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IV ASUMISEN JA PÄIVITTÄISEN LIIKKUMISEN VAIKUTUS KULUTTAJAN
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖIHIN

”Kun moottoritien läheltä hakee (omakotitaloa), se on 5 minuuttia ja 10 kilsaa. Ja jokainen 10 kilsaa
mitä sä meet edemmäksi, se hinta laskee niin paljon, että sä ostat uuden auton sillä erotuksella itselle-
si.” (Kirkkonummelainen haastateltava Pekkasen 1996 mukaan, s. 74).

4.1. Esimerkkilaskelmista tiedon tuottamisen, havainnollistamisen ja vaikutussuhteiden mallin-
tamisen välineenä

Esimerkkilaskelmia käytetään usein havainnollistamaan esimerkiksi laskennallisen keskivertokansa-
laisen kulutuksen kokonaisrakennetta. Esimerkkilaskelmassa voidaan pyrkiä kuvaamaan myös johon-
kin tiettyyn kuluttajaryhmään kuuluvan yksilön tai kotitalouden arvioitua tyyppikulutusta. Esimerkiksi
Motivan esitteissä on kuvattu uudessa omakotitalossa asuvan nelihenkisen perheen tyypilliseksi arvi-
oitua energiankulutusjakaumaa (esim. Puhdasta energian säästöä, s. 3). Esimerkkilaskelmia on käy-
tetty myös havainnollistamaan kulutustottumusten vaikutusta sähkönkulutuksen kokonaismäärään
(esim. Yksi tavallinen viikko vain, Motiva).

Tässä opinnäytetyössä pyritään mallintamaan vertailevan esimerkkilaskelman avulla liikenteeseen ja
asumiseen liittyvän energiankulutuksen vaikutusta yksittäisen kuluttajan kasvihuonekaasupäästöjen
kokonaismäärään. Muodostetut mallit ovat energiankulutusmalleja monimutkaisempia, koska ne sisäl-
tävät energiankulutuksen ulottuvuuden lisäksi vielä toisen ulottuvuuden eli energian tuotannon (esim.
sähköntuotanto) ja energian kulutuksen (esim. bensiinin kulutus) sekä myös liikennepolttoaineiden
tuotannon (esim. bensiinin tuotanto) yhteydessä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrän kulu-
tettua energiaa kohden. Tämä toinen ulottuvuus on oleellisen tärkeä, koska kulutetun energian määrä
ei korreloi suoraan kasvihuonekaasupäästöjen määrän kanssa (ks. luku 3.4).

Kulutustutkimuksen ja etenkin energiankulutustutkimuksen havaintoyksikkönä on ollut usein perhe,
ruokakunta tai kotitalous. Myös autonkäyttömahdollisuutta on tutkittu yleensä kotitalouden tasolla eikä
yksittäisen kuluttajan näkökulmasta. Kotitalouden käyttämiseen kulutustutkimuksen havaintoyksikkönä
liittyy kuitenkin metodologisia ongelmia. Kotitalous sopii erityisen huonosti käytettäväksi vertailevan
tutkimuksen havaintoyksikkönä, koska se johtaa väistämättä yksilöiden välillä vallitsevien erojen ta-
soittumiseen tutkimusaineistossa.
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Yhden ja saman kotitalouden jäsenet voivat omata hyvinkin suuresti toisistaan poikkeavia elämänta-
poja ja kulutustottumuksia. Lisäksi yksittäisen kotitalouden sisällä vallitsee usein hyvinkin suuria eroja
esimerkiksi käytettävissä olevien tulojen suhteen. Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka velvoittaisi
avio- ja avopuolisot jakamaan yhteenlasketut tulonsa puoliksi. (Tällainen tasajakopolitiikka ei myös-
kään todennäköisesti istuisi itse pärjäämistä ja yksilön omia valintoja ja vastuuta korostavaan kulttuu-
riimme.) Kotitalouden mahdolliset lapset ovat myöskään harvoin tasa-arvoisia neuvottelukumppaneita
päätettäessä kotitalouden jäsenten pankkitilille ilmaantuvien tulojen käytöstä.

Myös ruotsalaisen liikkumistottumuksia tutkineen Vilhelmsonin mukaan kotitalouden käyttäminen ha-
vaintoyksikkönä yksittäisen liikkujan sijaan voi johtaa tulosten vääristymiseen. Esimerkiksi henkilöauto
on ennen kaikkea henkilökohtainen kulkuneuvo, joka on enimmäkseen yhden ja saman talouden jä-
senen yksityiskäytössä. Tällöin talouden muut jäsenet, jotka muodostavat usein enemmistön, ovat
käytännössä ainakin osan viikosta ja osan vuorokaudesta kokonaan vailla autonkäyttömahdollisuutta.
(Vilhelmson 1990, s. 11.)

4.2. Malli kulutuksen päästöjen muodostumisesta

Paul Ehrlichin ja John Holdrenin 1970-luvulla esittämän IPAT-mallin mukaan kansakunnan aiheuttama
ympäristöön kohdistuva vaikutus voidaan johtaa alla olevasta kaavasta (Ehrlich ym. 1972, ss. 20, 43).

I = impact (ympäristövaikutus)
P = population (väestön koko)
A = affluence (kulutettujen hyödykkeiden määrä/kansalainen)
T = tecnology (tuotannon keskimääräinen ympäristövaikutus/hyödyke)

IPAT-malli muunnetaan tässä työssä kuvaamaan yksittäisen kuluttajan (consumer) aiheuttamaa ympä-
ristövaikutusta jättämällä väestön kokoa kuvaava kerroin (P) pois:

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kuluttajan aiheuttamaa ilmastovaikutusta, joka saadaan kaavas-
ta:

Tuotannon ominaispäästökerroin tarkoittaa hyödykkeen valmistuksen aiheuttamaa kasvihuonekaasu-
päästöä per kilo tai litra hyödykettä.

Kuluttajan päästöjä voidaan tarkastella paitsi materiaaliselta tasolta liikkeelle lähtien (esimerkiksi kulu-
tetut bensiinilitrat) myös palveluiden eli aineettomien hyödykkeiden kautta:

I = P * A * T

ilmastovaikutuskuluttaja (Ic) = kulutettu hyödyke kiloina tai litroina (A) * tuotannon ominaispäästökerroin (T)

ilmastovaikutuskuluttaja = kuljetuspalvelu (junamatka) kilometreinä * KHK-päästö/henkilökilometri

Ic = A * T
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Seuraavat kaavat kuvaavat kuluttajan asumisesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen muodostu-
mista:

Rakennuksen lämmitysjärjestelmän ominaiskasvihuonekaasupäästökerroin saadaan seuraavasta
kaavasta:

Yksittäisen sähkölaitteen kokonaissähkönkulutus saadaan kaavasta:

4.3. Vertailulaskelmassa käytetyt oletukset

Tässä luvussa esitettävää vertailevaa esimerkkilaskelmaa voidaan pitää eräänlaisena fiktiivisenä ta-
paustutkimuksena. Laskelma ei kerro olemassa olevien henkilöiden todellisen kulutuksen aiheutta-
mista päästöistä, vaan laskelman laatimisen tarkoituksena oli tutkia tiiviin yhdyskuntarakenteen ja te-
hokkaasti toimivan joukkoliikenteen käytön hyötyjä suhteessa hajanaiseen yhdyskuntarakenteeseen ja
henkilöautolla tapahtuvaan työmatkapendelöintiin. Laskelmassa pyrittiin tämän vuoksi esittelemään
kasvihuonekaasupäästöjen kannalta ikään kuin paras ja huonoin mahdollinen asumisen ja liikkumisen
kombinaatio. Laskelman esimerkkihenkilöt eivät siten pyri jäljittelemään keskivertohelsinkiläistä tai
keskivertonurmijärveläistä. Sen sijaan helsinkiläisen esimerkkihenkilön liikennetottumukset pyrittiin
valitsemaan sellaiseksi, että ne edustaisivat tulevaisuudessa toivottavasti yleistyvää, vähäpäästöistä
liikennekulttuuria.

Koska esimerkeistä haluttiin samalla myös realistisia, ne pyrittiin rakentamaan siten, että ne edustai-
sivat arkiliikkumisen ja asumisen osalta suhteellisten suurten ihmisjoukkojen tavanomaista elämänta-
paa, joka tukeutuu tavanomaiseen, käytännössä toimivaksi havaittuun teknologiaan. Ympäristöä
säästävämmän esimerkkitapauksen muodostamisen kriteerinä oli lisäksi se, että liikkumiseen käytet-

1 Rakennuksen ominaisenergiankulutus on tässä sikäli harhaanjohtava termi, että kyseinen suure riippuu
etenkin omakotitaloissa myös asukkaiden omista toimista, kuten lämmitystehon säädöstä (mikä tapahtuu
esimerkiksi huonekohtaisten termostaattien avulla). Myös tuuletustottumukset vaikuttavat
termostaattisääteisen lämmitysjärjestelmän kokonaiskulutukseen.

ominaispäästökerroinlämmitys (kg/m2) = rakennuksen ominaisenergiankulutus1 (kWh/m2)
* lämmitystavan ominaispäästökerroin eli KHK-päästöjen määrä kiloina/kWh

ilmastovaikutusasunnon lämmitys  = asumisväljyys eli asukasta kohti laskettu pinta-ala * rakennuksen
lämmitysjärjestelmän ominaisKHK-päästökerroin kiloina/m2

ilmastovaikutuslämmin käyttövesi = kulutetun lämpimän käyttöveden energiasisältö kilovattitunteina *
käyttöveden lämmittämisen ominaispäästökerroin eli KHK-päästöjen määrä kiloina/kWh

ilmastovaikutussähkölaitteiden käyttö = sähkölaitteiden yhteiskulutus kilovattitunteina * sähköntuotannon
ominaispäästökerroin eli KHK-päästöjen määrä kiloina/kWh

kokonaiskulutussähkölaitteen käyttö = (sähkölaitteen käyttöaika * sähkölaitteen käytönaikainen
keskikulutus) + mahdollinen lepovirtakulutus
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tävä teknologia edustaisi tämän hetken parasta käytettävissä olevaa teknologiaa. Tästä syystä helsin-
kiläinen esimerkkihenkilö on laitettu liikkumaan metrolla ja junalla.

