
AUTOILUN VAIKUTUS HELSINKILÄISEN ILMASTOKUORMAAN (julkaistu 6.11.2008, päivitetty 28.9.2010)

Kerrostalossa asuvan työssäkäyvän helsinkiläisen metronkäyttäjän kokonaiskasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät 
yli kolmanneksen, jos hän siirtyy joukkoliikenteestä henkilöauton käyttöön. Vastaavasti autoilijan päästöt supistuvat 
neljänneksellä, jos hän siirtyy autoilusta joukkoliikennevälineiden käyttöön.

Helsinkiläisten vuosittain pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tekemien matkojen tarkoista jakaumista ei ole saatavilla 
tilastotietoja. Laskelma perustuu siksi kuvitteelliseen tapaukseen, jossa käytettiin seuraavia taustaoletuksia: 

Esimerkkihenkilön työmatka on keskiverto eli 10 kilometrin pituinen (= 7 km linnuntietä) ja se kuljetaan metrolla tai 
henkilöautolla  yksin  ajaen. Työmatkojen lisäksi  esimerkkihenkilö  tekee viikoittain  vapaa-ajan ja  asiointimatkoja 
yhteensä 84 kilometriä. Lisäksi esimerkkihenkilö tekee pidemmälle suuntautuvia kotimaan lomamatkoja yhteensä 
3500  kilometriä  vuodessa  matkaseurueen  keskikoon  ollessa  2,5  henkeä.  Yhteensä  maantie-  katu-  ja 
raideliikennekilometrejä syntyy noin 12 000 henkilökilometriä vuodessa. 

Julkisten kulkuneuvojen vaihtoehdossa (metromatkustaja) esimerkkihenkilö tekee raideliikenteellä lomamatkansa 
sekä puolet vapaa-ajan ja asiointimatkoistaan. Autoilijan työmatkojen päästöt laskettiin 10 litran keskikulutuksella, 
vapaa-ajan ja asiointimatkoissa käytettiin  8 litran ja lomamatkoissa 7 litran keskikulutusta.  Auton valmistuksen 
päästöiksi arvioitiin 530 kiloa vuodessa ja ne kohdennettiin kokonaisuudessaan auton pääasialliselle käyttäjälle.

Esimerkkihenkilö  matkustaa  laivalla  ja  lentokoneella  yhtä  paljon  kuin  keskivertosuomalainen  vuonna  2005. 
Lentokoneiden  typenoksidi-  ja  vesihöyrypäästöjen  aiheuttama ilmastokuorma pyrittiin  huomioimaan  kertomalla 
lentämisen hiilidioksidipäästöt luvulla 2,8. 

Asuinpinta-alaksi  valittiin  Helsingin  vakituisten  asukkaiden  vuoden  2003  keskimääräinen  asumisväljyys  32 
neliötä/asukas.  Muun  kuin  matkustukseen  ja  kotona  kuluvaan  energiaan  liittyvän  kulutuksen  oletettiin  olevan 
vuoden 2005 suomalaista keskitasoa. Myös kaukolämmön ja kotitaloussähkön kulutustiedot ovat vuodelta 2003, 
joka oli hyvin tavanomainen lämmityksen suhteen. Oletuksena on, että pesutuvan koneessa on lämminvesiliitäntä.

Kotitaloussähkölle  käytettiin  päästökerrointa  112  grammaa/kWh.  Lämmitykselle  ja  lämpimälle  käyttövedelle 
käytettiin Helsingin vuoden 2004 kaukolämmön keskimääräistä päästökerrointa 204 grammaa/kWh. 
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Autoilun vaikutus työssäkäyvän helsinkiläisen kerrostaloasukkaan päästöihin. Kiloa CO2-
ekv/vuosi. Lentämisen päästöt kerrottu luvulla 2,8. (Ryömä 2007 ja 2010; Seppälä ym. 2009.)

Metronkäyttäjä 6576 kg
Autoilija 8925 kg
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