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LUKU III: SUOMALAISEN KULUTUKSEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

”Ympäristön kannalta merkityksellistä elämäntavassa on sen ympäristökuorma, ei niinkään elämänta-
van muoto tai tyyli.” (Ahonen 2006, s. 84.)

Edellisessä luvussa todettiin, että työmatkojen keskipituus on kasvanut huomattavasti viime vuosi-
kymmenten aikana. Lisäksi työssäkäyvä väestö näyttäisi muuttavan enenevässä määrin kaupunki-
seutujen laitamilla sijaitseviin omakotitaloihin. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että asu-
tuksen hajautuminen lisää henkilöautoliikennettä. Kukaan ei ole kuitenkaan julkaissut tutkimusta, jossa
mitattaisiin tai arvioitaisiin, kuinka paljon yksilön kokonaispäästökuorma kasvaa työmatkan pidentymi-
sen myötä. Luvussa IV on tarkoitus havainnollistaa vertailulaskelman avulla, kuinka suuren osan päi-
vittäinen autoilu ja asuminen sähkölämmitteisessä omakotitalossa voivat muodostaa yksittäisen kulut-
tajan kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä. Ennen sitä on kuitenkin selvitettävä, mistä suomalaisten
kuluttajien aiheuttama kasvihuonekaasupäästöjen kokonaiskuorma muodostuu.

3.1. Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt aiemman tutkimuksen valossa

Mäenpään (2004, ss. 15, 28, 33– 35) mukaan suomalaisten kulutus aiheutti henkeä kohden vuonna
1999 yhteensä noin 11 000 kiloa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka jakautuivat seuraavalla sivulla ole-
van taulukon 3.1. mukaisesti. Taulukon luvut on laskettu jakamalla Mäenpään esittämät luvut Suomen
väestömäärällä vuoden 1999 puolivälissä, joka oli 5 168 400 henkeä.

Suurin osa suomalaisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy ihmisten siirtymisestä paikasta
toiseen, elintarvikkeiden tuotannosta ja jakelusta sekä asumiseen liittyvästä energiankulutuksesta.
Shoppailun osuus on hyvin pieni (alle 10 % kokonaispäästöistä), jos shoppailulla ymmärretään vaat-
teiden ja tavaroiden hankkimista.

Seuraavan sivun taulukko 3.1 sisältää sekä välittömän että välillisen kulutuksen hyödykkeiden koko
elinkaaren ajalta. Kaikki hyödykkeiden valmistusketjun eri vaiheissa syntyneet päästöt on siis pyritty
huomioimaan. Luvut on ilmoitettu kilogramman tarkkuudella. Tästä huolimatta kyseessä eivät ole mi-
tatut päästöt, vaan arviot, jotka on laskettu Tilastokeskuksen kotitaloustiedustelujen avulla laadittujen
kulutustilastojen sekä eri toimialojen päästöihin ja elinkaarianalyyseihin perustuvien Suomen kansan-
talouden tilinpidon panos– tuotos-taulujen perusteella. Koska ulkomailla tapahtuvan tuotannon päästöjä
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on käytännössä mahdoton mitata Suomesta käsin, laskelmassa on oletettu, että tuontituotteetkin val-
mistettaisiin Suomessa. (Mäenpää 2004, ss. 4, 11.)

Taulukko 3.1. Arvio suomalaisen keskivertokuluttajan kasvihuonekaasupäästöistä (Mäenpää 2004)
vuonna 1999 (kiloa CO2-ekvivalenttia). Taulukko ei sisällä lentoliikenteen typenoksidi- ja
vesihöyrypäästöjä.
1. autoilu ja muu liikkuminen (ilman valmismatkoja): 25 %   2698 kg
2. elintarvikkeet ja kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden raaka-aineet: 24 %   2586 kg
3. asunnon ja pesuveden lämmitys, taloussähkö, vesihuolto, jätteiden keruu kiinteistöltä,
pintaremontit, kesämökeillä kulutettu lämmitys- ja muu sähkö sekä nestekaasu: yhteensä 23 %

  2532 kg

4. sisustus, kodinkoneet1 ja kotitalousvälineistö2: yhteensä 3 %    293 kg
5. vaatetus ja jalkineet: 2,5 %    271 kg
6. ruokala-, kahvila-, ravintola-3 ja hotellipalvelut (ilman juomia ja aterioiden raaka-aineita):
yhteensä 2 %

