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1. Johdanto
Kunnat ja maakunnat ovat asettaneet itselleen haastavia päästövähennystavoitteita, joiden
saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä tähtää ihmisten
käyttäytymisen muutoksiin, kun taas osa edellyttää teknologisia muutoksia investointeja
toteuttamalla. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä ja ylläpitämä kuntien ja alueiden
kasvihuonekaasupäästöjen laskentajärjestelmä ALas (ALas, 2020; Lounasheimo ym., 2020)
mahdollistaa toimenpiteiden jälkiseurannan yleisellä tasolla.
Sen sijaan toimenpiteiden etukäteisarviointi on nähty kunnissa haastavaksi, koska käytettävissä ei
ole ollut soveltuvia yleispäteviä arviointityökaluja. Tässä menetelmäkuvauksessa esitellyllä kuntien
kasvihuonekaasupäästövähennysten skenaariotyökalulla (ALasSken) voidaan muodostaa erilaisia
päästöskenaarioita perustuen kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteeseen ja erilaisiin päästöihin
vaikuttaviin tekijöihin sekä toimenpiteisiin. Työkalulla voidaan arvioida, minkälaisia muutoksia
tiettyihin päästövähennystavoitteisiin pääseminen vaatii eri sektoreilla. Työkalun suunnittelun
lähtökohtana on ollut, että työkalun käyttö tukee alueellisten ilmastotiekarttojen vaikutusarviointia.
Skenaarion päästövähennysprosentti kuvaa päästövähenemää vertailuvuoden ja tavoitevuoden
välillä, sisältäen jo toteutuneen päästökehityksen vuoteen 2018 mennessä sekä vuoden 2018
jälkeen erilaisin toimenpitein toteutettavat päästövähennykset. Työkalussa asetettavat toimenpiteet
toteutetaan vuoden 2018 jälkeen, mutta asetettuun tavoitevuoteen mennessä.
Työkalussa tarkastellaan ALas-laskentajärjestelmän Hinku-laskentasääntöjen mukaisia päästöjä,
jotka ovat suoraan tai välillisesti kunnan vaikutuspiirissä. Tämän vuoksi esimerkiksi raskaan
tieliikenteen läpiajoliikenteen päästöt ja päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden
käyttö on rajattu Hinku-päästöjen ulkopuolelle sekä päästölaskentajärjestelmässä että
skenaariotyökalussa.

2. Perusskenaario
Keskeinen lähtökohta skenaariotyöskentelylle on määritellä, miten yleinen markkinakehitys sekä
voimassa olevat kansallisella tasolla tehdyt politiikkatoimet sekä lainsäädäntö vaikuttavat kuntien
päästöihin. Tämän kehityksen havainnollistamiseksi työkaluun on rakennettu kullekin kunnalle
lähtöoletukseksi niin sanottu perusskenaario, joka toimii skenaariotyöskentelyn pohjana.
Perusskenaariossa kullekin päästösektorille on hahmoteltu maltillinen tavoitevuoden
tulevaisuuskuva perustuen kansallisen ilmastopolitiikan toteuttamista tukevaan materiaaliin sekä
lainsäädäntöön, joka asettaa reunaehtoja kuntien päästökehitykselle.
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Kansallisen ilmastopolitiikan toteuttamisen tueksi on laadittu useita raportteja, suunnitelmia ja
linjauksia, joissa hahmotellaan Suomen tulevaa päästökehitystä. Näitä ovat muun muassa
seuraavat:
-

Energia- ja ilmastostrategian (Valtioneuvoston kanslia, 2016) perus- ja politiikkaskenaariot
(WEM, with existing measures ja WAM, with additional measures; Työ- ja
elinkeinoministeriö, 2017) ja vaikutusarviot (Koljonen ym., 2017),
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma KAISUn (Ympäristöministeriö, 2017)
taakanjakosektoria koskevat WEM- ja WAM-skenaariot taustalaskelmineen,
Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015-2050 (Mattinen ym.,
2016),
Suomen korjausrakentamisen strategian 2020–2050 tavoitteiden laskenta ja aineisto
(Kangas ym., 2020),
Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys PITKO (Koljonen ym., 2019),
Maatalous- ja LULUCF-sektorien päästö- ja nielukehitys vuoteen 2050 MALULU (Aakkula
ym., 2019) ja
Toimialojen vähähiilisyystiekartat (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020).

Kuntien tulevaan päästökehitykseen vaikuttavaa lainsäädäntöä:
-

-

Jakeluvelvoitelain (Finlex 419/2019) mukaan biopolttoaineiden energiasisällön osuus
jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden
energiasisällön kokonaismäärästä (jakeluvelvoite) nousee tasaisesti 30 prosenttiin vuonna
2029.
Kevyen polttoöljyn osalta bio-osuus kasvaa 10 prosenttiin vuonna 2028 (Finlex 418/2019).
Hiilen käyttäminen sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena on kielletty 1 päivästä
toukokuuta 2029 (Finlex 416/2019).