Vertailuasetelma muodostui edellä mainittujen kriteerien perusteella seuraavanlaiseksi: Molemmat
esimerkkihenkilöt työskentelevät Helsingin kantakaupungissa. Toinen asuu kerrostalossa Helsingissä,
toinen omakotitalossa Nurmijärvellä. Kerrostalo lämpiää kaukolämmöllä, omakotitalo suoralla sähkö-
lämmityksellä. Molemmat esimerkkihenkilöt asuvat omistusasunnossa ja kolmen hengen taloudessa.
(Tilastokeskuksen mukaan Uudenmaan maakunnan omakotitaloasuntojen keskimääräinen asukasluku
on 2,83 henkeä, julkaisematon tilasto2). Helsinkiläisen esimerkkihenkilön asunto on neljänneksen pie-
nempi kuin nurmijärveläisen esimerkkihenkilön asunto. Perusteluna on se, että asunnot ovat Helsin-
gissä kalliimpia eli samalla hinnalla saa vähemmän neliöitä.

Monilla omakotitaloon muuttavilla on kaksi lasta. Omakotitaloa Helsingin seudun
kehyskunnista etsivien perheiden lapset eivät ole kuitenkaan yleensä enää pikkulapsi-iässä,
vaan jo vähän varttuneempia (Rytkönen 2006, puhelinhaastattelu3). Lisäksi vanhemmat jäävät
yleensä taloon asumaan myös lasten aikuistuttua. Esimerkiksi Pekkasen (1996, s. 134)
haastattelemat Kirkkonummen haja-asutusalueille muuttaneet kokivat asumismuotonsa
ihanteelliseksi kahdelle aikuiselle ja suunnittelivat asuvansa talossaan niin kauan kuin
terveyttä ja voimia riittää. Lehtosen ja muiden (1996, s. 27) mukaan vain 63 %
pääkaupunkiseudulle pendelöivistä pientalossa asuvista työikäisistä asui lapsiperheessä.
Myös Nurmelan (1996, s. 185) mukaan huomattava osa maamme ns. tyhjän pesän
talouksista4 asuu omakotitalossa.

Vertailun oletusarvona on, että muu kuin päivittäiseen liikkumiseen ja asumiseen liittyvä kulutus (syö-
minen, lomailu, vaatetus, harrastukset ja kodin irtaimisto) on molemmilla esimerkkihenkilöillä vuoden
1999 keskitasoa. Poikkeuksen laskennallisesta keskivertosuomalaisesta muodostaa kuitenkin se, ett-
eivät esimerkkihenkilöt opiskele lainkaan esimerkkivuoden aikana. He eivät myöskään käy päivähoi-
dossa eivätkä käytä sairaalapalveluita, eikä heitä sijoiteta vankilaan tai muuhun laitokseen.

Lisäksi on oletettu, että molemmat kulkevat saman määrän viikoittaisia vapaa-aikaan ja asioiden hoi-
tamiseen liittyviä matkoja (taulukko 4.1). Helsinkiläinen esimerkkihenkilö käyttää liikkumisensa metroa
ja junaa, nurmijärveläinen henkilöautoa. Taulukossa on pyritty ottamaan huomioon kaikki autossa ole-
vat matkustajat. Tällöin autoilusta syntyvät ajokilometrit on jaettu kaikkien autossa matkaavien kesken.
Lopuksi esimerkkihenkilöön kohdennetut kilometrit on summattu laskennallisen yksin autoilun kilomet-
reiksi. Tällä menettelytavalla on haluttu huomioida se, että matkustajakohtaiset päästöt pienenevät
huomattavasti auton täyttöasteen kasvaessa.

Taulukko 4.1.
Esimerkkihenkilöiden viikoittaiset
vapaa-ajan ja asiointimatkat

Helsinkiläinen raideliikkuja
(työmatkat metrolla, muut
matkat osittain myös
paikallisjunalla)

Nurmijärveläinen autoilija

erillinen vapaa-ajanmatka yhtenä
arki-iltana viikossa

yhteen suuntaan 10 km (yh-
teensä 20 km)

yhteen suuntaan 10 km (yh-
teensä 20 km)

vapaa-ajan- tai asiointimatka lauan-
taina

12 km (24 km) yhteen suuntaan 12 km (3 hen-
keä autossa) = 4 km/henki (yh-
teensä 8 km)

vapaa-ajanmatka sunnuntaina 20 km (40 km) yhteen suuntaan 20 km (2 hen-
keä autossa) = 10 km/henki
(yhteensä 20 km)

Yhteensä 84 km viikossa 48 km viikossa yksin autoilua

2 Asuntokunnat 2004. Erillisissä pientaloissa asuvat asuntokunnat keskikoon mukaan 31.12.2004.
Julkaisematon tilasto. Saatu yliaktuaari Elina Aspblad-Huohvanaiselta 11.7.2006.
3 Kiinteistömaailman aluejohtaja Tommi Rytkönen 28.7.2006
4 =pariskunta, jonka lapset ovat muuttaneet pois
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Laskelmassa oletetaan myös, että esimerkkihenkilöt tekevät vuosittain 3,5 edestakaista kotimaan lo-
mamatkaa. Näiden matkojen on ajateltu suuntautuvan Keski-Suomeen. Helsingissä asuva esimerkki-
henkilö kulkee lomamatkansa junalla, nurmijärveläinen taas henkilöautolla, jossa matkustaa yhteensä
3 henkeä. Esimerkkihenkilöiden muu lomailu muodostuu laivaristeilyistä ja lentäen tehdyistä valmis-
matkoista, joita he tekevät saman verran kuin suomalaiset keskimäärin vuonna 1999.

4.4. Asumisen kasvihuonekaasupäästöt

A. Helsinkiläisessä kerrostalohuoneistossa

Vuotta 2003 voidaan pitää asuntojen lämmitystarpeen suhteen harvinaisen tavanomaisena vuotena
Helsingissä, sillä Tilastokeskuksen mukaan kyseisen vuoden lämmityskauden sääolot Helsingin Kai-
saniemessä poikkesivat vain 1 prosentin vuosien 1971– 2000 keskiarvosta (Energiatilasto 2004, s. 81).
Helsingin Energia möi vuonna 2003 yhteensä 9814 helsinkiläiseen asuinkerrostaloon kaiken kaikkiaan
3734 gigavattituntia kaukolämpöä, josta noin 30 % kului asukkaiden käyttöveden lämmitykseen (Pulli-
ainen 2006, sähköpostiviesti5).

Helsinkiläisessä asuinkerrostalossa on keskimäärin noin 28,5 asuntoa, 1565 asuinneliötä ja 45 vaki-
naista asukasta (julkaisematon tilasto6). Noin 92,5 prosentissa asunnoista asuttiin vakinaisesti vuonna
2003 (Aluesarjat-tilastotietokanta7 ). Täten vakinaisesti asutuissa asunnoissa kului kaukolämpöä
asunnon ja kiinteistön yhteistilojen lämmittämiseen yhtä asuntoa kohden 9120 kWh ja käyttöveden
lämmittämiseen 4550 kWh8. Yksi vakinainen kerrostaloasukas kulutti lämmintä vettä noin 2677 kWh:n
edestä vuodessa.

Lämpimän veden kulutus voi vaikuttaa suurelta, mutta kuopiolaisissa vuosina 1980–1989
rakennetuissa kaukolämmön piirissä olevissa omakotitaloissa kulutus oli kutakuinkin samaa
suuruusluokkaa eli 2400 kWh/henki (julkaisematon tilasto9). Lämpimän veden tuottaminen
asuntokohtaisella sähkövaraajalla (menetelmä, jota käytetään usein omakotitaloissa) lienee
huomattavasti energiatehokkaampaa, etenkin jos asunnossa asuu monta henkeä. Esimerkiksi
Haapakosken ja Ruskan mukaan (1998, s. 28) Jyväskylässä sijaitsevassa kolmen hengen
omakotitaloudessa kuluu lämpimän veden tuottamiseen vain noin 1000 kWh/asukas. Yhden
hengen omakotitaloudessa kuluu varaajahäviöiden vuoksi kuitenkin jo lähes kaksinkertainen
määrä (1900 kWh).

