fund. Vähiten kehittyneiden maiden rahasto.
LMO Living Modified Organism. Elävä muuntogeeninen organismi.
LNG Liquified Natural Gas. Nesteytetty maakaasu.
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. Kansainvälinen sopimus alusten päästöjen 

vähentämisestä.
MDGs Millenium Development Goals. Vuosituhattavoiteet.
MEAs Multilateral environmental agreements. Monenvälinen ympäristösopimus.
MEPC Marine Environment Protection Committee. Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitea.
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MLF Multilateral Fund. Monenkeskeinen otsonikerroksen suojelurahasto.
MRV Measurement, Reporting and Verification. Seuranta, raportointi ja todentaminen.
MSD Medium-speed diesel engine. Keskinopea dieselmoottori.
NAP National Action Plan. Kansallinen toimintasuunnitelma.
NAPA National Adaptation Plan for Action. Kansallinen sopeutusohjelma.
NBSAP National Biodiversity Strategies and Action Plans. Kansalliset biodiversiteettistrategiat ja toimintaohjelmat.
NEPAD The New Partnership for Africa´s Development. Afrikan kehittämisohjelma.
NFP National Forest Programme. Kansallinen metsäohjelma.
ODA Official Development Assistance. Kehitystuen indikaattori.
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö.
PACD Plan of Action to Combat Desertification. Toimintasuunnitelma aavikoitumisen estämiseksi.
PCF Prototype Carbon Fund. Maailmanpankin hiilirahasto.
PIC Convention on the Prior Informed Consent. Vaarallisten kemikaalien vienti- ja tuontisopimus (Rotterdamin sopimus).
POP Persistent Organic Pollutants. Pysyvät orgaaniset yhdisteet.
PROFOR Program on Forests. Maailmanpankin tukema metsäohjelma.
PRSP Poverty Reduction Strategies. Köyhyydenvähentämisohjelmat.
RAP/SRAP Regional/Subregional Action Plan. Alueelliset toimintasuunnitelmat.
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degration. Metsäkadon ja metsien heikentymisen vähentäminen.
Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development (or UNCSD). YK:n kestävän kehityksen konferenssi.
SAICM Strategic Approach to International Chemicals Management. Kansainvälinen kemikaalien hallinnan strateginen ohjelma.
SCCF Special Climate Change Fund. Erityisilmastorahasto.
SCP Sustainable consumption and production. Kestävä kulutus ja tuotanto. 
SCR Selective Catalytic Reduction. Selektiivinen katalyyttinen pelkistys.
SDG Sustainable Development Goal. Kestävän kehityksen tavoitteet.
SMTA Standard Material Transfer Agreement. Kasvigeenisopimuksen materiaalinsiirtosopimus.
SSD Slow-speed diesel engine. Hidaskäyntinen dieselmoottori.
UN United Nations. Yhdistyneet kansakunnat.
UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification. YK:n aavikoitumissopimus.
UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea. YK:n merioikeussopimus.
UNCSD United Nations Conference on Sustainable Development (or Rio+20). YK:n kestävän kehityksen konferenssi.
UNDP United Nations Development Programme. YK:n kehitysohjelma.
UNECE United Nations Economic Commission for Europe. Euroopan talouskomissio.
UNEO United Nations Environment Organization. YK:n ympäristöjärjestö.
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change. YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus.
UNFF United Nations Forum on Forests. YK:n metsäfoorumi.
UNEP United Nations Environment Programme. YK:n ympäristöohjelma.
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö.
UNON United Nations Office at Nairobi. YK:n Nairomin toimisto.
WEO Wolrd Environment Organization. Maailman ympäristöjärjestö.
WHC Convention Concerning the Protection of the World Cultural and World Heritage. UNESCOn maailmanperintösopimus.
WMO World Meteorological Organisation. Maailman ilmatieteellinen järjestö
WSSD World Summit on Sustainable Development. Kestävän kehityksen maailmankokous.
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Liite 1: Suomen Säädöskokoelman 
Sopimussarjassa julkaistut Suomea velvoittavat 
kansainväliset ympäristösopimukset 

Biologinen monimuotoisuus ja kestävä kehitys 1Biologinen monimuotoisuus ja kestävä kehitys 1
• Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, Rio de 

Janeiro, 5.6.1992
• Finlex: SopS 78/1994 
• Biodiversiteettisopimus: http://www.biodiv.org,
• Rion sopimusten (UNFCCC, CBD ja UNCCD) paviljonki: 

http://www.riopavilion.org

Tavoite: 
Maapallon ekosysteemien, eläin- ja kasvilajien sekä niiden sisältämien 
perintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, kestävä käyttö sekä 
perintötekijöiden käytöstä  saatavien hyötyjen oikeudenmukainen jako. 

• Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen 
liittyvä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja, Montreal, 
29.1.2000 

• Finlex: SopS 129/2004, SopS 130/2004 
• Bioturvallisuuspöytäkirja: http://bch.biodiv.org 

Tavoite: 
Pöytäkirjan tavoitteena on varmistaa elävien, muuntogeenisten  
organismien (GMO) kansainvälisten siirtojen turvallisuus sekä 
biologisen monimuotoisuuden että ihmisen terveyden kannalta.

• Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus aavikoitumisen 
estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta 
kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa, Pariisi, 17.6.1994

• Finlex:  SopS 1/1997, 64/2001
• Aavikoitumissopimus: http://www.unccd.int 

Tavoite: 
Sopimuksen tavoite on lisätä kansainvälistä yhteistyötä aavikoitumisen 
torjumiseksi ja kuivuudesta aiheutuvien häiriöiden vähentämiseksi 
maissa, jotka kärsivät voimakkaasta kuivuudesta tai aavikoitumisesta.

Ilmastonmuutos 1Ilmastonmuutos 1
• Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien 

puitesopimus, New York, 9.5.1992 
• Finlex: SopS 61/1994
• Ilmastosopimus: http://unfccc.int 

Tavoite: 
Ilmakehän kasvihuonekaasujen  pitoisuuden vakiinnuttaminen  
turvalliselle tasolle.

• Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirja, Kioto, 11.12.1997 

• Finlex: SopS 13/2005
• Kioton pöytäkirja: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/

2830.php

Tavoite:
Kioton pöytäkirjassa teollisuusmaat ovat sitoutuneet vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteensä 5 prosenttia vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2012 mennessä. EU:n sisäisen taakanjaon mukaan 
Suomen velvoitteena on sitoumuskaudella 2008–2012 päästöjen 
pitäminen vuoden 1990 tasolla.
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Ilman epäpuhtaudet 1Ilman epäpuhtaudet 1
• Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien 

kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus, 1979
• Finlex: SopS15/1983 
• UNECE CLRTAP: http://www.unece.org/env/lrtap/ 

Tavoite:
Sopimus on yksi keskeisimmistä kansainvälisistä 
ympäristösopimuksista, jolla suojellaan ympäristöä ja ihmisten 
terveyttä yli valtiorajojen ilman kautta kulkeutuvilta epäpuhtauksilta

• Kaukokulkeutumisopimuksen alaiset pöytäkirjat: http://
www.unece.org/env/lrtap/status/lrtap_s.html

• Pöytäkirja ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen 
tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) 
pitkän aikavälin rahoittamisesta, 1984 (Finlex: SopS 
2/1988).

• Pöytäkirja rikkipäästöjen tai valtiosta toiseen kulkeutuvan 
rikkivuon vähentämisestä vähintään 30 prosenttia, Oslo 
1994. Finlex: (SopS 50/1987), (Sops 68/1998).

• Pöytäkirja typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta 
toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta, Sofia 1988. 
Finlex: (SopS 46/1991). 

• Pöytäkirja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen tai 
niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta, 
Geneve 1991. Finlex: (SopS 71/1997). 

• Rikkipöytäkirja rikkipäästöjen edelleen vähentämisestä, 
Oslo 1994. Finlex: (Sops 68/1998).

• Raskasmetallipöytäkirja, Århus 1998. Finlex: (SopS 78/2003 
ja SopS 63/2004). 

• POPs pöytäkirja eli pysyvät orgaaniset yhdisteet, Århus 
1998. Finlex: (SopS 68/2003). 

• Pöytäkirja happamoitumisen, rehevöitymisen ja 
alailmakehän otsonimuodostuksen vähentämisestä, 
Göteborg 1998 Finlex: (SopS 40/2005).

Tavoite:

Kansainvälinen yhteistyö kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden 
ongelmien ratkaisemiseksi. EMEP-ohjelmassa kerätään valtioiden 
päästödataa, mitataan ilman laatua ja ilmalaskeumia, mallinnetaan 
ilmapäästöjen kaukokulkeutumista ja laskeutumista.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että rikkilaskeumat eivät ylitä kunkin 
alueen kriittisiä kuormituksia.  Suomi sitoutui vähentämään  päästöjä 
80 prosentilla 1980 määrästä vuoteen 2000 mennessä.

Yleistavoitteena on ensi vaiheessa jäädyttää typen oksidien päästöt. 
Yleisin vertailuvuosi on 1987.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentäminen 30 
prosentilla vuoden 1988 määristä vuoteen 1999 mennessä.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että rikkilaskeumat eivät ylitä kunkin 
alueen kriittisiä kuormituksia.  Suomi sitoutui vähentämään päästöjä 80 
prosentilla 1980 määrästä vuoteen 2000 mennessä.

Elohopean, lyijyn ja kadmiumin päästöjen vähentäminen alle 1990 
päästötason.

Pysyvien orgaanisten yhdisteiden käytön vähentäminen tai 
lopettaminen. Dioksiini-, furaani- ja PAH- yhdisteiden sekä 
heksaklooribentseenipäästöjen (HCB) vähentäminen alle 1994 tason. 
Vuonna 2009 pöytäkirjaan lisättiin seitsemän uutta POP-ainetta sekä 
dioksiinien ja furaanien päästöraja-arvot jätteenpoltolle, sintraamoille ja 
terästeollisuuden valokaariuuneille.

Rikin, typen oksidien, ammoniakin ja haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden (VOC) päästöjen vähentäminen siten, että ne ovat 
pysyvästi vuodesta 2010 alkaen alle pöytäkirjassa asetettujen 
enimmäispäästöjen. Suomen enimmäispäästöt 2010 jälkeen ovat rikille 
116 000, typen oksideille 170 000, VOC:lle 130 000 ja ammoniakille 31 
000 tonnia.
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Merien suojelu ja merenkulku 1Merien suojelu ja merenkulku 1

• Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus, 
Montego Bay, 10.12.1982 

• Finlex: SopS 49-50/1996
• Merisopimus: http://www.un.org/Depts/los

Tavoite:
Sopimus asettaa kansainväliset sekä kansalliset standardit merten ja 
niiden varojen käytölle, sekä tarjoaa kehyksen tiettyjen merioikeutta 
koskevien kysymysten jatkokehitykselle, kuten merenkäynnille, 
kuljetukselle, kalastusoikeuksille ja rajoituksille, sekä meriympäristön 
suojelulle

• Helsingin sopimus Itämeren merellisen ympäristön 
suojelusta 1992

• Finlex: Asetus 2/2000
• Helsingin sopimus: http://www.ymparisto.fi/default.asp?

contentid=12390

Tavoite:
Itämeren pilaantumisen ehkäiseminen ja lopettaminen sen ekologisen 
palautumisen edistämiseksi  ja ekologisen tasapainon säilyttämiseksi.

• Itämeren ympäristönsuojeluohjelma 1992
• Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaritomreren tilan 

parantamista koskeva ohjelma 2012-2015: http://
www.ymparisto.fi/default.asp?node=27338&lan=fi

• Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission 
(HELCOM) suositukset ja ministerijulkilausumat. Tärkeä 
julkilausuma on vuonna 2007 hyväksytty toimenpideohjelma 
BSAP (Baltic Sea Action Plan)

• HELCOM: http://www.helcom.fi/

Tavoite:
Pahimpien Itämeren piste- ja hajakuormittajien eliminointi.

BSAP-toimintaohjelman tavoitteena on palauttaa Itämeri hyvään 
ekologiseen tilaan vuoteen 2021 mennessä. Ohjelma käsittää 
ympäristötavoitteita ja toimenpiteitä rehevöitymisen torjumiseksi 
haitallisten aineiden ja meriliikenteen haittojen ja vaikutusten 
vähentämiseksi sekä merellisen biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi., 

Otsonikerrosta tuhoavat aineet 1Otsonikerrosta tuhoavat aineet 1
• Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus, 

Wien, 22.3.1985 (SopS 51/1988) 
• Finlex: SopS 51/1988 
• Otsonikerroksen suojelusopimus: http://

www.multilateralfund.org

Tavoite:
Yläilmakehän otsonikerrosta heikentävien aineiden käytön 
lopettaminen. Sopimus ja pöytäkirja  käsittelevät otsonikerrosta 
tuhoavien aineiden käytön rajoittamisen  lisäksi otsonikerroksen 
suojelua ja  tutkimusta.

• Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista, 
Montreal, 16.9.1987 

• Finlex: Sops 65-66/1988, SopS 65/1988 ja SopS 66/1988 
• Otsonisihteeristön sivut: http://www.unep.org/ozone 

Tavoite:
Pöytäkirja sisältää konkreettisia velvoitteita otsonikerrosta heikentävien 
aineiden kulutuksen, tuotannon ja kaupan vähentämiseksi; tavoitteena 
on otsonikerrosta heikentävistä aineista kokonaan luopuminen. Uusia 
otsonikerrosta tuhoavia aineita lisätään pöytäkirjan sääntelyyn piiriin 
tarvittaessa pöytäkirjan muutoksilla. 

Tiedonsaanti ja osallistuminen 1Tiedonsaanti ja osallistuminen 1

• Yleissopimus tiedon saannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta 
ympäristöasioissa (Århus, 1998)

• Finlex: Tasavallan presidentin asetus 122/2004
• Aarhusin sopimus: http://www.unece.org/env/pp/

introduction.html

Tavoite:
Ympäristöasioita koskevan tiedonsaannin, kansalaisten osallistumisen 
ja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden takaaminen.

• Pöytäkirja epäpuhtauksien päästöjä ja niiden siirtoja 
koskevista rekistereistä (PRTR) (Kiev, 2003)

• Finlex: Tasavallan presidentin asetus 58/2009
• Kievin pöytäkirja PRTR-rekisteristä: http://www.unece.org/

env/pp/prtr.html

Tavoite: 
Parantaa tiedonsaantia ympäristöasioista integroidun päästö- ja 
siirtorekisterin avulla.
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Kansainväliset sopimukset



Ympäristövaikutusten arviointi 1Ympäristövaikutusten arviointi 1
• Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten  

arvioinnista (Espoo, 1991) 
• Finlex: SopS 67/1997 
• Espoon sopimus: http://www.unece.org/env/eia/eia.html

Tavoite: 
Merkittäviä haitallisia rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavien hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointi sekä haittojen ehkäisy ja rajoittaminen 
ennen hanketta koskevan päätöksen tekoa.

• Strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja (Kiev, 
2003) 

• Finlex: SopS 68/2010 ja SopS 69/2010.
• Strategista ympäristöarviointia koskeva pöytäkirja: http://

www.unece.org/env/eia/sea_protocol.html

Tavoite:
Todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavien 
suunnitelmien ja ohjelmien sekä soveltuvin osin toimintaperiaatteiden ja 
säädösten ympäristövaikutusten arviointi ja yleisön osallistuminen 
valmisteluun.

Vaaralliset jätteet ja kemikaalit 1Vaaralliset jätteet ja kemikaalit 1

• Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman 
yleissopimus, Tukholma, 22.5.2001 

• Finlex: SopS 34/2004
• Tukholman sopimus: http://www.pops.int

Tavoite:
Tiettyjen torjunta-aineiden ja teollisuuskemikaalien tuotannon ja käytön 
lopettaminen sekä dioksiini- ja furaanipäästöjen rajoittaminen.

• Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina 
olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita 
koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä, 
Rotterdam, 10.9.1998 

• Finlex: SopS 108/2004 
• Rotterdamin sopimus: http://www.pic.int

Tavoite: 
Sopimukseen listattujen vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden 
vienti on sallittu vain 
tuojavaltion etukäteisluvalla. Tuojavaltio voi myös kieltäytyä 
vastaanottamasta kemikaalia. Sopimus kattaa 40 kemikaalia tai 
kemikaaliryhmää.

• Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja 
käsittelyn valvontaa koskeva yleissopimus, Basel, 
22.3.1989 

• Finlex: SopS 44-45/1992
• Baselin yleissopimus: http://www.basel.int 

Tavoite: 
Vaarallisten jätteiden valtioiden  rajat ylittäviä siirtoja tehtäessä  otetaan 
huomioon ympäristönäkökohdat; jätteiden syntyä vähennetään ja niitä 
pyritään hyödyntämään tai käsittelemään mahdollisimman lähellä 
syntypaikkaa.

• Vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja 1999 (Basel)
• Finlex: ei vielä kansainvälisesti voimassa
• Vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja: http://

archive.basel.int/pub/protocol.html

Tavoite: 
Pöytäkirjan tavoite on, että vahingonkärsijälle korvataan 
ongelmajätteiden siirrosta aiheutuneet  vahingot omaisuudelle ja 
ympäristö ennallistetaan.
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1) Lähde: YM, Keskeiset kansainväliset ympäristösopimukset 2012; UM, Kansainväliset ympäristösopimukset ja Suomen kehityspolitiikka 2012; sekä Finlex 
Kansainväliset sopimukset



Villieläimistö- ja kasvisto 1Villieläimistö- ja kasvisto 1

• Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus, Rooma, 
6.12.1951 (alkuperäinen), 28.11.1979 (tarkistettu), 

• Finlex: SopS 12/1961, alkuperäinen, SopS 18/1992, 
tarkistettu. 

• Kasvinsuojeluyleissopimus: https://www.ippc.int

Tavoite:
Sopimuksen tavoitteena on varmistaa sopimusosapuolten yhteinen ja 
tehokas toiminta kasvien ja kasvituotteiden tuhoajien maahan 
kulkeutumisen ja leviämisen estämiseksi sekä edistää kasvintuhoajien 
torjuntaa.

• Vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä 
vesiperäisiä maita koskeva yleissopimus, Ramsar, 2.2.1971 

• Finlex: SopS 3-4/1976
• RAMSAR: http://www.ramsar.org.

Tavoite:
Sopimuksen tavoitteena on varmistaa kosteikkojen ylläpitämien 
yhteiskunnalle elintärkeät ekosysteemipalvelut.

• Villieläimistön ja –kasviston uhanalaisten lajien 
kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus, Washington 
DC, 3.3.1973 

• Finlex: SopS 44-45/1976
• CITES: http://www.cites.org 

Tavoite :
Uhanalaisten lajien ja niistä valmistettujen tuotteiden kansainvälisen 
kaupan säätely.

• Yleissopimus muuttavien luonnonvaraisten eläinten 
suojelemisesta, Bonn, 23.6.1979 

• Finlex: SopS 62/1988 
• Bonnin sopimus: http://www.cms.int 

Tavoite:
Sellaisten luonnonvaraisten eläinten populaatioiden suojelu, jotka 
säännöllisesti kulkevat maasta toiseen.

• Yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön 
suojelemisesta, Pariisi, 23.11.1972 

• Finlex: SopS 19/1987
• World Heritage Committee: http://whc.unesco.org

Tavoite:
Toiminta kansainvälisenä ja kansallisena järjestelmänä kulttuuri- ja 
luontoympäristön arvoikkaimman osan määrittämiseksi, säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi ihmiskunnan yhteisenä perintönä.