   228 kg

7. alkoholi ja tupakka: 2 %    205 kg
8. valmismatkat ja muut hyödykkeet (esim. sanomalehdet, kirjat, tietokoneet, televisiot,
urheiluvälineet, lemmikkieläinten ruoka ja muut harrastukset4, tietoliikenne, kampaamo- ja
parturikäynnit, pankki- ja vakuutuspalvelut): yhteensä 10 %

  1080 kg

9. koulutus ja terveydenhuolto, lasten päivähoito, vanhusten ja muiden erityisryhmien
laitosasuminen sekä muut sosiaalipalvelut: yhteensä 9 %

   945 kg

Yhteensä 10 838 kg

Mäenpää tarkastelee kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä kulutuslähtöisesti eli sen mukaan, minkä
loppukulutuksessa käytettävän hyödykkeen tuottamisen yhteydessä päästöt ovat syntyneet. Suomen
vientiteollisuuden päästöjä ei siten lasketa suomalaisen kulutuksen päästöiksi, koska vientiteollisuuden
tuottamat hyödykkeet kulutetaan muiden kuin suomalaisten toimesta. Vientiteollisuuden päästöt ovat
Mäenpään (2004, s. 12) mukaan 42 % Suomen talouden aiheuttamasta kasvihuonekaasujen koko-
naispäästöstä. Myöskään infrastruktuurin5 sekä talojen rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuneita
kasvihuonekaasupäästöjä ei lasketa kulutuksen päästöiksi. Infrastruktuuri ja rakennukset luetaan
kansantalouden ainevirtatilinpidossa pääomaksi eikä kulutukseksi. Rakennusvaihe muodostaa kuiten-
kin alle 10 % rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä (Saari 2002;
ks. myös Saari 2003, s. 83).

Mäenpään työstä ei ilmene, kuinka kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt jakautuivat eri kasvihuone-
kaasujen kesken. Tämän vuoksi tarkastellaan seuraavaksi Suomen koko kansantalouden kasvihuo-
nekaasupäästöjä vuonna 1999.6

Suomen talouden kasvihuonekaasupäästöistä 84 % muodostui hiilidioksidista (CO2), jota syntyi lähin-
nä fossiilisten polttoaineiden polton yhteydessä. Typpioksiduuli (N20) oli ilmastovaikutuksella mitattuna
Suomen toiseksi yleisin kasvihuonekaasu, joka muodosti 9 % kansantalouden kasvihuonekaasupääs-
töistä vuonna 1999. (Mäenpää 2005, ss. 42, 47.) Typpioksiduulipäästöjä syntyy etenkin typpilannoit-
teiden valmistuksesta ja käytöstä sekä kotieläinten lannasta. Myös energian tuotannosta ja kataly-

1 Sisältää myös kodinkoneiden huollon ja huonekalujen kunnostuksen.
2 Sisältää myös kodin ja puutarhan hoidossa käytettävät laitteet.
3 Suomalainen aterioi vuonna 1998 ruokalassa, kahvilassa tai ravintolassa keskimäärin kerran viikossa (Var-
jonen ja Viinisalo 2004, s. 33).
4 ilman kesämökkeilyä
5 Infrastruktuurilla tarkoitetaan Lahden (1992, s. 11) mukaan liikenne-, tietoliikenne- ja energia- sekä vesi- ja
viemäriverkostoja.
6 Nämäkään luvut eivät sisällä lentoliikenteen typenoksidi- ja vesihöyrypäästöjen ilmastoa lämmittävää
vaikutusta.
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Kuva 3.1. Suomalaisen kuluttajan vuonna 1999 itse
hankkimat aineelliset hyödykkeet, kg/henki (Mäenpää

2005).
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saattoriajoneuvojen käytöstä syntyy jonkin verran typpioksiduulipäästöjä. (Greenhouse gas emissions
in Finland 2005, ss. 175– 178; Leino 2007.)