Helsingissä asuvilla oli vuonna 2001 käytettävissään keskimäärin noin 33 asuinneliömetriä henkeä
kohden. Asuinneliöiden määrä laski kuitenkin jyrkästi talouden koon kasvaessa. Toisaalta omis-
tusasunnossa asuvat helsinkiläiset asuivat 12 % laskennallista keskiarvoa väljemmin ja heidän asun-
tonsa oli keskimäärin 32 % tilavampi kuin vuokralla asuvien asunto. (Asuminen ja Helsingin alueet
2003, ss. 16– 17.) Esimerkkihenkilön perheen asunnon kooksi valittiin edellä esitettyä soveltaen 90
neliötä.

5 Helsingin Energian tekninen asiantuntija Kauko Pulliainen 22.6.2006
6 Helsingin asuinkerrostalot 31.12.2005. Excel-taulukko. Saatu yliaktuaari Pekka Vuorelta Helsingin
kaupungin tietokeskuksen tilasto- ja tietopalveluyksiköstä 2.6.2006.
7 www.aluesarjat.fi > Helsinki Espoo ja Vantaa osa-alueittain > Asuntokanta > H2. Helsingin asuntokanta
talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan alkaen 31.12.2002
8 Laskelmassa on oletettu, että ei vakinaisesti asutuissa asunnoissa kuluu keskimäärin 80 % vähemmän
lämmintä vettä kuin vakinaisesti asutuissa asunnoissa.
9 Omakotitalon keskimääräisiä energiankulutuksia, 925 talon kaukolämmön vuosien 1995–2004 keskiarvo.
Kuopion Energia. Excel-taulukko. Saatu markkinointiteknikko Heikki Vihoselta 8.11.2005.

http://www.aluesarjat.fi
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Aiemmin esitettyjen lukujen perusteella voidaan laskea, että kerrostalokiinteistön lämmitykseen kului
esimerkkihenkilön perheen osalta 14 940 kWh vuodessa. (Kerrostaloasunnon lämmitys sisältää tässä
laskelmassa myös porrashuoneen ja talon muiden yleisten tilojen sekä mahdollisten kivijalan liikehuo-
neistojen lämmityksen.) Käyttöveden lämmitykseen kului lisäksi kolmelta hengeltä yhteensä 8031
kWh.

Helsingin kerrostaloasunnot ja niiden lämmin käyttövesi lämmitetään lähes poikkeuksetta
kaukolämmöllä. Helsingin Energia tuottaa kaukolämpönsä nykyisin kivihiilellä ja maakaasulla
sekä jäteveden lämmön talteenotolla. Kaukolämpö tuotetaan yhteistuotantona siten, että
tuotannossa syntyy myös sähköä. Kun ulkoilman lämpötila laskee 3–5 pakkasasteeseen,
yhteistuotantolaitosten kapasiteetti ei enää riitä, vaan Helsingissä otetaan käyttöön
maakaasulla käyvät huippulämpökeskukset sekä tarvittaessa myös Salmisaaren kivihiilikeskus
tai raskasöljykeskukset. Nämä laitokset tuottavat pelkästään lämpöä. Vuonna 2006 Helsingin
Energian kaukolämpö tuotettiin 54-prosenttisesti kivihiilellä ja 42-prosenttisesti maakaasulla.
Loput 4 % tuotettiin raskaalla polttoöljyllä. (Pyykkönen 2007a ja 2007b.)

Vuonna 2004 Helsingin Energian tuottaman kaukolämmön ominaispäästöt olivat 0,2 kg hiilidioksi-
dia/kWh, mikä vastaa 0,206 kg hiilidioksidiekvivalenttia/kWh (Huuska 2007, sähköpostiviesti10; ks.
myös Heljo ja Laine 2005, s. 52). Luku on laskettu hyödynjakomenetelmällä, jota pidetään nykyisin
parhaana tapana jakaa lämmön ja sähkön yhteistuotannolla saavutetut edut tuotetun kaukolämmön ja
sähkön kesken (Suomi ym. 2004, s. 14; Heljo ja Laine 2005, s. 57). Tässä menetelmässä yhteistuo-
tannolla saavutettava synergiahyöty jakautuu tasapuolisesti molemmille tuotteille, sekä lämmölle että
sähkölle (Liikanen 1999, ss. 37, 69, 73).

Kolmihenkisen esimerkkitalouden asunnon ja pesuveden lämmityksestä syntyy yhteensä 4732 kg hiili-
dioksidiekvivalenttia vuodessa eli 1577 kg henkeä kohden.

Helsingin Energian mukaan Helsingin kerrostaloasunnoissa kului kotitaloussähköä vuonna 2003
asuntoa kohden keskimäärin 2025 kWh vuodessa (julkaisematon kulutusseurantataulukko11). Tästä
eteenpäin kerrostaloasunnoissa käytetystä kotitaloussähköstä käytetään nimitystä ’laitesähkö’12 vas-
takohtana termille ’lämmityssähkö’13. Jos oletetaan, että ei vakinaisesti asutuissa asunnoissa kului
sähköä puolta vähemmän kuin muissa, vakinaisesti asutuissa asunnoissa kului silloin 2085 kWh vuo-
dessa14. Helsinkiläisessä kerrostaloasunnossa kului vuonna 1991 1730 kWh sähköä. (Rouhiainen
1993, s. 70.) Sähkönkulutus olisi siis lisääntynyt noin 21 % vuoden 1991 tasosta.

Kolmihenkinen helsinkiläinen kerrostalossa asuva kotitalous kulutti vuonna 1991 2436 kWh laitesäh-
köä (Rouhiainen 1993, s. 70). Kulutuksen 21 prosentin kasvu huomioiden voidaan arvioida, että kol-
mihenkinen talous käytti vuonna 2003 2948 kWh laitesähköä. Kerrostalon yleisten tilojen kiinteis-
tösähkön15 kulutuksen oletetaan lisäksi olevan 6,6 kWh/asuinneliö. Kolmihenkinen talous kulutti siten
kiinteistöllä yhteensä 3542 kWh laite- ja kiinteistösähköä vuodessa.

10 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristösuunnittelija Petteri Huuska 19.3.2007
11 Sähkön käyttö Helsingissä vuonna 2003. Excel-taulukko. Saatu Helsingin Energian erikoistutkijalta Kalevi
Havukaiselta 9.6.2006.
12 Termiä laitesähkö käytetään tässä merkityksessä ’kodinkoneiden, valaisinten, mahdollisen koneellisen
ilmastoinnin sekä muiden sähkölaitteiden kuluttama sähkö’.
13 Termiä lämmityssähkö käytetään tässä opinnäytetyössä merkityksessä ’asuintilojen ja käyttöveden
lämmitykseen kulunut sähkö’.
14 Tämä tekee asukasta kohden 1227 kWh vuodessa, sillä vakinaisesti asutun kerrostaloasunnon asukasluku
on keskimäärin 1,7.
15 hissi, rappukäytävän ja pihan valaistus, pesutupa ja talosauna
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Heljon ja Laineen (2005) sähköntuotannon päästölaskennan kulutusrakennemenettelyssä Suomen
sähköntuotantokapasiteetti on jaettu kolmeen teholuokkaan: perus-, väli- ja huipputehoon. Helsinkiläi-
sen esimerkkitalouden käyttämän laite- ja kiinteistösähkön arvioidaan tässä opinnäytetyössä sijoittu-
van sähköntuotannon perusluokkaan, koska laitesähköä kuluu lähinnä vuodenajasta riippumattomiin
toimintoihin, kuten kylmälaitteisiin, ruuanlaittoon, astianpesuun ja vaatehuoltoon sekä tietokoneeseen
ja televisioon (esim. Rouhiainen 1993, s. 71).16 Tästä poikkeuksena vain valaistus, jonka päästöt las-
kettiin välitehoalueen kertoimella 0,46 CO2-ekvivalenttia/kWh (ks. s. 34). Valaistukseen kuluu Helsingin
Energian kulutuslaskurin17 mukaan tämäntyyppiseltä kotitaloudelta 705 kWh vuodessa.

Sähköntuotannon perusteho tuotetaan Suomessa lähinnä ydin- ja vesivoimalla sekä kaukolämpöön
liitettyjen kiinteistöjen lämpimän käyttöveden tuottamisen yhteydessä syntyvällä sähköllä. Perustehon
ominaispäästökertoimen arvioidaan olevan vain 0,112 kg CO2-ekvivalenttia/kWh. (Heljo ja Laine 2005,
ss. 53, 56.) Koska ominaispäästöarvo 0,112 on huomattavan pieni, ja koska aihetta on tutkittu vasta
vähän, käytetään tässä opinnäytetyössä varmuuden vuoksi 50 % suurempaa ominaispäästöarvoa
0,168 kg CO2-ekv/kWh. Asunnon valaistuksesta (705 kWh/y) aiheutuu päästöjä 324 kg vuodessa. Muun
laitesähkön käytöstä (2837 kWh/y) syntyi 477 kg hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa.

Laitesähkön kulutuksen vuosittaiseksi päästöksi saadaan täten 324 kg + 477 kg eli 801 kg hiilidioksi-
diekvivalenttia vuodessa. Tämä tekee 267 kiloa henkeä kohden. Helsinkiläisen esimerkkihenkilön
vuotuiset päästöt kotona kuluvasta energiasta ovat siten seuraavat:
• asunnon ja pesuveden lämmitys: 1577 kg
• laitesähkön käyttö: 267 kg
• Yhteensä: 1844 kg CO2-ekvivalenttia vuodessa.