Muita kansainvälisiin ympäristösopimuksiin liittyviä hyödyllisiä linkkejä:

• ECE ja rajavesisopimus: http://www.unece.org/env/water 

• EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid

• Global Mechanism: http://www.global-mechanism.org 

• International Maritime Organisation: http://www.imo.org 

• IPBES-paneeli: http://www.ipbes.net

• ITPGRFA: http://www.planttreaty.org 

• Maailmanlaajuinen ympäristörahasto GEF: http://www.gefweb.org

• Division of Global Environment Facility Coordination DGEF: http://www.unep.org/gef

• Maailmanpankki ympäristösivusto: http://www.worldbank.org/environment

• MDG: http://www.un.org/millenniumgoals

• Metsäfoorumi: http://www.un.org/esa/forests

• PCF: http://carbonfinance.org

• APCF: http://www.adb.org/Clean-Energy/carbon-fund.asp

• Kestävä kehitys Suomen ulkopolitiikassa: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=32099&contentlan=1&culture=fi-FI

• Kansainväliset ympäristösopimukset Ympäristöministeriön sivuilla: http://www.ymparisto.fi/ymparistosopimukset 

• Valtionsopimukset Finlexin sivuilla: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/ 

• Valtiosopimusten suomentaminen Finlexin sivuilla: http://www.finlex.fi/data/muut/valtiosopimussanasto.pdf
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Liite 2. Vihreään talouteen liittyviä signaaleja

Resurssitehokkuuteen liittyviä signaaleja

EU:n resurssitehokkuutta globaalissa yhteydessä arvioivassa skenaariotutkimuksessa (van den Berg ym., 2011) on arvioitu eritysesti viittä teemaa ja esitet-
tiin erilaisia indikaattoreita vuoteen 2050 mennessä. Tutkimuksessa arvioitiin viittä teemaa: (i) energian tuotantoa ja yhteyttä ilmastonmuutokseen, (ii) 
maankäyttöä maa- ja metsäteollisuuden sekä luonnon monimuotoisuuden näkökulmista, (iii) fosforin roolia erityisesti maataloustuotannossa, (iv) puhtaan 
veden saantia sekä (v) kalavarantoja. Tutkimuksen mukaan edellä mainittujen resurssien tehokkuutta voidaan parantaa globaalista näkökulmasta.

Envisaged Policies Global Resource Eɏciency Global Resource Eɏciency

and Climate Policy
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Kuva 1. Globaali primäärienergian käyttö energian tuotannon mukaan. PBL:n tutkijoiden mukaan mukaan energiatehokkuuden lisäämisen voisi 
vähentää energian kulutuksen kasvavaa trendiä. Se voisi myös auttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen, mutta silti voitaisiin tar-
vita ylimääräisiä energialähteiden hiilenpoistoon tähtääviä toimia, jotta 2 C-asteen tavoite voitaisiin saavuttaa vuoteen 2030 jälkeen. (van den 
Berg ym., 2011.)

80



Taulukko 1. UNEPin resurssitehokkuuteen liittyvät meneillään olevat projektit ja niiden kuvaukset. Projekteja, jotka liittyvät tieteellisen tietotason vahvis-
tamiseen. (UNEP, UNEP Factsheet on Resource Efficiency, 2012)

Taulukko 2. UNEPin resurssitehokkuuteen liittyvät meneillään olevat projektit ja niiden kuvaukset. Projekteja, jotka liittyvät oikeuskelpoisuuteen poliittisia 
toimenpiteitä varten. (UNEP, UNEP Factsheet on Resource Efficiency, 2012)

Taulukko 3. UNEPin resurssitehokkuuteen liittyvät meneillään olevat projektit ja niiden kuvaukset. Projekteja, jotka liittyvät investointimahdollisuuksiin ja 
kysynnän kannustamiseen. (UNEP, UNEP Factsheet on Resource Efficiency, 2012)
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Resurssivirtojen tieteellinen arviointi ja raportointi 
makro-, meso- ja mikrotasoilla.

Kestävän kehityksen paneelin alaisuudessa: Resurssien tuottavuuden ymmärtämisen 
parantaminen sekä resurssivirtojen tunnettujen menetelmien kehittäminen ja tieteellisten 
arvioiden ja raporttien tuottaminen.

Niukkuuksien, paineiden ja vaikutusten arviointi. Tieteellisessä kirjallisuudessa tehdyt havainnot informoimaan ja tukemaan soveltuvien 
politiikkojen ja hallintatoimien suunnittelua.

Makrotaloudellisen politiikan arviointi, analysointi ja 
työkalut.

Tarjota tutkimusta ja neuvontaa kansallisille vihreille talouksille varmistamaan, että poliittiset 
päätöksentekijät tunnistavat ympäristöinvestointien arvon kehityssuunnissa ja työpaikkojen 
luomisessa.

Teknologian arviointi, teknologiapolitiikka. Resurssitehokkuuden edistäminen ympäristömyötäisten teknologioiden käyttöönoton myötä, 
esimerkiksi veden ja jätteiden käsittelyssä.

Politiikat, lait ja valvonnan vahvistaminen. Tuetaan lakien ja yhdistettyjen säätelyjen lähestymistapaa resurssitehokkuuden, kestävän 
kulutuksen ja tuotannon ja vihreän talouden edistämiseksi.

Alueelliset politiikat.
Tuetaan kansainvälisesti tunnustetun kestävän kehityksen ja tuotannon (SCP) viitekehyksen 
käsittelyä, työryhmien (Task Force) kehitystyötä ja paikallisia neuvotteluita Marrakess prosessin 
alaisuudessa, sekä Rio +20 konferenssiin valmistautumista.

Kansalliset politiikat ja työkalut. Tuetaan resurssitehokkuuden valtavirtaistamista ja puhtaampaa ja turvallisempaa tuotantoa 
kansallisiin kehitys- ja täytäntöönpanoprosesseihin.

Kaupunkipolitiikat ja työkalut. Edistetään resurssitehokkaita kaupunkeja, parhaita käytäntöjä kaupunkikehitykseen, sopivia 
infrastruktuureja ja ympäristömyönteisiä teknologioita.

Kaupunkien ulkopuoliset politiikat ja työkalut. Kehitetään luonnonvarojen tehokasta ja yhdistettyä käsittelyä maalaisalueilla, osoittaen uusien 
lähestymistahojen ja työkalujen käyttöä veden ja maan käsittelyssä Aasiassa ja Afrikassa.