Metaani on kasvihuonevaikutukseltaan Suomen kolmanneksi yleisin kasvihuoneilmiön kiihdyttäjä. Me-
taanin osuus kansantalouden ilmastovaikutuksesta oli 7 % vuonna 1999. (Mäenpää 2005, ss. 42, 47.)
Kaatopaikkojen metaanipäästöt 7  muodostivat 58 % kaikista Suomen metaanipäästöistä. Me-
taanipäästöjä syntyy myös jonkin verran elintarvikkeiden tuotannossa, lähinnä lehmien ruoansulatuk-
sen yhteydessä (Tilastokeskuksen tilastotietokanta8; Sipilä ym. 2003, s. 148). Edellä mainittujen luku-
jen osalta on huomattava, etteivät ne sisällä suomalaisten kuluttamien tuontituotteiden valmistuksen
päästöjä. Esimerkiksi suomalaisten kuluttajien nauttiman riisin viljely tuottaa jonkin verran me-
taanipäästöjä Aasiassa (ks. Carlsson-Kanyama 1998, s. 282).

3.2. Suurin osa kulutuksesta on polttoainetta

Valtaosa suomalaisten suoran ai-
neellisen kulutuksen massasta
muodostuu polttoaineista ja elintar-
vikkeista eikä tavaroista ja pakkauk-
sista. Kuva 3.1 esittää suomalaisten
kuluttajien vuonna 1999 ostamien
aineellisten hyödykkeiden määrää.
Myös tämä diagrammi perustuu
kansantalouden ainevirtatilinpitoon
(Mäenpää 2004, s. 14; Mäenpää
2005, ss. 42, 163).

Diagrammia tarkasteltaessa on pidettävä mielessä, että se ei sisällä sähkön ja kaukolämmön sekä
joukkoliikennematkojen tuottamiseen tarvittuja polttoaineita. Jos diagrammi sisältäisi edellä mainitut
lämmitys- ja liikennepolttoaineet, diagrammin ensimmäinen pylväs olisi huomattavasti korkeampi.

3.3. Tarkennettu arvio kulutuksen kokonaispäästöistä

Lentoliikenteen typenoksidipäästöt reagoivat yläilmakehässä lisäten voimakkaasti lentoliikenteen il-
makehää lämmittävää vaikutusta. Lisäksi ilmaan vapautunut vesihöyry saa suurissa korkeuksissa
usein aikaan tiivistymisvanojen muodostumista, millä on myös suoraa maapallon pintaa lämmittävää
vaikutusta. Edellä mainitut päästöt arviolta kaksinkertaistavat lentoliikenteen ilmastovaikutuksen
(Sausen ym. 2005, s. 557). Tiivistymisvanat saattavat myös kehittyä jääkide- eli cirrus-pilviksi. Jääki-
depilvillä saattaa olla huomattavan suuri ilmastoa lämmittävä vaikutus, joskaan ilmiötä ei tunneta vielä
kovin hyvin. Arvioiden mukaan lentoliikenteen kokonaisilmastovaikutus saattaa olla jääkidepilvet huo-
mioiden jopa 3– 5:nkertainen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöihin verrattuna. (Sausen ym. 2005, s.
557.)

7 Kaatopaikalla metaania syntyy mm. elintarvikejätteestä ja lemmikkieläinten ulosteista (Partti 2007).
8 www.tilastokeskus.fi >Tilastot > Tilastot aiheittain > Ympäristö ja luonnonvarat > Kasvihuonekaasut > 2005
> Taulukko 3. Metaanipäästöt 1990, 1995–2005 päästöluokittain.

http://www.tilastokeskus.fi
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Kuva 3.2. Arvio suomalaisen kuluttajan
kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1999.

Kiloa CO2-ekvivalenttia. (Mäenpää 2004; Ryömä 2007.)

33 %

22 % 22 %

8 %

15 %

autoilu,
valmismatkat ja
muu liikkuminen

aterioiden raaka-
aineet ja muut
elintarvikkeet

asunnon ja
pesuveden

lämmitys, talous-
ja mökkisähkö

yms.

koulutus,
päivähoito,

laitosasuminen,
terveydenhuolto

muu kulutus

Taulukossa 3.1 ei ole huomioitu lentoliikenteen typenoksidi- ja vesihöyrypäästöjen ilmastovaikutusta.
Valmismatkojen ja muun lentoliikenteen päästöt ovat todellisuudessa siis huomattavasti suuremmat
kuin taulukossa 3.1. Seuraavaksi lisätään Mäenpään laskelmaan lentokoneiden typenoksidi- ja vesi-
höyrypäästöt valmismatkojen osalta. Valmismatkojen osalta oletuksena on, että lentoliikenteen ilmas-
toa lämmittävä vaikutus olisi kolminkertainen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöihin nähden.