B. Nurmijärveläisessä omakotitalossa

Tässä esimerkkilaskelmassa käytetään sähkölämmitettävää omakotitaloa, koska sähkölämmitys on
edelleen ylivoimaisesti suosituin omakotitalojen lämmitysmuoto. Uusistakin taloista 62 % lämpiää
pääosin sähköllä. Puulla tai puupelleteillä lämpiää vain 7 %, sähkökäyttöisillä maalämpöpumpuilla 12
% uusista omakotitaloista. (Tilastokeskuksen julkaisematon tilasto18.)

Uudenmaan omakotitaloissa asuvien asuinväljyys on 40 neliötä/asukas (Tilastokeskuksen julkaisema-
ton tilasto19). Kolmihenkisellä perheellä olisi siten käytettävissään keskimäärin 120 neliötä.

Uudenmaan omakotitalojen ikäjakauma oli vuonna
2003 taulukon 4.2 mukainen (Rakennukset, asunnot ja
asuinolot 2003, ss. 32– 34).

Uudenmaan tai Etelä-Suomen omakotitalojen
energiankulutuksesta ei ole olemassa tilastoja eikä
kattavia tutkimuksia. Tässä opinnäytetyössä

16 Taustalla on ajatus, että esimerkkitalouden ulkolämpötilasta pitkälti riippumaton sähkönkäyttö ei juurikaan
aiheuta piikkejä Suomen sähkönkulutukseen.
17 www.helsinginenergia.fi > Sähkö > Kotitaloudet > Arvioi kulutuksesi
18 Myönnetyt rakennusluvat lämmönlähteen ja lämmitystavan mukaan vuonna 2005. Taulukko 103U. Saatu
aktuaari Paula Salmiselta 8.12.2006.
19 Asuntokunnat 2004. Erillisissä pientaloissa asuvat asuntokunnat keskikoon mukaan 31.12.2004.
Julkaisematon tilasto. Saatu yliaktuaari Elina Aspblad-Huohvanaiselta 11.7.2006.

Taulukko 4.2. Uudenmaan omakotitalojen
ikäjakauma 31.12.2003 (Tilastokeskus
2004).
vuosina 1990–2003 rakennettuja 23 %
1980-luvulla rakennettuja 21 %
1970-luvulla rakennettuja 13 %
1960-luvulla rakennettuja 11 %
1950-luvulla tai aiemmin rakennettuja 31 %

http://www.helsinginenergia.fi


Ryömä 2007: Urbaani on ekoa. Päivittäisen liikkumisen vaikutus kuluttajan kasvihuonekaasu...33

turvaudutaan sen vuoksi Helsingin Energian sähkönkulutuslaskurin20 antamiin arvioihin. Laskuri pe-
rustuu Helsingin Energian 1980-luvulla tekemään 1000 omakotitaloa käsittävään tutkimukseen sekä
Imatran Voima Oy:n koerakentamisprojektin (Haapakoski ja Ruska 1998) tuloksiin (Roiha 2007, säh-
köposti21).

Helsingin Energian kulutuslaskuria testattiin pistokokeenomaisesti vertaamalla laskurin
1980-luvun taloille antamia kulutuslukemia Melasniemi-Uutelan vuonna 1992 julkaisemaan
tutkimukseen, jonka aineistona oli noin 300 kpl 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa rakennettua
uusmaalaista omakotitaloa. Laskurin antamat lukemat eivät poikenneet oleellisesti
Melasniemi-Uutelan saamista lukemista.

Laskurin mukaan Helsingin Energian
toimialueella sijaitsevassa sähköpattereilla
lämpiävässä omakotitalossa kuluu energiaa
lämmitykseen taulukon 4.3 mukaisesti. Lisäksi
kolmen asukkaan lämpimään käyttöveteen
kuluu asuntokohtaisella sähkövaraajalla
tuotettuna keskimäärin 1000 kWh henkeä koh-
den eli 3000 kWh (Haapakoski ja Ruska 1998, s.
28), mikä ei sisälly taulukon lukuihin.
Taulukossa on oletettu, että vuoden 1980 jälkeen rakennetut talot on varustettu poistoilman lämmön
koneellisella talteenotolla. Lisäksi on oletettu, että asunnossa kulutetaan 5365 kWh laitesähköä22

vuodessa, mikä ei myöskään sisälly taulukon lukemiin.

Kun kulutuslaskurin arviot suhteutetaan Uudenmaan omakotitalokannan ikäjakaumaan, saadaan tu-
lokseksi, että 120 neliön suuruisessa keskimääräisessä uusmaalaisessa omakotitalossa kuluisi sähköä
huonetilojen lämmitykseen 16 884 kWh vuodessa, jos talo lämpiää suoralla sähkölämmityksellä. Kol-
men asukkaan lämpimään käyttöveteen kuluu lisäksi yhteensä 3000 kWh. Lämmitykseen ja lämpi-
mään käyttöveteen kuluu yhteensä 19 884 kWh, mikä vastaa öljylämmitystalon 1988 litran vuosikulu-
tusta.

Helsingin Energian kulutuslaskuriin perustuvasta tuloksesta voidaan päätellä, että
suomalainen talotekniikka on eurooppalaisittain erittäin energiataloudellista. Vaikka Saksan
ilmasto on merkittävästi Suomen ilmastoa leudompi, tyypillisessä saksalaisessa 120
neliömetrin suuruisessa omakotitalossa näyttäisi kuluvan lähes 20 % enemmän energiaa
asuintilojen lämmittämiseen kuin tämän opinnäytetyön Uudellamaalla sijaitsevassa
esimerkkitalossa (KlimaAktiv-verkkosivusto23).

Omakotitaloasunnoissa kuluu enemmän laitesähköä kuin kerros- tai rivitaloasunnoissa (Melasnie-
mi-Uutela 1994, ss. 10, 17). Uudellamaalla sijaitsevissa 1970-luvun öljykriisien jälkeen rakennetuissa
omakotitalossa asuvat nelihenkiset taloudet kuluttivat vuonna 1991 keskimäärin 82 % enemmän lai-
tesähköä kuin helsinkiläisessä kerrostalossa asuvat nelihenkiset taloudet. (Melasniemi-Uutela 1993, s.
23; Rouhiainen 1993, s. 42, 71.) Koska aiheesta ei löytynyt tuoreempaa tutkimustietoa, tässä laskel-
massa turvaudutaan arvioon, että uusmaalaisessa omakotitalossa laitesähköä kuluu edelleen 82 %
enemmän kuin helsinkiläisessä kerrostalossa. Nurmijärveläisessä omakotitalossa asuva perhe kulut-
taisi siten 5365 kWh laitesähköä vuodessa. Esimerkkitalossa käytetään sähkösaunaa ja kahta auton
lohkolämmitintä.

20 www.helsinginenergia.fi > Sähkö > Kotitaloudet > Arvioi kulutuksesi
21 Helsingin Energian tuotepäällikkö Jarmo Roiha sähköpostilla 12.12.2006 ja 11.1.2007.
22 Termiä ’laitesähkö’ käytetään tässä ’lämmityssähkön' vastakohtana eli merkityksessä ’kodinkoneiden,
valaisinten, mahdollisen koneellisen ilmastoinnin sekä muiden sähkölaitteiden kuluttama sähkö’.
23 www.klima-aktiv.com  >  Werden Sie KlimaAktiv! > KlimaAktiv sein - was bedeutet das? > Wie sieht die
CO2 -Emissionsbilanz einer typischen Familie aus?

Taulukko 4.3. 120-neliöisen Uudellamaalla
sijaitsevan omakotitalon lämmityksen
sähkönkulutus rakennusajankohdan mukaan
(Helsingin Energian kulutuslaskuri).
1990-luku 8713 kWh
1980-luku 9884 kWh
1970-luku 15 914 kWh
1960-luku 21 235 kWh
1950-luku tai aiemmin rakennetut 26 557 kWh

http://www.helsinginenergia.fi
http://www.klima-aktiv.com
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Heljon ja Laineen kulutusrakennemallissa Suomen sähköntuotantokapasiteetti on jaettu kolmeen te-
holuokkaan: perus-, väli- ja huipputehoon. Sähköntuotannon perusteho tuotetaan Suomessa pitkälti
ydin- ja vesivoimalla, minkä vuoksi sen ominaispäästökertoimen arvioidaan olevan vain 0,112 kg
CO2-ekvivalenttia/kWh. Väliteho tehdään pitkälti suuren hyötysuhteen omaavissa yhteistuotantolaitok-
sissa, joissa tuotetaan samanaikaisesti sekä kauko- tai prosessilämpöä että sähköä. Välitehon omi-
naispäästökertoimen arvioidaan olevan 0,46 kg CO2-ekvivalenttia/kWh. Huipputeho tuotetaan pääasi-
assa huonon hyötysuhteen omaavissa lauhdevoimaloissa, minkä vuoksi huipputehon ominaispäästö-
kerroin on 0,87 CO2-ekvivalenttia/kWh. Mallissa on oletettu, että huipputehon tuottamiseen käytetty
lauhdevoima tuotetaan kivihiilellä24. (Heljo ja Laine 2005, ss. 4, 53.)