Yritystason johtamistyökalut. Edistetään tietoa ja johtamistyökalujen käyttöä resurssitehokkuuden lisäämiseksi ja sovelletaan 
näitä parhaiksi käytännöiksi elintarviketeollisuuden ja valmistuksen tuoteketjuissa.

Yritysesimerkkien esittäminen. Osoitetaan yritysesimerkkejä resurssitehokkuudesta yksityisen ja julkisen sektorin 
päätöksentekijöille, sekä tuetaan yritysinnovaatioita.

Taloudellisten investointien mobilisointi. UNEPin talousaloitetta käyttäen kuvataan kuinka rahoitussektori ja pääomamarkkinat voivat 
parantaa riski- ja tuottostrategioita.

Verkottumismahdollisuuksien rakentaminen pienten 
yritysten helpottamiseksi.

UNEP/UNIDO:n kansallisten kestävän tuotannon keskusten ja vastaavien kehittyvissä maissa 
olevien keskusten kapasiteetin vahvistaminen resurssitehokkuuden tukemiseksi valtion 
laitoksissa ja teollisuudessa, erityisesti pk-teollisuudessa.

Globaalien yhteistyömahdollisuuksien 
helpottaminen.

Globaalien kumppanuuksien aloittaminen ja olemassa olevien vahvistaminen 
resurssitehokkuusinvestointien ja globaalien arvoketjujen hallinnan edistämiseksi erityisesti 
resurssi-intensiivisissä teollisuusklustereissa.

Hinta ja markkinasignaalit.
Julkisen sektorin mobilisoiminen asettamaan tarkoituksenmukaisia markkinasignaaleja, 
keskittyvällä olemassa olevien markkinasignaalien vääristymien purkamiseen ja lisätä 
kannustimia.

Tunnistetut infromaatiotyökalut Kehittää markkinoille yhtenäisiä ja uskottavia informaatiotyökaluja ja sertifiointi suunnitelmia, 
yhteisiä globaaleja periaatteita ja muita kriteerejä.

YK:n tai julkisten toimijoiden kulutuskäyttäytymisen 
muutos

Edistää työkaluja, tietämystä, verkostoja ja poliitikoita kestävämpiin hallintomenetelmiin YK:n 
palveluissa, Sustainable United Nations (SUN) -aloitteen johdolla.



Taulukko 4. Resurssitehokkuuden politiikkatoimia arvioivia indikaattoreita perustuen malliprojektioihin vuosille 2010-2050. (Lähde: van den Berg ym., 2011.) 
Viittaukset: 1) MSA (mean species abundance)-indikaattori kuvaa biodiversiteetin muutoksia prosentteina, 2) vertailuvuosi on 2000 ja 3) vertailuvuosi on 
2004. EU 27+ -maille käytettiin FAO:n kalastusalueita kuvaamaan merialueiden kalasaaliita Koillis-Atlantilta, Keski-Itä-Atlantilta, Välimereltä ja Mustalta 
mereltä. n.d. ei ole määritetty.
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Potentiaalinen tavoite Indikaattori

20102010
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poliitikoita”

Lähtökohta: ”ei 
uusia 

poliitikoita”
PolitiikkavisiotPolitiikkavisiot

Globaali 
resurssi-

tehokkuus

Globaali 
resurssi-

tehokkuus

Globaali 
resurssitehok-

kuus ja 
ilmaston-
muutos

Globaali 
resurssitehok-

kuus ja 
ilmaston-
muutos

Potentiaalinen tavoite Indikaattori
Koko 
maail-

ma

EU 
27+

Koko 
maail-

ma

EU 
27+

Koko 
maail-

ma

EU 
27+

Koko 
maail-

ma

EU 
27+

Koko 
maail-

ma

EU 
27+

Potentiaalinen tavoite Indikaattori

ArvoArvo skenaario: %-muutos 2010-2050skenaario: %-muutos 2010-2050skenaario: %-muutos 2010-2050skenaario: %-muutos 2010-2050skenaario: %-muutos 2010-2050skenaario: %-muutos 2010-2050skenaario: %-muutos 2010-2050skenaario: %-muutos 2010-2050

Tehokas energian kättö
Primäärienergian käyttö 
suhteessa BTK:en (MJ/

USD)
10.1 5.3 -51 -45 -51 -46 -65 -63 -65 -62

Tehokas fossilisten 
energialähteiden käyttö

Primäärienergian käyttö 
fossiilisista polttoaineista 
suhteessa BTK:en (MJ/

USD)

8.0 4.1 -52 -52 -56 -60 -67 -69 -78 -79

Vähenevä riippuvuus 
fossiilisten polttoaineiden 

tuonnista

EU tuonti (EJ) 31.9 0 -16 -26 -54
Vähenevä riippuvuus 

fossiilisten polttoaineiden 
tuonnista

EU tuonti (osa EJ:sta 
fossiilisten polttoaineiden  

kokonaiskäytöstä)
52 -3 -3 4 1

Ilmastonmuutoksen hillit-
seminen

Kasvihuonekaasupäästöt 
(energia, Gt C) 8.2 1.2 71 7 57 -18 19 -31 -37 -68

Ilmastonmuutoksen hillit-
seminen Kasvihuonekaasupäästöt 

(kokonais, Gt C) 12.0 1.4 55 6 37 -18 14 -30 -39 -70

Tehokas maatalousmaa-
alueen käyttö

Maatalousmaan käyttö 
(milj. km2) 52.5 2.3 4 -3 6 -2 -9 -13 -3 -12

Tehokas maatalousmaa-
alueen käyttö Maatalousmaan käyttö 

(ha/asukas) 0.76 0.44 -21 -2 -20 -1 -31 -12 -27 -11

Maaperän biodiversiteetin 
häviämisen 

pysäyttäminen

MSA (%)1 67 % 36 % -7 -6 -6 -6 -4 -5 -5 -5

Maaperän biodiversiteetin 
häviämisen 

pysäyttäminen

Korkeatasoinen luonto 
(milj. km2) 60.6 0.6 -22 -43 -22 -40 -16 -39 -19 -37Maaperän biodiversiteetin 

häviämisen 
pysäyttäminen Luonnontilaiset ja lähes 

luonnontilaiset alueet 
(milj. km2)

88.2 2.6 -3 1 -4 1 4 6 0 5

Tehokas fosforin käyttö 
maataloudessa ja 
ruuantuo-tannossa

Primääriforforilannoitteen 
käyttö (Mt P/y) 16.4 1.9 41 -2 40 -2 9 -33 19 -32

Tehokas juoma-veden 
käyttö Pintavedenotto (km3/y)2 3565 271 53 14 n.d n.d 16 -18 n.d n.d

