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HINKU-KUNTIEN PÄÄSTÖT KASVOIVAT MUUTA MAATA VÄHEMMÄN

Hiilineutraalisuutta tavoittelevien Hinku-kuntien kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vuodesta 2015
vuoteen 2016 kaksi prosenttia, kun koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 6 prosenttia.
Vuonna 2016 Hinku-kuntien päästöt olivat hiilidioksidiksiekvivalenttina laskettuna 5 040 tuhatta tonnia.
Asukasta kohden päästöt olivat 6,9 tonnia. Hyvinkään asukaskohtainen päästö on 5,3 tonnia.

Vuodesta 2007 vuoteen 2016 Hinku-kuntien päästövähennys on keskimäärin 26 prosenttia. Eniten
päästöjä vähentäneet Hinku-kunnat ovat Iin kunta (-52 %), Rauma (-39 %) ja Kitee (-35 %). Hyvinkään
päästövähennys on ollut 27 %, asukasta kohden laskettuna -31 %.

Hyvinkään kasvihuonekaasupäästökehitys.

Syynä päästöjen kasvuun ovat liikenteen ja rakennusten lämmityksen päästöjen kasvu. Tieliikenteen
päästöjen kasvun pääasiallinen syy oli liikennepolttoaineiden bio-osuuden pieneneminen, mikä vaikutti
päästöjen kasvuun koko Suomen osalta. Lämmityksen päästöjen kasvua selittää se, että vuosi 2016 oli
edellisvuotta kylmempi, mikä lisäsi lämmitystarvetta.



Hinku-kunnissa suurimmat CO2- päästöt syntyvät tieliikenteestä (34 % päästöistä vuonna 2016),
rakennusten lämmityksestä (22 %) ja maataloudesta (13 %). Hyvinkäällä tieliikenne aiheuttaa 41 %
päästöistä, lämmitys (kauko-, öljy- ja sähkölämmitys yhteensä) 35 % ja kulutussähkö 9 %.

Hyvinkään kasvihuonekaasujen päästöjakauma.

Hinku-verkostossa on mukana 41 kuntaa. Ne ovat kunnanvaltuuston päätöksellä sitoutuneet
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
Hinku-kuntien yhteenlaskettu asukasluku on 751 300, joka on 13,6 prosenttia Suomen väestöstä.
Hyvinkää liittyi mukaan alkuvuodesta 2016.

Kunnat tarvitsevat valtion vetoapua
”Hinku-kuntien 80 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä vaatii
pitkäjänteisyyttä kuntien päätöksenteossa. Lisäksi tarvitaan myös koko Suomea koskevan ilmastotyön
vetoapua esimerkiksi liikenteen ja sähkön päästöjen vähentämisessä. Hinku-kunnissa saavutetut
päästövähennykset kertovat, että päästöjä voidaan vähentää etuajassa tinkimättä muista kuntien
tärkeistä tavoitteista”, Hinku-verkoston vastuullinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen
ympäristökeskuksesta sanoo.
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