Heljo ja Laine arvioivat, että sähkölämmityksen sekä sähkövaraajalla tuotetun lämpimän käyttöveden
ominaispäästöt olisivat keskimäärin noin 0,4 kg CO2-ekvivalenttia/kWh25. Sähkölämmityksen muuta
sähköä huomattavasti suurempi ominaispäästökerroin johtuu siitä, että sähkölämmitys aiheuttaa kyl-
mien säiden aikaisia kulutushuippuja, ns. tehopiikkejä, jotka johtavat sähkön kysynnän nousuun. Näitä
kulutushuippuja ei ole taloudellista hoitaa ydin- tai vesivoimalla, vaan lisäsähkö tuotetaan suuremmat
ominaispäästöt omaavilla menetelmillä. (Heljo ja Laine 2005, ss. 56– 57.)

Heljon ja Laineen mallissa on tarkasteltu asuintilojen ja käyttöveden sähkölämmityksen
sähkönkulusta vuositasolla kuukausittain ja osittain tarkemminkin. Mallissa oletetaan, että 30
% omakotitalon asuintilojen ja käyttöveden lämmityksen aiheuttamasta sähkönkulutuksesta
syntyy perustehoalueella tuotetun sähkön käytöstä ja 60 % välitehoalueella tuotetun sähkön
käytöstä. Loput 10 % syntyisi eniten päästöjä aiheuttavan, huipputehoalueella tuotetun sähkön
käytöstä. (Heljo ja Laine 2005, ss. 4, 56.)

Asunnon ja pihan valaistuksen (1125 kWh/y) sekä auton lohkolämmittimien (2 * 200 kWh/y) päästöjen
laskemiseen käytetään välitehoalueen ominaispäästökerrointa 0,46 kg CO2-ekvivalenttia/kWh. (Loh-
kolämmittimien päästöt katsotaan tässä laskelmassa autoilun eikä asumisen päästöiksi.) Muun kotita-
loussähkön ominaispäästön oletetaan olevan 0,168 kg hiilidioksidiekvivalenttia/kWh (ks. s. 32).

Esimerkkiomakotitalon huonetilojen ja käyttöveden lämmityksen aiheuttamaksi vuosipäästöksi saa-
daan edellä esitetyn perusteella 7954 kg hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa eli 2651 kg/henki. Asunnon
ja pihan valaistuksesta aiheutuu päästöjä 518 kg vuodessa. Auton lohkolämmittimien (2 * 200 kWh)
päästöksi saadaan 184 kg vuodessa eli 92 kg/autoilija. Talouden muusta sähkönkäytöstä (3840 kWh)
aiheutuu lisäksi 645 kg hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Laitesähkön kulutuksen vuosittaiseksi
päästöksi saadaan täten 518 kWh + 645 kWh = 1163 kg hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Tämä te-
kee 388 kiloa henkeä kohden. Nurmijärveläisen esimerkkihenkilön vuotuiset päästöt kotona kuluvasta
energiasta ovat siten seuraavat:
• asunnon ja pesuveden lämmitys: 2651 kg
• laitesähkön käyttö: 388 kg.
• Yhteensä: 3039 kg CO2-ekvivalenttia vuodessa.

Edellä todettiin, että uusmaalaiset omakotitaloissa asuvat perheet kuluttavat lähes kaksi kertaa
enemmän laitesähköä kuin samankokoiset kerrostaloissa asuvat perheet. Yhtenä syynä
suureen eroon saattaisi olla se, että uudemmissa omakotitaloissa on yleensä koneellinen
poistoilman lämmön talteenotto, jonka kulutus on tyypillisesti luokkaa 1000–1300 kWh
vuodessa (esim. Rouhiainen 1993, s. 42). Lisäksi omakotitaloissa on usein ahkerassa
käytössä oleva sähkösauna (Melasniemi-Uutela 1992, s. 35; Virtanen 1991, s. 17;
Melasniemi-Uutela 1993, ss. 27, 39). Omakotitaloissa on usein myös asuntokohtainen
pihavalaistus (Rouhiainen 1993, ss. 5–7).

24 Kivihiilen ominaispäästö 0,87 kg hiilidioksidiekvivalenttia/kWh on pienempi kuin turpeen, mutta suurempi
kuin maakaasun.
25 Tästä päästöstä 98 % on hiilidioksidia ja loput  2 % muita kasvihuonekaasuja.
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On myös lukuisa joukko muita mahdollisia syitä suureen eroon sähkönkulutuksessa. Auton
lohkolämmittimen käyttö lienee huomattavasti yleisempää Uudenmaan omakotitaloissa kuin
Helsingin kerrostaloissa, koska Helsingin kerrostaloasukkaat omistavat harvemmin
auton/autoja. Omakotitalot sijaitsevat myös kerrostaloja kauempana päivittäistavarakaupoista,
joten niissä tarvitaan enemmän kylmälaitteita ruoan säilytystä varten. Lisäksi
omakotitaloasuntoihin mahtuu enemmän ja suurempia kodinkoneita, televisioita ja tietokoneita
kuin ahtaammin asuttuihin kerrostaloasuntoihin. Sama pätee valaistukseen.

4.5. Päivittäisen liikkumisen kasvihuonekaasupäästöt

Työmatkat tilastoidaan Suomessa linnuntie-etäisyyksinä. Helsinkiläisellä esimerkkihenkilöllä on kes-
kimääräinen 10 kilometrin pituinen yhdensuuntainen työmatka, jonka hän kulkee metrolla. Harmaajär-
ven ja muiden (2001, s. 15) mukaan suomalaisten todellinen matkapituus on keskimäärin 30 % linnun-
tie-etäisyyttä suurempi, joten helsinkiläisen esimerkkihenkilön todellisen matkapituuden on oletettu
olevan 13 kilometriä. Tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa sen, että esimerkkihenkilö voi hoitaa viikoit-
taiset työ- asiointi- ja vapaa-ajanmatkansa helsinkiläiselle tyypilliseen tapaan eli julkisilla kulkuvälineillä,
kävellen ja pyöräillen.

Suurin osa Helsingin moottoriliikennematkoista tehtiin vuonna 2002 joukkoliikennevälineillä
(EMTA Barometer of Public… 2004, s. 9). Suurin osa Helsingin joukkoliikenteestä on
raideliikennettä (metro, raitiovaunu, lähijuna). Metro edustaa kasvihuonekaasupäästöjen
suhteen tämän hetken parasta joukkoliikenneteknologiaa. (VR ympäristöraportti 2003, s. 40;
Ympäristöraportti 2005, ss. 11, 16.)

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen mukaan metrojunat kuluttivat vuonna 2005 noin 40,6 GWh säh-
köä. Metro- ja sähkönsyöttöasemilla kului lisäksi noin 21 GWh sähköä. Metroasemien lämmittämiseen
kului noin 7,4 GWh kaukolämpöä. Helsingin metrolla ajettiin noin 409 miljoonaa henkilökilometriä
vuonna 2005. (Ympäristöraportti 2005, ss. 15– 18.)

Ominaispäästökertoimella 0,168 kg CO2-ekv/kWh laskettuna metroliikenteen sähkönkäytöstä aiheutui
vuonna 2005 0,025 kg CO2-ekv jokaista kuljettua henkilökilometriä kohden. Lisäksi metroasemien läm-
mityksestä aiheutuu 0,0037 kg CO2-ekv /hlökm. Metromatkustuksen kokonaispäästöt olivat siten yh-
teensä 0,0287 kg CO2-ekv /hlökm. Helsinkiläisen esimerkkihenkilön vuoden työmatkoista (46 viikkoa *
130 henkilökilometriä = 5980 henkilökilometriä) syntyisi siten noin 172 kg hiilidioksidia. Lisäksi hänen
muusta liikkumisestaan (84 km * 51 viikkoa26 = 4284 km) syntyisi vuosittain noin 123 kg hiilidioksidia.
Viikoittaisista matkoista syntyisi siten vuodessa yhteensä noin 295 kg hiilidioksidia.

Toinen esimerkkihenkilö käy töissä Helsingissä Nurmijärveltä käsin, jolloin yhdensuuntaisen työmatkan
pituudeksi tulee 40 kilometriä. Hän kulkee töihin henkilöautolla ilman kanssamatkustajia. Matkasta 30
km on moottoritietä, jonka ominaiskulutuksena on käytetty 8 l/100 km, 5 km kaupunkiajoa (10 l/100 km)
ja loput 5 km maantieajoa (6 l/100 km). Päivittäisellä edestakaisella työmatkalla kuluu siten yhteensä
6,4 litraa bensiiniä.

Suomessa valmistettavan bensiinin ominaispäästö on Neste Oyj:n mukaan 2,35 kg hiilidioksidia/litra
(Reformuloidun bensiinin… 2002). Lisäksi bensiinin tuotantoon käytetyn raakaöljyn porauksesta,
pumppauksesta, esikäsittelystä ja kuljetuksesta sekä raakaöljyn jalostamisesta bensiiniksi ja bensiinin
jakelusta syntyy kasvihuonekaasupäästöjä arviolta keskimäärin 0,38 kg/litra. Edellä mainitut luvut eivät
sisällä öljynporaustornien ja -lauttojen sekä öljyputkien ja -tankkereiden sekä huoltoasemien rakenta-

26 Laskelmassa oletetaan, että henkilöllä on sairaspäiviä yhteensä viikko vuodessa, jolloin ei matkusteta
minnekään.
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misesta aiheutuvia päästöjä eivätkä ilmeisesti myöskään öljy-yhtiöissä työskentelevien ihmisten työti-
lojen, tietokoneiden, työhön liittyvän paperinkulutuksen jne. aiheuttamia päästöjä. (Edwards ja Larivé
2007, ss. 7, 13– 18.)