Minimoida  ihmisten 
lukumäärä, joilla ei ole 

vettä saatavilla

Ihmiset, jotka asuvat 
alueilla, joissa on vakavia 
veden saatavuusongel-

mia (miljoonia)2

1608 103 142 -31 n.d n.d 128 -40 n.d n.d

Tehokas kalan-kasvatus Keskimääräiset kalasaaliit 
(Mt)3 67 14 -10 -11 n.d n.d 7 6 n.d n.d

Pysätytetään merialueen 
biodiversiteetin 

häviäminen

Merellinen ehtymisindeksi 
(2004 = 1)3 1 1 -45 -38 n.d n.d 32 12 n.d n.d



Taulukko 5. Pohjoismaisia kestävän kehityksen indikaattoreita (Lähde: Nordic Statistical Yearbook, 2012)

Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi

Uusiutuvien osuus energian tuotannosta
1990
2010

6
16

19
24

65
75

531)

34
24
34

Odotettavissa oleva elinaika, miehet
1990
2011

72,0
77,3

70,9
77,2

75,0
79,9

73,4
79,0

74,8
79,8

Odotettavissa oleva elinaika, naiset
1990
2011

78,3
81,6

78,9
83,5

80,1
83,6

79,8
83,5

80,4
83,7

Työttömyys
1990
2011

7,2
7,6

3,2
7,8

1,8
7,2

5,2
3,3

1,7
7,5

Tutkimus- ja kehitysrahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseen (%)
1990
2010 1,6

2,9
1,9
3,7

1,0
2,72)

1,63)

1,6
2,73)

3,7
BKT-indeksi (1990=100)
1990
2011

100
138

100
1204)

100
164

100
169

100
157

Energian kokonaiskulutusindeksi (1990=100)
1990
2010

100
116

100
122

100
1441)

100
122

100
122

Kasvihuonekaasupäästöindeksi (1990=100)
1990
2010

100
90

100
106

100
130

100
108

100
91

Luonnonmukainen maatalous, prosenttia viljelymaasta
2000
2010

3,6
6,2

5,2
6,3

3,4
12,7

2,1
5,6

5,0
12,5

Äänestysprosentti vaaleissa
Viimeisimmät vaalit
Sitä edelliset vaalit

86,0
86,9

64,6
67,0

82,3
82,1

77,1
76,0

80,6
83,7

Korkeakoulutus ikäryhmässä 15-74 vuotta
2000
2011

17,9
25,3

24,6
29,44)

17,4
26,0

23,2
29,7

17,8
26,3

Lämpötila pohjoismaisissa pääkaupungeissa (oC)
keskiarvo 1961-1990
keskiarvo 2011 7,7

7,7
5,3
0,0

4,3
5,4

5,7
7,4

6,6
8,5

1) 2006, 2)2009, 3)1991, 4)2010

Taulukko 6. UNEPin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä meneillään olevia projekteja. (UNEP, UNEP Factsheet on Climate Change, 2012)

Ilmanstonmuutokseen sopeutumisen haavoittuvuuden 
ja vaikutuksen arviointi

Kapasiteetin rakentaminen ja tietämyksen vahvistaminen integroidun haavoittuvuus- ja 
sopeutumisarvioiden avulla, jotka käyttävät skaalattavia menetelmiä ja työkaluja.

Sopeutuvuuden kapasiteetti, politiikka ja suunnittelun 
tuki

Annetaan vahva tietopohja sekä institutionaalinen ja politiikkakehys, jotka mahdollistavat 
ekosysteemiperusteiset sopeutumisvaihtoehdot kansallisiin suunnitteluprosesseihin.

Tuetaan haavoittuvien ekosysteemien kestävyyden 
rakentamista.

Avustetaan kehittyviä maita niiden ekosysteemien kestävyyden rakentamista, jotka ovat kaikkein 
haavoittuvimpia ilmastonmuutokselle sekä maksimoidaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
ekosysteemipalvelut.

Lippulaivahanke ekosysteemiperusteiseen 
sopeutumiseen

Avustetaan kehittyviä maita rakentamaan ekosysteemiperusteisen ilmastonmuutokseen 
sopeutumismenetelmien kestävyyttä.

Taulukko 7. UNEPin ilmastonmuutokseen hillitsemiseen liittyviä meneillään olevat projekteja. (UNEP, UNEP Factsheet on Climate Change, 2012)

Tuetaan kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseen 
liittyviä integroituja analyysejä ja puitepolitiikoiden 
kehittämistä

Tämän projektin kautta UNEP tukee (i) makrotaloudellisia ja sektorianalyysejä, joilla määritetään 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen potentiaaleja tietyissä maissa, (ii) arvioita teknologian 
tarpeista ja teknologian toimintasuunnitelmista, sekä (iii) rakennetaan kapasiteettia hallituksen 
vastuuviranomaisille ilmastonmuutoksen hillintäpoliitikoista.

Tuetaan puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa 
kehittyvissä maissa

Tehostetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä edistävien teknologioiden käyttöönottoa ja leviämistä 
parempien politiikka- ja ohjelmatoimien avulla, samaan aikaan kun mahdollistetaan köyhimpien 
kehittyvien maiden pääsyä puhtaan energian hyödyntämiseen.
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Taulukko 8. UNEPin metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen kehittyvissä maissa (REDD) liittyviä meneillään 
olevat projekteja. (UNEP, UNEP Factsheet on Climate Change, 2012)

Valmius ja implementoinnin tuki REDD+ tukipaketille ja 
muille maaperään kohdistuviin päästöille

Tarjotaan kehittyville maille alusta, jolla merkittävästi vähennetään metsiin ja maaperään 
kohdistuvia päästöjä ja pääsy suoriteperusteiseen rahoitukseen, jolla osallistutaan kansallisiin 
kehitystavoitteisiin kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.

Lippulaivahanke REDD+ :lle Autetaan maita ottamaan REDD:n sivuhyödyt lukuun parannettaessa REDD:n kokonaiskestävyyttä 
ja vähentäessä sen riskejä.

Taulukko 9 UNEPin ilmastonmuutoksen tietoon ja tiedonvaihtoon liittyviä meneillään olevat projekteja. (UNEP, UNEP Factsheet on Climate Change, 2012)

Tieteellinen tukipaketti maailmanlaajuiseen ja 
kansalliseen ilmastonmuutostietoon

Tehostetaan tieteellisperäistä tiedonvaihtoa, tieteellistä kapasiteettia osoittaa tiedonpuutteita, 
erityisesti kehittyvistä maista, joilta saadaan heikosti tietoa, sekä parannetaan yleistä 
ymmärtämistä ja pääsyä ilmastotieteisiin.

