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

V TULOSTEN TARKASTELU

5.1. Yhteenveto päätuloksista

Henkilöliikenne on arvioidulla 33 prosentin osuudellaan suomalaisen kulutuksen suurin yksittäinen
kasvihuonekaasupäästölähde. Suurin osa henkilöliikenteen päästöistä aiheutuu henkilöautoilusta.

Muutto Helsingissä sijaitsevasta kerrostaloasunnosta Nurmijärvellä sijaitsevaan sähkölämmitettävään
omakotitaloon johtaa 75 prosentin lisäykseen Helsingissä työskentelevän kuluttajan kokonaiskasvi-
huonekaasupäästöissä, jos päivittäisten matkojen kulkutapa vaihtuu samalla metrosta henkilöautoon.
Suurin osa päästölisäyksestä johtuu henkilöautolla tapahtuvasta työmatkapendelöinnistä. Päästölisäys
ei johdu niinkään päivittäisten matkojen pitenemisestä, vaan ennen kaikkea siitä, että moottoritiellä
autoilu tuottaa moninkertaisen määrän kilometrikohtaisia päästöjä metroon verrattuna.

Metro on kasvihuonekaasupäästöjen suhteen ylivoimaisesti vähäpäästöisin moottoriliikenneväline.
Yksin autoilu on puolestaan eniten päästöjä tuottava vaihtoehto päivittäisten matkojen kulkemiseen.
Yksin autoilu moottoritiellä bensiinikäyttöisellä autolla synnyttää noin 8 kertaa enemmän kasvihuone-
kaasupäästöjä kilometriä kohden verrattuna matkustamiseen Helsingin metrolla. Kaupunkiajo synnyt-
tää noin 10 kertaa enemmän päästöjä kuin metron käyttö.

Dieselkäyttöiseen autoon siirtyminen ei juuri vähennä autoilun kasvihuonekaasupäästöjä. Dieselautolla
ajaminen tuottaa moottoritiellä 7 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä, mutta kaupunkiajossa
päästöjä syntyy 4 % enemmän kuin bensiinikäyttöisellä autolla ajettaessa.
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Ekotehokas ja tiheävuoroinen joukkoliikennejärjestelmä edellyttää suurta asukastiheyttä. Uudet
2000-luvun tiiviin ja matalan rakentamisen alueet vaativat lähes kymmenen kertaa enemmän maata
kuin kantakaupunkimaisen tiivis kerrostalorakentaminen. Jopa väljinä pidettyjen 1960-luvun kerrosta-
lolähiöiden maankäyttö on lähes puolet tehokkaampaa kuin uusilla tiivis– matala-alueilla.

Työmatkan keskipituus kasvoi Suomessa noin 80 % vuosina 1980– 2003. Henkilöautojen määrä kasvoi
samana ajanjaksona 86 % ja henkilöautojen kokonaisajosuorite 92 %. Pääkaupunkiseudun ulkopuo-
listen Uudenmaan kuntien asukkailla on tällä hetkellä Suomen pisimmät työmatkat.

5.2. Liikenteen suuri osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli yllätys

Suomalaisessa ympäristödiskurssissa ei ole tiedostettu, että liikenne olisi ylivoimaisen suuri kasvi-
huonekaasupäästöjen lähde. Tämä johtunee kahdesta seikasta.

Aiemmin on usein luultu, että liikenteen ilmastovaikutuksen voisi johtaa suoraan liikenteen energian-
kulutuksesta. Henkilöliikenteen osuus kulutuksen kasvihuonekaasupäästöistä on kuitenkin 50 % suu-
rempi kuin sen osuus primäärienergiankulutuksesta. Erotus johtuu ennen kaikkea siitä, että autoilu
synnyttää kulutettua energiayksikköä kohden kaksi kertaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin
esimerkiksi Suomen kodeissa kulutetun energian tuotanto. Lentoliikenne synnyttää kulutettua ener-
giayksikköä kohti arviolta kuusinkertaisen määrän kasvihuonekaasupäästöjä asumiseen verrattuna,
mikä johtuu suurelta osin lentokoneiden typenoksidi- ja vesihöyrypäästöjen aiheuttamasta ilmastoa
lämmittävästä vaikutuksesta. Näiden päästöjen vaikutus on alettu tiedostaa Suomessa laajemmin
vasta viime vuosina, vaikka Juha Nurmela viittasi ilmiöön jo vuonna 1996 julkaistussa väitöskirjassaan
(Nurmela 1996, s. 176).

Liikenteen päästöjen tarkastelusta on usein puuttunut myös ajoneuvojen valmistuksen aiheuttamat
kasvihuonekaasupäästöt. Lisäksi laskelmat ja esimerkit on totuttu rajaamaan tiukasti niihin päästöihin,
jotka syntyvät liikennepolttoaineiden palaessa ajoneuvon moottorissa. Esimerkiksi VTT:n
LIPASTO-laskentamalli huomioi vain nämä “Tank-to-Wheels”- eli TTW-päästöt (Laurikko 2007, säh-
köpostiviesti1). Mäenpään (2004, s. 15) mukaan henkilöautojen käytön ja huollon aiheuttamat ulko-
mailla syntyneet välilliset kasvihuonekaasupäästöt muodostavat 27 % henkilöautojen käytön2 koko-
naispäästöistä. Nämä päästöt syntynevät paitsi kansainvälisten öljy-yhtiöiden hallinnon sekä markki-
nointi- ja tutkimustoiminnan yhteydessä myös raakaöljyn etsinnän, hankinnan ja esikäsittelyn3 aikana.
Esimerkiksi Suvannon ja Heikkisen (2005, ss. 10– 11) mukaan useimmat uudet raakaöljyesiintymät
sijaitsevat 500– 5000 metrin syvyydessä. Toisinaan poraukset ulottuvat jopa 11 kilometriin. Ensim-
mäisten tuotantovuosien jälkeen öljylähteen painetta täytyy pitää yllä keinotekoisesti esimerkiksi
pumppaamalla vettä öljykerroksen alla olevaan vesipatjaan. Myös suurten poraustornien ja -lauttojen
sekä öljyputkien ja öljytankkereiden valmistus sekä öljyn kuljetus Suomeen aiheuttavat kasvihuone-
kaasupäästöjä.