Edellä esitettyjen tietojen perusteella voidaan laskea, että vuoden työmatkoista (18 400 km) syntyy
(1472 litraa bensaa * 2,73 kg hiilidioksidia) noin 4019 kg hiilidioksidia. Lisäksi viikoittaisista asiointi- ja
vapaa-ajanmatkoista syntyy vuodessa (51 viikkoa * 48 km maantieajoa = 2448 km) = 147 litraa = noin
401 kg hiilidioksidia. Päivittäisiin matkoihin liittyvästä bensiininkäytöstä syntyy siten yhteensä noin
4420 kiloa kasvihuonekaasupäästöjä vuodessa.

Nurmijärveläisen esimerkkihenkilön auton vuosittainen kilometrisuorite on 26 184 km. Tämä on
aika vähän, jos sitä vertaa pääkaupunkiseudulle kehyskunnista pendelöivien keskimääräiseen
vuotuiseen ajosuoritteeseen vuonna 1994, joka oli Lehtosen ja muiden (1996, s. 38)
tutkimuksessa yli 30 000 km. Lehtosen tutkimuksen ajosuoritteessa on kuitenkin mukana myös
mökinomistajien mökkimatkoja. Tämän laskelman esimerkkihenkilöillä ei ole kesämökkiä.

Dieselkäyttöisellä autolla ajaminen tuottaa moottoritiellä 7 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä
mutta kaupunkiajossa päästöjä syntyy vastaavasti 4 % enemmän kuin bensiinikäyttöisellä autolla ajet-
taessa. Jos Nurmijärvellä asuva esimerkkihenkilö ajaisi dieselautoa, hänen polttoaineenkulutuksen
aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt olisivat 4168 kg vuodessa, mikä on vain noin 6 % vähemmän
kuin bensiinikäyttöisellä autolla ajettaessa.

Dieselauto kuluttaa bensiinikäyttöistä autoa vähemmän polttoainetta, mutta dieselöljyn käy-
töstä ja valmistuksesta syntyy enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin bensiinin käytöstä. Yhden
dieselöljylitran palaessa syntyy 2,68 kg hiilidioksidia (Energiatilasto 2006, s. 23; ks. myös Le-
wis 1997, s. 46). Dieselin tuotannon ja jakelun päästöt ovat lisäksi 0,483 kg/litra. (Edwards ja
Larivé 2007, ss. 13–18.) Yhteensä yhden dieselöljylitran käytöstä syntyisi siten yhteensä 3,16
kiloa hiilidioksidia. (Laskelmassa on oletettu, että dieselauto kuluttaa maantie- ja moottoritie-
ajossa 20 % vähemmän polttoainetta. Kaupunkiajossa polttoainesäästö jäisi 10 prosenttiin.
Nämä oletukset on saatu VTT:n LIPASTO-laskentamallista27.)

Suomalaisten yksityishenkilöiden omistuksessa olevien henkilöautojen valmistuksen aiheuttamat kes-
kimääräiset kasvihuonekaasupäästöt vuonna 1999 olivat 372 kiloa vuodessa jokaista autoa kohden
(Moottoriajoneuvot 1999, s. 18; Mäenpää 2004, s. 15). Lisäksi nurmijärveläinen esimerkkihenkilö läm-
mittää autoaan talvella lohkolämmittimellä, jonka vuosikulutus on noin 200 kWh. Lohkolämmittimen
käyttö aiheuttaa vuodessa 92 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia. Auton valmistuksen päästöt jaetaan esi-
merkkihenkilön auton vuotuiselle ajosuoritteelle 26 184 km, jolloin ominaispäästöksi saadaan 0,014 kg
hiilidioksidiekvivalenttia/km. Tällöin päivittäisten matkojen osuudeksi tulee 324 kg vuodessa ja loma-
matkojen osuudeksi tulee 48 kg vuodessa. Lohkolämmittimen päästöt kohdennetaan päivittäiseen
autoiluun.

Nurmijärveläisen esimerkkihenkilön päivittäisestä autoilusta syntyy vuodessa noin 4836 kg hiilidioksi-
dia eli yli 16 kertaa enemmän kuin metrolla liikkuvan helsinkiläisen päivittäisistä matkoista.

4.6. Lomamatkojen kasvihuonekaasupäästöt

Tilastokeskuksen määritelmän mukaisesti vain oman asuinkunnan ulkopuolelle tehdyt vähintään yhden
yöpymisen sisältävät kotimaanmatkat luokitellaan kotimaan lomamatkoiksi. Oman kunnan rajojen si-
säpuolella tapahtuvat virkistysmatkat sen sijaan luokitellaan ‘tavanomaisessa elinpiirissä’ tapahtuvaksi

27 www.lipasto.vtt.fi > Yksikköpäästösivut > Henkilöliikenne > Tieliikenne

http://www.lipasto.vtt.fi


Ryömä 2007: Urbaani on ekoa. Päivittäisen liikkumisen vaikutus kuluttajan kasvihuonekaasu...37

vapaa-ajanvietoksi, joka on rajattu matkailutilaston ulkopuolelle (Suomalaisten matkailu 1999, ss. 18,
21).

Tilastokeskuksen mukaan 15– 74-vuotias keskivertosuomalainen teki 3,5 edestakaista kotimaan lo-
mamatkaa oman kunnan ulkopuolelle vuonna 1999. Lisäksi hän kävi noin joka toinen vuosi Suomen
rajojen ulkopuolelle suuntautuvalla risteilyllä, joista 52 % suuntautui Viroon ja 46 % Ruotsiin. Keski-
vertosuomalainen lensi ulkomaille noin kerran kolmessa vuodessa. Lomamatkojen pituuksia ei tilas-
toitu. (Suomalaisten matkailu 1999, ss. 22, 32– 40.)

Ylivoimainen enemmistö (80 %) kotimaan lomamatkoista tehtiin henkilöautolla vuonna 2005. Junalla
tai linja-autolla tehtiin yhteensä 17 % matkoista, lentokoneella tai laivalla yhteensä vain 2 %. (Suoma-
laisten matkailu 2005, ss. 26, 57.)

Vertailulaskelman esimerkkihenkilöt matkustivat kotimaan lomillaan yhteensä 3500 km. Kyseinen ki-
lometrimäärä vastaa 3– 4 edestakaista lomamatkaa Keski-Suomeen. Matkat kuljettiin junalla tai henki-
löautolla (kolme henkeä autossa). VR:n junien ominaispäästöt olivat vuonna 2003 0,034
kg/henkilökilometri (VR:n ympäristöraportti 2003, s. 40). Helsinkiläisen esimerkkihenkilön lomamatkat
aiheuttivat siten 3500 * 0,034 kg eli noin 120 kg kasvihuonekaasupäästöjä. Nurmijärveläisen esimerk-
kihenkilön lomamatkoilla kului 210 litraa bensiiniä eli 70 litraa/henkilö. Hänen lomamatkojensa kasvi-
huonekaasupäästöksi saadaan 70 l * 2,73 kg/l eli 191 kg kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi lomamat-
koihin kohdentuu 48 kilon osuus auton valmistuksen aiheuttamista päästöistä. Yhteensä lomamatkojen
päästöosuus on siten noin 239 kiloa kasvihuonekaasupäästöjä vuodessa.

Kanariansaaret on pysynyt vuosikymmenestä toiseen suosituimpana yksittäisenä
lentolomakohteena. Vain kymmenisen prosenttia lentomatkoista tehdään todella kaukaisiin
kohteisiin, kuten Thaimaahan, Brasiliaan tai Intiaan. Suurin osa lentäen tehdyistä
lomamatkoista suuntautui vuonna 2005 edelleen Eurooppaan tai lähialueille. (Suomalaisten
matkailu 2005, s. 39; Liikennetilastollinen vuosikirja 2006, s. 186.)

Lentomatkailu ulkomaille on lisääntynyt vuoden 1999 tasosta (Suomalaisten matkailu 2005, s. 36). Silti
edelleen vain 13 % suomalaisten kaikista henkilöliikennekilometreistä muodostuu ulkomaanmatkoista
(Henkilöliikennetutkimus 2004– 2005, s. 5). (Tässä opinnäytetyössä esitellään vuoden 1999 lukuja,
koska kyseisenä vuonna tehdyt lomamatkat sisältyvät Mäenpään laskelmiin suomalaisen kuluttajan
vuoden 1999 kasvihuonekaasupäästöistä.)