Nurmelan (1996, ss. 163, 175– 176) mukaan vuonna 1990 suomalaisten kuluttajien ulkomaille suun-
tautuneisiin lentäen tehtyihin valmismatkoihin kului 44 386 TJ energiaa. Seuramatkojen tilauslennoilla
ulkomaille matkustaneiden määrä oli vuonna 1990 kuitenkin 79 % suurempi kuin vuonna 1999 (Lii-
kennetilastollinen vuosikirja 2000, s. 165). Tämän vuoksi luku 44 386 TJ kerrotaan kertoimella 0,56.
(Oletuksena on, että matkojen keskipituus olisi säilynyt samana.) Tulokseksi saadaan, että valmis-
matkoihin olisi kulunut vuonna 1999 24 856 TJ energiaa.

Jokaista lentokoneen moottorissa palavaa terajoulea kohden syntyy noin 79 600 kiloa hiilidioksidia
(Lewis 1997, ss. 16; Energiatilasto 2004, s. 24). Suomesta tehtyjen valmismatkojen yhteydessä olisi
syntynyt täten 383 kg hiilidioksidia jokaista suomalaista kohden. Tämän lisäksi valmismatkoista aiheu-
tui 766 kg hiilidioksidiekvivalentin verran kasvihuoneilmiötä kiihdyttäviä typenoksidi- ja vesihöyrypääs-
töjä yläilmakehään, jotka lisätään kokonaiskulutuksen loppusummaan 10 838 kg.

Taulukko 3.2 esittää edellä kuvatulla tavalla saatua arviota suomalaisen keskivertokuluttajan koko-
naiskasvihuonekaasupäästöstä vuonna 1999. Taulukosta puuttuu muun lentämisen kuin valmismat-
kojen typenoksidi- ja vesihöyrypäästöjen aiheuttama ilmastovaikutus.

Taulukko 3.2. Arvio suomalaisen kuluttajan kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1999.
Kiloa CO2-ekvivalenttia. (Mäenpää 2004; Ryömä 2007.)
autoilu (2226 kg), valmismatkat lentokoneella (1149 kg) ja muu liikkuminen (472 kg)    3847 kg
elintarvikkeet ja kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden raaka-aineet    2586 kg
asunnon ja pesuveden lämmitys, taloussähkö, vesihuolto ja jätteiden keruu kiinteistöltä,
pintaremontit, kesämökeillä kulutettu sähkö ja nestekaasu

   2532 kg

koulutus ja terveydenhuolto, lasten päivähoito, vanhusten ja muiden erityisryhmien
laitosasuminen sekä muut sosiaalipalvelut

    945 kg

muu kulutus (sisältää muut kuin lentäen tehdyt valmismatkat)    1694 kg
Yhteensä   11604 kg

Liikkuminen aiheutti vuonna 1999
eniten kasvihuonekaasupäästöjä
(kuva 3.2). Liikenteen kasvihuone-
kaasupäästöistä 58 % aiheutui
henkilöautoilusta. Noin 30 % pääs-
töistä aiheutui ulkomaille lentäen
tehdyistä valmismatkoista. Vain reilu
10 % aiheutui muista joukkoliikenne-
matkoista. (Kohta asunnon ja pesu-
veden  lämmitys ja taloussähkö
sisältää myös vesihuollon, jätteiden
keruun kiinteistöltä, asuntojen pinta-
remontit sekä kesämökeillä kulutetun
sähkön ja nestekaasun.)
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Kuva 3.3. Energiankulutuksen
kasvihuonekaasupäästökertoimia vuonna 1999.

(Mäenpää 2004; Ryömä 2007.)
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3.4. Energiankulutuksen kasvihuonekaasupäästökertoimista

Kuva 3.3 esittää energiankulutuksen
eri sektoreiden aiheuttamaa ilmasto-
vaikutusta kulutettua energiayksikköä
kohden laskettuna. Autoilun energian-
kulutuksen ilmastovaikutusta kuvaava
luku on 0,09. Se tarkoittaa sitä, että
kun autoilun primäärienergiankulutus
megajouleina 9   kerrotaan luvulla
0,09, saadaan autoilun aiheuttama
kasvihuonekaasupäästöjen määrä
ekvivalenttikiloina.