Tukiprojekti ilmastonmuutoksen neuvottelijoille Tuetaan ilmastonmuutosneuvottelijoita viimeisimmällä tieteellisellä tiedolla IPCC:stä ja muista 
lähteistä, taustamateriaalilla ja UNEPin ja sen yhteistyökumppaneiden selonteoilla teknisistä 
asioista, joista keskustellaan UNFCCC:ssä ja tietoa viimeisimmästä neuvottelustatuksesta.

Ilmastonmuutokseen tiedonvaihdon ja kontaktoinnin 
projekti

Nostetaan tietoisuutta, välitetään ilmastotieteitä ja pannaan toimeen kontakteja useille 
asianosaisille, samalla tiedotettaessa onnistuneista ilmastonmuutosohjelmista, joilla rohkaistaan 
toimintaa ja hyviä käytäntöjä.

Taulukko 10. UNEPin projekteja liittyen haitallisiin aineisiin ja vaaralliseen jätteeseen. Kansallisen tason kemikaalihallintaan liittyviä projekteja. (UNEP, 
UNEP Factsheet on Harmfull Substances and Hazardous Waste, 2012)

Valtavirtaistetaan hyvää hallinnointia Haitallisten aineiden ja vaarallisten jätteiden hyvän hallinnan huomion ja 
kestävän rahoituksen varmistaminen osana kehityspolitiikkatoimia ja 
-suunnitelmia.

Tiedonsaanti ja -vaihto Vahvistetaan tiedonsaannin ja -vaihdon kapasiteettia kansallisella, 
alueellisella ja kansainvälisellä informaatiolla.

Kemikaalien hyvä tuotanto ja käyttö Kehitetään, testataan ja vaihdetaan teknisiä työkaluja, menetelmiä ja viitteitä, 
jotta saadaan ympäristöllisesti hyvää ja turvallista kemikaalien tuotantoa ja 
käyttöä.

Yhteistyö pienten ja keskisuurten yritysten kanssa hyvässä hallinnoinnissa Rakennetaan kapasiteettia pk-yrityksille haitallisten aineiden ja vaarallisten 
jätteiden hallintaan.

Ympäristöllisesti hyvä hallinnointi Luodaan teknisiä työkaluja ympäristöllisesti kestävään vaarallisten jätteiden 
hallinnointiin, aluksi keskittyen Norsunluurannikkoon.

Taulukko 11. UNEPin projekteja liittyen haitallisiin aineisiin ja vaaralliseen jätteeseen. Toimintaohjelmia ohjaavaan tieteeseen liittyviä projekteja. (UNEP, 
UNEP Factsheet on Harmfull Substances and Hazardous Waste, 2012)

Strateginen lähestymistapa kansainväliseen kemikaalien hallintaan, 
sihteeristö

Sihteeristö tukee kansainvälistä kemikaalien hallinnan strateginen ohjelmaa 
(SAICM).

Globaali arviointi Kehitetään globaalit ohjeistukset haitallisten aineiden ja vaarallisten jätteiden 
tuotannolle, kaupalle, käytölle, vaikutuksille ja hallinnolle sekä informoidaan 
näistä kansainvälistä yhteisöä.

Riskien arviointi ja hallinta Vähennetään kemikaalien ja vaarallisen jätteen riskiä yhtenäisellä riskien 
arvioinnin ja elinkaarihallinnan lähestymistavalla, menetelmillä ja ohjeilla.

Hävittämis- ja tuhoamisteknologioita Luodaan yhtenäistä informaatiota haitallisten aineiden ja vaarallisten jätteiden 
hävittämisestä ja puitepoliitikoita niiden toimeenpanoon.

Raportointikehitys Luodaan hallituksille ja kansainvälisille yhteisöille hyvää hallintaa haitallisten 
aineiden ja vaarallisten jätteiden valvonta-, arviointi- ja 
raportointiprosesseihin. 
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Taulukko 12. UNEPin projekteja liittyen haitallisiin aineisiin ja vaaralliseen jätteeseen. Monitasoisen politiikan ja hallintajärjestelmien tukemiseen liittyvät pro-
jektit. (UNEP, UNEP Factsheet on Harmfull Substances and Hazardous Waste, 2012)

Maailmanlaajuinen elohopeaohjelma Vähennetään riskejä ihmisen terveydelle ja ympäristölle ihmisen toiminnan 
aiheuttamista elohopeapäästöistä.

Lyijyyn ja kadmiumiin liittyvät riskit Vähennetään lyijyn ja kadmiumin käyttöä tuotteissa ja teollisuussektoreilla, 
jotka saavat aikaan erityisaltistumia.

Kemikaalien ja jätteiden monenvälisten ympäristösopimusten vahvistaminen Annetaan teknistä apua monenkeskisten kemikaaleihin ja jätteisiin liittyvien 
ympäristösopimusten toimeenpanon ja valvonnan vahvistamiseksi.

Taistelu laitonta kauppaa vastaan Vähennetään haitallisten aineiden ja vaarallisten jätteiden laitonta kauppaa, 
erityisesti Aasian ja Tyynenmeren sekä Länsi-Aasian alueilla.

Tuetaan alueellisia merisopimuksia Ehkäistään meriympäristön lisääntyvää pilaamista haitallisilla aineilla ja 
vaarallisilla jätteillä, jotka ovat maalta peräisin olevista lähteistä.

Taulukko 15. Esimerkkejä sähkö- ja elektroniikkatuotetissa käytettyjä metalleja. Luvut v. 2006 kysynnän ja v. 2007 hintatason perusteella. (UNEP, 2009)

Taulukko 16. Esimerkkejä sähkö- ja elektroniikkaromumääristä (metric tons/year) kehittyvissä maissa (UNEP, 2009)
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Metalli Primäärituota
nto (t/y)

Tuotannon 
sivutuote SE kysyntä Kysyntä/

tuotanto (%)
HInta (USD/

kg)
Arvo (106 

USD) Esimerkkejä käyttökohteista

Ag 20 000 (Pb, Zn) 6 000 30 430 2.6 Koskettimet, katkaisimet, juotokset

Au 2 500 (Cu) 300 12 22 280 6.7 Liitoslangat, koskettimet, integroidut 
kalvopiirit