Vain 30 % suomalaisista harrastaa kesämökkeilyä (Nieminen 2007, s. 47; Tilastokeskuksen tilastotie-
tokanta28). Kesämökin omistaminen korreloi vahvasti paitsi talouden tulojen (Sjöblom 2007, s. 48)
myös vastaajan iän kanssa, sillä kesämökki hankitaan vasta keskimäärin 52 vuoden iässä (Niemi 2002,
s. 56). Lähes kaikki mökkimatkat (95 %) kuljetaan Suomessa henkilöautolla, jossa on keskimäärin 2,1
ihmistä/auto (Pastinen 1999, ss. 36, 46; Melasniemi-Uutela 2004, s. 147). Suurin osa suomalaisten
omistamista kesämökeistä sijaitsee oman kunnan ulkopuolella (Tynys-Saarehlo 2002, s. 38).

Pitkät tai usein toistuvat lomamatkat lisäävät kuluttajan päästöjä, etenkin jos ne tehdään lentokoneella
tai risteilyaluksella. Kuva 4.1 seuraavalla sivulla havainnollistaa eri matkustus- ja lomailutyyppien aihe-
uttamien kasvihuonekaasupäästöjen suuria eroja.

28 www.tilastokeskus.fi > Tilastot > Tilastot aiheittain > Väestö > Väestörakenne > Taulukot >
Väestörakennetaulukot

http://www.tilastokeskus.fi
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Junamatkailun päästötiedot ovat peräisin VR:n ympäristöraportista 2003. Bussiliikenteen polttoai-
neenkulutustiedot ovat peräisin Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ympäristöraportista 2005. Tuk-
holmanristeilyn polttoainetiedot29 ovat peräisin Silja Linelta30 ja raskaan polttoöljyn päästötiedot31

Neste Oil Oyj:ltä. Kesämökkeilystä tehdyn laskelman oletusarvot esitellään sivulta 46 löytyvässä liit-
teessä.

Lentomatkojen päästöt perustuvat Finnairista32 saatuihin tietoihin ja lentopetrolin tuotannon osalta
Lewisin (1997) sekä Edwardsin ja Larivé’n (2007) tutkimuksiin. Lentomatkojen luvut perustuvat sille
oletukselle, että lentoliikenteen kokonaisilmastovaikutus olisi kolminkertainen lentoliikenteen hiilidioksi-
dipäästöihin nähden: kyse on siis karkeasta arviosta eikä mitatuista päästöistä (ks. s. 23).

Lentäen tehtävien kaupunkilomien kilometrikohtaiset ominaispäästöt ovat yleensä kuvassa 4.1
esitettyjen lentomatkojen ominaispäästöjä suurempia. Tämä johtuu siitä, että
kaupunkikohteisiin lennetään usein Boeing 757:ää pienemmällä kalustolla, jolloin
matkustajakohtainen polttoaineenkulutus muodostuu suuremmaksi.

Moottoritiellä tapahtuvan työmatkapendelöinnin kilometrikohtainen ominaispäästö 0,22
kg/henkilökilometri on yllättäen vain hieman pienempi kuin Kanarianmatkan ja Tukholmanristeilyn
ominaispäästö 0,24 kg/hlökm. Kun auton valmistuksen aiheuttamat päästöt huomioidaan, moottoritiellä
ajamisen ominaispäästö kasvaa 0,23 kiloon. Sen sijaan maantieajo hyvän täyttöasteen omaavassa
henkilöautossa (3 henkeä autossa) tuottaa 76 % pienemmän ominaispäästön (0,055 kg/hlökm) verrat-
tuna esimerkkihenkilön työmatka-ajoon. Vielä lähes puolta pienempi ominaispäästö (0,034 kg/hlökm)
saavutetaan käyttämällä junaa.

29 Matkalla Tukholmaan kuluu vuodenajasta ja jäätilanteesta riippuen 55 000–80 000 kiloa raskasta
polttoöljyä. Laskelmassa on oletettu, että polttoainetta kuluisi keskimäärin 68 000 kiloa. Laivan mukana
kuljetettavien autojen tilantarvetta ei ole huomioitu, vaan koko polttoaineenkulutus on kohdennettu
henkilömatkustajille (1960 matkustajaa/laiva).
30 Silja Linen tekninen tarkastaja Mats Björkendahl sekä sihteeri Birgitta Öhman puhelimessa 18.12.2006.
31 Neste Oil Oyj:n ekotasetiedotteen (Raskaan polttoöljyn… 2002) mukaan raskaan polttoöljyn
ominaispäästökerroin on 3,2 kg CO2/kg öljyä. Lisäksi raskaan polttoöljyn valmistuksesta aiheutuu 0,28 kiloa
CO2/kg, Kokonaispäästö olisi siten 3,48 kg CO2/kg öljyä.
32 koekäyttöinsinööri Janne Pallonen, sähköpostiviesti 11.1.2006 1.11.2006

Kuva 4.1. Liikkumisen ja lomailun kasvihuonekaasupäästöjä (kiloa CO2-ekvivalenttia
vuodessa). Luvut eivät sisällä kulkuneuvojen valmistuksen päästöjä. (Ryömä 2007.)
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Kuva 4.2. Esimerkkihenkilöiden
kasvihuonekaasupäästöt (kiloa

CO2-ekv vuodessa).
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Kuva 4.3. Esimerkkihenkilöiden kasvihuonekaasupäästöt. Kiloa CO2-ekv vuodessa.
(Ryömä 2007; Mäenpää 2004.)
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4.7. Vertailulaskelman tulos

Nurmijärveläisen esimerkkihenkilön kasvihuone-
kaasupäästöt ovat kokonaisuudessaan 75 % helsinkiläisen
päästöjä suuremmat (kuva 4.2). Erotus (5849 kg vuodessa)
muodostuu 78-prosenttisesti päivittäisen autoilun
aiheuttamasta päästölisäyksestä 4541 kg.

Kuvan 4.3 prosenttiluvuilla viitataan kyseisen toiminnon
osuuteen esimerkkihenkilöiden kokonaispäästöistä.
Laskelmassa oletetaan, että esimerkkihenkilöt eivät käytä
esimerkkivuoden aikana sairaalapalveluja eivätkä myöskään
opiskele työn ohessa.

Nurmijärveläisen pendelöijän työmatkoista ja muusta päivittäisestä autoilusta (57 km vuorokaudessa)
syntyy yli 16-kertainen määrä päästöjä verrattuna metrolla liikkuvan helsinkiläisen päivittäisen mat-
kustuksen (28 km vuorokaudessa) aiheuttamiin päästöihin. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että
moottoritiellä tapahtuvan työmatka-autoilun ominaiskasvihuonekaasupäästöt ovat noin 8-kertaiset ver-
rattuna keskimääräisen täyttöasteen omaavassa HKL:n metrovaunussa matkustamiseen.

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan nurmijärveläisen lämmitys- ja laitesähkön tuotannosta
aiheutuu 65 % enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin Helsingissä asuvan kaukolämmön ja lai-
tesähkön tuotannosta. Tämä johtuu pitkälti siitä, että hyödynjakomenetelmällä laskettuna Helsingin
Energian kaukolämmön tuotannossa syntyy puolta vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin asuinti-
lojen ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavan sähkön tuotannossa. Harmaajärvi ja Huhdanmäki (1999,
s. 19) ovat saaneet samankaltaisia tuloksia: heidän mukaansa hajautuneen maankäytön alueella si-
jaitsevien asuinrakennusten lämmityksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat jopa yli kaksinkertaiset
tiiviin maankäytön alueella sijaitsevien rakennusten päästöihin verrattuna.

Lähes puolet (46 %) nurmijärveläisen pendelöijän kokonaispäästöistä aiheutuu liikkumisesta. Autoi-
lusta syntyy yhteensä 5075 kilon päästöt eli 37 % kokonaispäästöistä. Saman verran päästöjä syntyy



Ryömä 2007: Urbaani on ekoa. Päivittäisen liikkumisen vaikutus kuluttajan kasvihuonekaasu... 40

Kuva 4.4. Työmatkapendelöijän (20 848 km/y)
kasvihuonekaasupäästöjakauma. (Ryömä 2007;

Mäenpää 2004.)
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4.8. Vertailulaskelmaan liittyviä epävarmuustekijöitä

Esimerkkilaskelmien tulos riippuu aina mitä suurimmassa määrin siitä, millaiset lähtöoletukset laskel-
mille valitaan. Tämän opinnäytetyön esimerkkilaskelmien lähtöoletuksia ja niiden perusteluja on pyritty
esittelemään mahdollisimman kattavasti johdannossa sekä luvussa 4.3. Tilastotieteen professori Lauri
Tarkkonen painotti tilastotieteen johdantokurssilla vuonna 2002 luennoidessaan, että tieteellisessä
tutkimuksessa lopullinen vastuu siirtyy aina viime kädessä tutkimusraportin lukijalle. Tähän vedoten
jätettäköön siis käytettyjen lähtöoletusten järkevyyden arvioiminen jokaisen lukijan omaksi tehtäväksi.

Energiantuotannon ja -kulutuksen yhteydessä syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen tason lisääminen
pelkän energiankulutuksen tason sisältävään perinteiseen malliin lisää mallin sisältämien virhelähtei-
den määrää. Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen ja mallintaminen on varsin uusi tut-
kimusala, joten aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty vasta muutama, mikä lisää osaltaan tulosten
epävarmuutta. Seuraavaksi käsitellään tämän opinnäytetyön esimerkkilaskelmissa apuna käytettyihin
lähteisiin liittyviä epävarmuustekijöitä.

