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Alla oleva diagrammi esittää arviota eri  lämmitysmuotojen ilmastoa lämmittävistä  ominaispäästöistä 
Suomessa.

Laskelmassa  on oletettu,  että  asuintiloissa sijaitsevaa  perinteistä  puu-uunia  lämmitetään pakkasilla 
kolmella  peräkkäisellä  panoksella  yhteensä  kolmisen  tuntia  päivässä.  (Ihmisten  todelliseen 
lämmityskäyttäytymiseen perustuvia mittaustuloksia ei ole saatavilla.)

Hakevoimalan  oletuspolttoaineena  on  rankahake.  Rankojen  maantiekuljetus  on  yhteensä  150  km. 
Mahdollisen  juna-  tai  laivakuljetuksen  osuus  puuttuu  laskelmasta.  Puupolttoaineiden hankinnan  ja 
kuljetusten  yhteispäästöksi  on  oletettu  kaukolämpölaitoksessa  18  grammaa  per  kilowattitunti 
bruttoenergiaa ja pienpoltossa 9 grammaa per kilowattitunti nettoenergiaa. Puupolttoaineiden päästöt 
on laskettu käyttämällä ekvivalenttikertoimina 25 metaanille ja 298 typpioksiduulille. 

Sähkölämmityksen  kasvihuonekaasujen  ominaispäästöt  ovat  Suomen  energiantuotantorakenteesta 
johtuen sitä suuremmat, mitä pohjoisemmassa lämmitettävä rakennus sijaitsee. Helsingin korkeudella 
sijaitsevan  omakotitalon  tilojen  ja  käyttöveden  sähkönkulutus  tuottaa  siksi  noin  25  prosenttia 
vähemmän päästöjä kuin  sähkölämmitys  Suomessa keskimäärin.  Ilmalämpöpumppu ei  ole  mukana 
tarkastelussa, koska se ei ole kovin tehokas kasvihuonekaasupäästöjen vähentäjä. (Ilmalämpöpumpun 
hyötysuhde  huononee  ulkolämpötilan  laskiessa.  Tämän  vuoksi  ilmalämpöpumppujen  sähköntarve 
kasvaa etenkin pakkasilla, jolloin sähköntuotannon ominaispäästöt ovat suurimmillaan.)

Yhteistuotannon  kasvihuonekaasupäästöt  on  jyvitetty  hyödynjakomenetelmän1 avulla  sähkölle  ja 
kaukolämmölle.  Omakotitaloon  toimitettavan  kaukolämmön  vuotuinen  siirtohäviö  on  arvioitu  20 
prosentiksi  ja  kerrostalon  vastaava  3  prosentiksi.  Hyötysuhteeksi  on  oletettu  75  prosenttia 
kiinteistökohtaisessa puulämmityksessä, 85 prosenttia hakekaukolämmössä ja öljylämmityksessä sekä 
90  prosenttia  Helsingin  Energian  tuottamassa  kaukolämmössä.  Lisäksi  oletetaan,  että 
maalämpöpumppu  on  mitoitettu  täydelle  teholle.  Puulla  toimiva  vesikiertoinen  lämmitysjärjestelmä 
(yläpalopilkekattila) on mitoitettu omakotitalon lämmitystarpeisiiin.  

1 Hyödynjakomenetelmän perusajatuksena on jakaa yhteistuotannolla saavutettava synergiahyöty mahdollisimman 
tasapuolisesti kaukolämmön ja sähkön kesken. Sähkön tuotannon hyötysuhteeksi oletetaan 39 % ja lämmön tuotannon 
hyötysuhteeksi 90 %.
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Rakennuksen ja käyttöveden lämmityksen ominaiskasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2004. Grammaa CO2-ekv/kWh. 
Puupolttoaineiden käytönaikaisten hiilidioksidipäästöjen ilmastovaikutusta ei ole huomoitu. 
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