Muiden kulutushyödykkeiden kerroin koskee seuraavia tuotteita ja palveluita: alkoholi, tupakka, sano-
malehdet, vaatetus, sisustus, kodinkoneet, televisiot, matkapuhelimet, puhelin-, posti- ja muu tietolii-
kenne, kirjat, tietokoneet, urheiluvälineet, lemmikkieläinten ruoka, kampaamo- ja parturikäynnit, pank-
kipalvelut sekä muut hyödykkeet, palvelut ja harrastukset. Ravintola-, kahvila-, ja hotellipalvelut eivät
sisälly laskelmaan, eivätkä myöskään kesämökeillä kulutettu sähkö, koulutus, terveydenhuolto, päivä-
hoito eikä laitosasuminen.

Eri energianlähteillä on kovin erilaiset kasvihuonekaasujen ominaispäästökertoimet. Joitain energian-
lähteitä käytettäessä syntyy erittäin paljon kasvihuonekaasuja vapautunutta energiamäärää kohden
(turve ja kivihiili), joitain energianlähteitä käytettäessä kasvihuonekaasupäästöjä taas ei synny juuri
lainkaan (vesi- ja ydinvoima).

Energianlähteiden erilaisten ominaispäästöjen lisäksi energian tuotantotavat eroavat toisistaan käyte-
tyn teknologian energiatehokkuuden suhteen. Öljyllä voidaan tuottaa lämpöenergiaa uusinta teknolo-
giaa edustavissa lämmityskattiloissa jopa 90– 95 prosentin hyötysuhteella (Rakentaja.fi-sivusto10).
Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannon hyötysuhde on Helsingin Energian Hanasaaren voimalai-
toksessa noin 90 %, mutta sähkön erillistuotannon hyötysuhde vaihtelee kaasuturbiinilla tuotetun
lauhdesähkön 32– 35 prosentista kivihiilellä tuotetun lauhdesähkön 35– 39 prosenttiin (Suomi ym. 2004,
s. 14; Günther ym. 2005, s. 16; Hyytiä 2007, sähköpostiviesti11; Helsingin Energian Internet-sivusto12).

Myös eri liikennevälineiden moottoritekniikoissa on huomattavia eroja. Raideliikenteessä käytetyn
sähkömoottorin hyötysuhde on yleensä reilusti yli 90 % (Wikipedia-verkkotietosanakirja: Sähkömootto-
ri). Sen sijaan bensiinikäyttöisen auton moottori pystyy hyödyntämään vain noin 25 % bensiinin sisäl-
tämästä energiasta (Laurikko 2007, sähköpostiviesti13).

Asumisen alhainen kasvihuonekaasupäästökerroin liittynee siihen, että osa asumiseen liittyvästä
energiasta tuotetaan alhaisen ominaispäästön omaavilla vesi- ja ydinvoimalla sekä maakaasulla. Li-
säksi suuri osa asumiseen liittyvästä energiasta tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotannolla, joka on

9 1 megajoule (MJ) = 0,2778 kWh (www.energia.fi > Ympäristötilastoja > Ympäristötilastoja >
Muuntokertoimet)
10 www.rakentaja.fi > Lämmitys > Lämmitysjärjestelmät  > Öljylämmitys  > Yleistä tietoa öljylämmityskatti-
loista
11 asiantuntija Hille Hyytiä Motivasta 15.2.2007
12 www.helsinginenergia.fi > Sähkö > Sähkön alkuperä > Sähkön ja lämmön yhteistuotannon höydyt
13 VTT:n asiakaspäällikkö Juhani Laurikko 9.3.2007

http://www.energia.fi
http://www.rakentaja.fi
http://www.helsinginenergia.fi
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varsin energiatehokas tapa tuottaa sähkö- ja lämpöenergiaa. Myös biopolttoaineiden käyttö asuinra-
kennusten lämmityksessä laskee päästökerrointa.

Typpioksiduuli- ja metaanipäästöt syntyvät pääasiassa muun toiminnan kuin polttoaineiden käytön
yhteydessä. Näiden päästöjen vuoksi elintarvikkeiden osuus kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä
(22 %) on huomattavasti suurempi kuin niiden osuus kulutuksen primäärienergiankulutuksesta (13 %).
Typpioksiduuli- ja metaanipäästöt lisäävät etenkin eläinkunnan tuotteiden ja riisin kasvihuonekuormaa
(Carlsson-Kanyama 1998, ss. 282– 283). Metaania syntyy myös kaatopaikoille viedyistä elintarvikejät-
teestä ja lemmikkieläinten ulosteesta (Partti 2007).