Kasvihuonekaasupäästöjen tarkastelu perustuu suurelta osin dosentti Ilmo Mäenpään vuonna 2004
julkaisemaan erikoistyöhön Kulutuksen ympäristökuormitus, joka on laadittu Suomen kansantalouden
ainevirtatilinpidon pohjalta. Tuontituotteiden aiheuttamat päästöt on Mäenpään työssä estimoitu las-
kemalla niille samat päästöt kuin mitä syntyisi, jos hyödykkeet tuotettaisiin Suomessa. Lähtökohtana
on käytetty saksalaisesta Wuppertal-instituutista saatuja kertoimia (Mäenpää 2005, ss. 15, 124). Seu-
raavassa pohditaan tämän vaikutusta tuloksiin.

Suomen sähkötuotannon ominaispäästöt ovat pienemmät kuin monissa muissa maissa. Tämä voi
johtaa siihen, että Mäenpään luvut aliarvioivat esimerkiksi vaatteiden, tavaroiden ja kulutuselektronii-
kan valmistuksen aiheuttamia päästöjä. Vuonna 2003 Suomen sähköntuotannon ominaispäästö oli
307 grammaa hiilidioksidia/kWh, mikä oli hyvin vähän verrattuna esim. Viron, Puolan, Irlannin, Unkarin,
Romanian, Iso-Britannian, Tshekin, Tanskan, Bulgarian, Saksan ja Hollannin päästöihin, jotka vaihte-
livat välillä 1273– 504 grammaa/kWh. Vain viiden Euroopan maan ominaispäästöt olivat Suomen
päästöjä pienemmät. (Energiateollisuus ry:n kotisivut 200633.) Suurin osa tuontituotteiden lukumää-
rästä valmistettaneen nykyisin Kiinassa ja muissa Kaukoidän halpatuontimaissa. Kiinan energiantuo-

33 www.energia.fi > Ympäristötilastoja > Ympäristötilastoja > Sähkön tuotannon ominaispäästöt ilmaan eri
Euroopan maissa

http://www.energia.fi


Ryömä 2007: Urbaani on ekoa. Päivittäisen liikkumisen vaikutus kuluttajan kasvihuonekaasu...41

tanto perustuu 70-prosenttisesti paljon kasvihuonekaasupäästöjä tuottavaan kivihiileen. Vain 8 % Kii-
nan sähköstä tuotetaan vesivoimalla ja muilla uusiutuvilla energialähteillä. (Sillanpää 2007a ja 2007b.)

Toisaalta tuontituotteiden valmistuksessa saattaa kulua vähemmän energiaa kuin kotimaisessa tuo-
tannossa juuri siksi, että suuri osa tuontituotteista valmistetaan halpatuontimaissa. Esimerkiksi Intian
lämpimässä ilmastossa ei tuotantolaitoksia tarvitse lämmittää. Tämä kompensoisi ainakin osittain ul-
komaisen energiantuotannon suurempia ominaispäästöjä. Lisäksi työntekijöille maksettavien äärim-
mäisen alhaisten palkkojen vuoksi (esim. Nousjoki 2006 ja Kantola 2007) on taloudellisesti kannatta-
vampaa käyttää lihasvoimaa kuin konevoimaa. Tämän vuoksi tuotantoprosessit ovat pikemminkin työ-
kuin energiavaltaisia. Myös työolot ovat yleensä hyvin vaatimattomia, esimerkiksi ilmastointia ja tuule-
tusta ei välttämättä ole järjestetty lainkaan (Tehtaalla koko elämä 2005, ss. 17, 19, 30).

Kotimainen ruoka voi puolestaan Suomen kylmän ilmaston vuoksi aiheuttaa huomattavasti enemmän
kasvihuonekaasupäästöjä kuin ulkomailta tuotu. Ero lienee suurin tomaatin ja kurkun kohdalla, joiden
kotimaisessa viljelyssä syntyy moninkertainen määrä kasvihuonekaasuja espanjalaisiin tuontivihan-
neksiin verrattuna. Ero johtuu siitä, että Suomen kylmässä ilmastossa kasvihuoneita joudutaan läm-
mittämään fossiilisilla polttoaineilla ja valaisemaan sähkövalolla. (Esim. Laitinen 2007; ks. myös Ka-
rismo 2003, Mannila 2005 ja Palm 2005.) Espanjaan kuuluvilla Kanariansaarilla taas on talvellakin
lämmintä ja valoisaa, joten tomaatteja voidaan tuottaa ilman lisälämpöä. Lentorahdin kalleuden vuoksi
tomaatteja ei ole viime vuosina kuljetettu Suomeen merkittävässä määrin lentokoneella. Kanarialla
kasvatetut tomaatit kuljetetaan laivalla Hollantiin ja sieltä rekoilla ja laivalla Suomeen. (Mikkelä 2007,
puhelinhaastattelu34.)

Mäenpään luvut eivät sisällä tuontituotteiden kuljetusta Suomeen. Ahmadin ja Wyckoffin (2003, s. 61)
mukaan Suomeen tuotujen tuontituotteiden kuljetus muodostaa vajaat 18 % kyseisten tuotteiden elin-
kaaren aikana syntyvistä hiilidioksidipäästöistä.

Mäenpään tulokset perustuvat vuonna 1999 tapahtuneeseen kulutukseen. Rakennusten lämmitystarve
ja kaukolämmön kulutus olivat vuonna 1999 noin 5 % keskimääräistä pienemmät. Lisäksi pohjoismai-
sen, lähinnä vesivoimalla tuotetun pörssisähkön hinta oli alhainen, joten sitä kannatti ostaa sen sijaan,
että olisi tuotettu lauhdesähköä kivihiilellä (Savolainen 2006, sähköpostiviesti35). Sähkön nettotuonti
Suomeen olikin kyseisenä vuonna poikkeuksellisen suuri eli 14 %. Kivihiilen päästöt olivat 25 % pie-
nemmät kuin vuosina 1994– 2003 keskimäärin. Vuosina 1994– 2003 kivihiilen päästöjen osuus Suomen
sähkön ja lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöistä oli keskimäärin 34 %. (Vuosikertomus 1999, s. 18;
Energiatilasto 2004, ss. 61, 81, 147.)

Edellä mainitun perusteella voidaan laskea, että vuoden 1999 sähkön ja kaukolämmön tuotannon hiili-
dioksidipäästöt olivat 8,5 % tavallista pienemmät. Tämän vuoksi vuoden 1999 tilanteen tarkastelu yli-
arvioi hieman liikenteen ja ravinnon osuutta kuluttajien kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä, sillä säh-
kön ja lämmön tuotannon päästöt syntyvät etupäässä liikenteen ja ravinnontuotannon ulkopuolisilla
toimialoilla.

Esimerkkihenkilöiden sähkönkulutuksen sekä sähkölämmityksen aiheuttamien kasvihuonekaasupääs-
töjen laskemisessa on käytetty apuna Heljon ja Laineen kulutusrakennemallia. Kyseisessä mallissa ei
ole huomioitu Suomeen ulkomailta ostetun tuontisähkön tuotannossa syntyviä päästöä. Etenkin Poh-
joismaista tuodun vesivoiman huomioiminen alentaisi huipputehoalueen laskennallisia päästöjä. (Ve-

34 Ruokakesko Oy:n ostopäällikkö Petri Mikkelä 1.8.2007 ja 26.10.2007
35 Energiateollisuus ry:n tilastosuunnittelija Terho Savolainen 7.9.2006
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näjältä tuodulla sähköllä ei pitäisi olla yhtä merkittävää vaikutusta, koska maan sähköntuotantorakenne
muistuttaa aika paljon Suomen vastaavaa.) Pohjoismaista vesivoimasähköä tuodaan Suomeen eten-
kin sateisina vuosina. Toisaalta kuivina vuosina myydään Suomesta vastaavasti hiililauhdesähköä
muihin Pohjoismaihin, mikä taas lisää suomalaisen sähköntuotannon päästöjä. (Heljo ja Laine 2005, s.
58.)

Lentoliikenteen päästöjen todellisen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen arvioidaan olevan
2,3– 5:n-kertainen ilmailun hiilidioksidipäästöihin verrattuna (Sausen ym. 2005, ss. 557– 559). Tämän
opinnäytetyön laskelmissa ilmailun hiilidioksidipäästöt on kerrottu luvulla 3, mikä saattaa siis joko yli-
tai aliarvioida lentoliikenteen aiheuttamaa todellista ilmastovaikutusta.

Päivittäisten matkojen osalta esimerkkilaskelmasta puuttuvat metrojunien valmistuksen aiheuttamat
päästöt. Nämä päästöt lienevät kuitenkin huomattavasti henkilöauton valmistuksen päästöjä pienem-
mät muun muassa sen vuoksi, että metrojunien käyttöikä (40 vuotta) on huomattavasti pidempi kuin
henkilöautolla (Ympäristöraportti 2005, s. 24).

Esimerkkilaskelmasta puuttuu myös auton huollon ja kaikkien kulkunevojen varaosien valmistuksen
aiheuttamat päästöt. Lisäksi katujen ja maanteiden sekä raideliikenneväylien rakentamisen ja ylläpidon
aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt on rajattu tarkastelun ulkopuolelle, koska ne kuuluvat yhteis-
kunnan ylläpitämään infrastruktuuriin.