Pd 230 PGM 33 14 11 413 0.4 Monikerroskondensaattorit, jatkoyhteet

Pt 210 PGM 13 6 41 957 0.5 Kovalevyt, lämpöparit, polttokennot

Ru 32 PGM 27 84 18 647 0.5 Kovalevyt, plasmanäytöt

Cu 15 000 000 4 500 000 30 7 32.1 Kaapelit, johdot, jatkoyhteet

Sn 275 000 90 000 33 15 1.3 Juotokset

Sb 13 000 65 000 50 6 0.4 Palamisenestoaineet, CRT lasi

Co 58 000 (Ni, Cu) 11 000 19 62 0.7 Ladattavat paristot

Bi 5 600 Pb, W, Zn 900 16 31 0.03 Juotteet, kapasitorit, jäähdytyslevyt

Se 1 400 Cu 240 17 72 0.02 Elektro-optiikka, kopiokoneet, 
aurinkokennot

In 480 Zn, Pb 380 79 682 0.3 LCD lasi, juotteet, puolijohteet

Etelä-
Arfikka Kenia Uganda Marokko Senegal Peru Kolumbia Meksiko Brasilia Intia Kiina

Arviointivuosi 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2005 2007 2007

PC:t 19 400 2 500 1 300 13 500 900 6 000 6 500 47 500 96 800 56 300 300 000

Printterit 4 300 500 250 2 700 180 1 200 1 300 9 500 17 200 4 700 60 000

Kännykät 850 150 40 1 700 100 220 1 200 1 100 2 200 1 700 7 000

TV:t 23 700 2 800 1 900 15 100 1 900 11 500 18 300 166 500 137 000 275 000 1,35E+06

Jääkaapit 11 400 1 400 900 5 200 650 5 500 8 800 44 700 115 100 101 300 495 000



Liite 3. Kansainvälisten merenkulkujärjestön 
(IMO) aloitteita

Kuva 1. Marpol liitteen VI teknisen säännöstön 
(yli 130 kW dieselmoottorit) NOx-päästöjen 
vähentämistavoite suhteessa moottorin 
kierrosmäärään. Vuonna 2008 hyväksytty 
tekninen säännöstö (MEPC 58) sääti 
NOx-päästöjen vähentämiseen kaksivaiheiden 
mallin. Ensimmäistä (Tier II) mallia sovelletaan 
maailmanlaajuisesti uusiin aluksiin 1.1.2011 
alkaen, ja sen odotetaan vähentävän päästöjä 
15-20 % nykyisestä (Tier I). Toista (Tier III) mallia 
sovelletaan 1.1.2016 alkaen, ja sitä sovelletaan 
vain ECA-alueiden (emission control area) läpi 
kulkeviin aluksiin. Tier III mallilla odotetaan 
päästöjen vähenevän 80 % Tier I –tasosta. 
(Kågelson, 2009)

Taulukko 1. Marpol-sopimuksen liitteen VI NOx –päästörajat. Taulukossa n on moottorin noperus (rpm). NOx-päästöjen vähentämiseen on ole-
massa kaksi pääasiallista keinoa: moottorin modifikaatiot ja/tai veden/höyryn syöttö moottoriin tai päästökaasun jälkikäsittely. Hidasnopeuk-
siset dieselmoottorit (SSD) ovat energiatehokkaampia kuin keskinopeuksiset dieselmoottorit (MSD), mutta niiden NOx-päästöt ovat suurempia. 
Nesteytettyä maakaasua käyttävillä moottoreilla (LNG) on merkittävästi pienemmät NOx-päästöt.  (Kågelson, 2009)

Tier Voimaantulovuosi NOx –raja (g/kWh)NOx –raja (g/kWh)NOx –raja (g/kWh)Tier Voimaantulovuosi

n < 130 130 ≤ n ≥ 2000 n ≥ 2000

I 2000 17,0 45xn-0,2 9,8

II 2011 14,4 44xn-0,23 7,7

III 2016 3,4 9xn-0,2 1,96
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Taulukko 2. Katsaus IMO:n aloitteisiin. (Campling, ym., 2010)

Säädös Aikataulu ja status Soveltamisala Ketä koskee Selite

Marpol liite VI, 
säädös 13

1.1.2000 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Maailman-laajuisestiMoottorien valmistajia ja alusten 
käyttäjiä

Moottorit, jotka on rakennettu, muutettu tai 
olemassa olevat tulee vastata teknisiä NOx 
sääntöjä 1.1.2000 alkaen

Marpol 73/78 
liite VI

19.5.2005 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Maailman-laajuisestiKaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 4,5 %.

Marpol 73/78 
liite VI

1.1.2012 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Maailman-laajuisestiKaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 3,5 %.

Marpol 73/78 
liite VI

1.1.2020 alkaen.

Säädöstä voidaan 
tarvittaessa 
uudelleentarkastella.

Maailman-laajuisestiKaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 0,5 %.

Marpol 73/78 
liite VI

19.5.2006 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Itämeri (ECA-alue) Kaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 1,5 %.

Marpol 73/78 
liite VI

22.11.2007 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Pohjanmeri (ECA-
alue)

Kaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 1,5 %.

Marpol 73/78 
liite VI

1.7.2010 alkaen

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Itämeri (ECA-alue) 
ja Pohjanmeri (ECA-
alue)

Kaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 1,0 %.

Marpol 73/78 
liite VI

1.1.2015 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Itämeri (ECA-alue) 
ja Pohjanmeri (ECA-
alue)

Kaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 0,1 %.

Marpol 73/78 
liite VI

13.4.2008 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Maailman-aajuisesti Kaikki alukset. Kaikilla aluksilla tulee olla kansainvälinen 
ilmapäästöjen vähentämissertifikaatti (International 
Air Pollution Prevention Certificate).

Taulukko 3. Katsaus Euroopan yhteisön alusliikennettä koskeviin säädöksiin. (Campling, ym., 2010)

Säädös Aikataulu ja status Soveltamisala Ketä koskee Selite

1999/32/EC 07/2000 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

EY:n satamat. Kaikki alukset Merikaasuöljyn rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 0,2 %.

2005/33/EC 11.08.2006 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

EY:n satamat. Matkustaja-alukset, jotka ovat 
normaaliliiken-teessä (yli 12 
matkustajaa)

Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 1,5 %.

2005/33/EC 11.08.2006 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Itämeri (SECA) Kaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 1,5 %.

1999/32/EC
2005/33/EC

16.08.2006 alkaen. 

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

EY:n satamat. Polttoaineen-toimittajat. Meridieselöljyä, jonka rikkipitoisuus on yli 
1,5 % ei saa myydä.

2005/33/EC 11.08.2007 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

Pohjanmeri (SECA) Kaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 1,5 %.

1999/32/EC
2005/33/EC

1.1.2008 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

EY:n jäsenmaiden alue. Kaikki alukset. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 0,5 %.

2005/33/EC 1.1.2010 alkaen.

Säädös on hyväksytty ja 
voimaansaatettu.

EY:n satamat. Kaikki alukset laiturissa. Alusten polttoaineen rikkipitoisuus saa olla 
maksimissaan 0,1 %.
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