1 VTT:n asiakaspäällikkö Juhani Laurikko 9.3.2007
2 polttoaineet, huolto, katsastus ja varaosat, bensiinin jakelu
3 kaasun ja veden erottaminen raakaöljystä
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5.3. Tulosten merkitys Suomen ilmastopolitiikan kannalta

Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella ilmastopolitiikassa kannattaisi kiinnittää nykyistä enemmän
huomiota liikenteen päästöjen vähentämiseen, mikä edellyttää asutuksen tiivistämistä. Jotta raidelii-
kenne olisi aito vaihtoehto nykyistä useammalle, pitää suurten kaupunkien liikennejärjestelmiä ja
maankäyttöä kehittää siten, että raideliikenteen huomattavasta lisärakentamisesta tulee taloudellisesti
ja teknisesti mahdollista.

5.4. Vertailulaskelman tulos ei tue pienten purojen teoriaa

Luvussa IV esitellyn vertailulaskelman perusteella vaikuttaa siltä, että kulutuksen ympäristövaikutusten
tarkastelussa usein käytetty pienten purojen teoria ei päde kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen
kohdalla, vaan ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon siirtymisen aikaansaama kokonaispäästövä-
hennys vaihtelee tapauksesta riippuen marginaalisesta huomattavaan.

Kuluttajille suunnatussa ympäristövalistuksessa on asunnon valaisulle (hehkulamput vs. energiaa
säästävät pienloistelamput) annettu usein sama painoarvo kuin henkilöliikenteelle (henkilöauto vs.
joukkoliikenne). Valaistuksen kasvihuonekaasupäästöt muodostivat kuitenkin vain reilun prosentin
vertailulaskelman kuluttajien kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä. Jos esimerkkihenkilöt vaihtaisivat
kodin hehkulamppunsa pienloistelamppuihin, heidän kokonaispäästönsä vähenisivät noin prosentin
(Suomen luonnonsuojeluliiton ekotehokkuustietopankki4). Sen sijaan jos työssäkäyvään väestöön
kuuluva helsinkiläinen autoilija siirtyy päivittäisillä matkoillaan autoilusta metron käyttöön, hänen ko-
konaispäästönsä vähenevät noin 25 %. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on siis olemassa
pienten purojen ohella myös vuolaita virtoja.

5.5. Vertailulaskelman tulos globaalin päästövähennystavoitteen valossa

Vaikka luvussa IV kuvatun helsinkiläisen metronkäyttäjän kokonaispäästö 7705 kg hiilidioksidiekviva-
lenttia onkin huomattavasti Nurmijärvellä asuvan esimerkkihenkilön päästöjä pienempi, se on silti suuri
verrattuna hiilidioksidin globaaliin tavoitetasoon 1600 kiloa hiilidioksidia vuodessa. Yhdyskuntaraken-
teen optimointi ja metron lisärakentaminen eivät siis yksin riitä, vaan tarvitaan vielä lisätoimia.

Helsinkiläisen esimerkkihenkilön asumisväljyys 30 neliötä/henki on globaalissa vertailussa varsin pal-
jon majoitustilaa yhdelle ihmiselle. Vaikka Helsingissä asutaankin muuta maata ahtaammin, vain 23 %
kaupungin asukkaista pitää asuntoaan liian pienenä. Hieman yli 60 % helsinkiläisistä on sitä mieltä,
että heidän asuntonsa on sopivan kokoinen tai jopa liian suuri. (Juntto 2007, ss. 28– 29.)

Jos helsinkiläinen esimerkkihenkilö muuttaisi perheineen 70 neliön kokoiseen asuntoon ja jos hän on-
nistuisi kuluttamaan kolmanneksen vähemmän lämmintä vettä kuin helsinkiläinen kerrostaloasukas
keskimäärin vuonna 2003, hänen asuintilojen ja pesuveden lämmityksen aiheuttamat vuosipäästöt
tippuisivat 1162 kiloon.

4 www.sll.fi > Luonto ja ympäristö > Kestävän elämäntavan edistäminen > Ekotehokkuustietopankki > Heh-
kulamppu vai energiansäästölamppu?

http://www.sll.fi
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Jos sähkönkulutuksessakin tapahtuisi kolmanneksen vähenemä, sähkökulutuksen aiheuttama kasvi-
huonekaasupäästö putoaisi 178 kiloon. Tällöin asumisen ja päivittäisen liikkumisen yhteispäästöt oli-
sivat enää 1635 kiloa vuodessa. Päästötaso jäisi silti edelleen liian suureksi. Kaukolämpöä pitäisikin
tuottaa tulevaisuudessa nykyistä vähäpäästöisemmillä polttoaineilla kuten biomassalla (ks. Pyykkönen
2007c).