Edellä kuvattujen suunnitelmien, linjausten ja lainsäädännön toimeenpano tapahtuu kuitenkin pitkälti
paikallisella tasolla, eikä perusskenaarion mukaisiin päästövähennyksiin ole mahdollista päästä
täysin ilman kuntien aktiivista toimintaa. Toisaalta kansalliset ohjauskeinot voivat jatkossa tiukentua
tai yleinen kehitys voi muulla tavoin olla perusskenaariota nopeampaa päästöjen vähenemiseen
vaikuttavien tekijöiden suhteen. Skenaariotyökalun vuosipäivitysten yhteydessä myös
perusskenaario arvioidaan käytettävissä olevan uuden tiedon pohjalta uudelleen.
Luvuissa 2.1–2.12 kuvataan perusskenaarion lähtökohdat ja keskeiset oletukset sektoreittain.
Esimerkit on laskettu jaksolle 2018–2030, mutta skenaariotyökalu on käytettävissä niin, että
perusskenaarion mukainen kehitys voidaan laskea vapaasti valittavalle tavoitevuodelle vuoteen
2050 saakka. Kehityksen katsotaan tällöin olevan pääosin lineaarista, tai joiltain osin kiihtyvää tai
hidastuvaa, mikäli aineistoista löytyy tälle perusteita.
Kunkin sektorin kohdalla kuvataan myös käyttäjän rakentaman tavoiteskenaarion valintojen
laskentaperusteet sekä vaihtoehtoja ja esimerkkejä perusskenaariota enemmän päästöjä
vähentävistä kehityspoluista ja niihin tarvittavista ilmastotoimenpiteistä.

2.1. Väestöennuste ja rakennuskannan kerrosala
Kunnassa asuva väestö määrittää suurelta osin päästöjen määrää, minkä vuoksi väestön ennustettu
muutos tulee huomioida päästöjä ennustettaessa. Kunnan väkiluku tavoitevuonna perustuu
Tilastokeskuksen (2019a) vuoteen 2040 ulottuvaan väestöennusteeseen. Vuosien 2041–2050
väkilukujen arvioidaan noudattavan lineaarisesti vuosien 2031–2040 ennustettua kehitystä.
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Asuinrakennusten kerrosalojen muutokset seuraavat väestöennusteen prosentuaalista muutosta,
jolloin asumisväljyys pysyy muuttumattomana. Muiden rakennusten kerrosalan oletetaan pysyvän
perusskenaariossa ennallaan.

2.2. Rakennusten lämmitysenergian kulutus
Rakennusten lämmitysenergian kulutukseen vaikuttavat olemassa olevan rakennuskannan
energiatehokkuuden kehittyminen, uudisrakennusten energiatehokkuus sekä ilmaston
lämpeneminen. Perusskenaarioon on valittu lähtökohdaksi Rakennusten energiankulutuksen
perusskenaario Suomessa 2015–2050 (Mattinen ym., 2016), jonka mukaan asuinrakennusten
lämmitysenergian tarve (kWh/m2/a) pienenee 7 prosenttia ja muiden rakennusten 11 prosenttia
jaksolla 2018–2030 (Taulukko 1 ja Kuvio 1).
Arvion mukaan nykyisenkaltainen korjaustoiminta jatkuu tulevaisuudessa, millä on pieni vaikutus
olemassa olevien rakennusten keskimääräiseen lämmön ominaiskulutukseen. Perusskenaario on
tarkoituksella konservatiivinen, ja esimerkiksi trendin mukainen kehitys johtaisi perusskenaariota
energiatehokkaampiin rakennuksiin tavoitevuosina, kun toimenpiteitä on alettu tehdä entistä
ripeämmin. Esimerkiksi lämpöpumppujen asennukset ovat yleistyneet vauhdilla.
Taulukko 1. Olemassa olevien rakennusten lämmön ominaiskulutuksen muutos eri skenaarioissa
2018–2030.
Skenaario

Asuinrakennukset

Muut rakennukset

Perusskenaario

-7 %

-11 %

Trendi

-23 %

-18 %

PITKO – jatkuva kasvu

-18 %

-24 %

PITKO – skenaarioiden keskiarvo

-16 %

-22 %

Kuvio 1. Olemassa olevien rakennusten lämmön ominaiskulutuksen muutos perusskenaarioissa
2018–2050.
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2.3. Rakennusten lämmitystavat
Rakennusten lämmitystapojen oletetaan muuttuvan perusskenaariossa siten, että öljylämmityksen
määrä vähenee Rakennusten energiankulutuksen perusskenaario Suomessa 2015–2050 (Mattinen
ym., 2016) mukaisesti. Muutos jaksolla 2018–2030 on asuintaloissa -39 prosenttia ja muissa
rakennuksissa -40 prosenttia (Taulukko 2 ja Kuvio 2). Samaa muutosprosenttia sovelletaan myös
muulle erillislämmitykselle (kaasu, turve, raskas polttoöljy, hiili, puu). Perusskenaariossa pien- ja
rivitalojen öljy- ja muuta lämmitystä korvataan maalämmöllä ja muiden rakennusten osalta
maalämmöllä (50 %) sekä kaukolämmöllä (50 %). Lisäksi oletetaan kevyen polttoöljyn bio-osuuden
nousevan 10 prosenttiin vuonna 2028 (Kuvio 9).
Taulukko 2. Muutos öljy- ja muussa erillislämmityksessä eri skenaarioissa 2018–2030.
Skenaario

Asuinrakennukset

Muut rakennukset

Perusskenaario

-39 %

-40 %

Trendi

-58 %

-24 %

Suomen korjausrakentamisen
strategia 2020–2050

-46 %

-38 %

Kuvio 2. Muutos öljy- ja muussa erillislämmityksessä perusskenaarioissa 2018–2050.

2.4. Uudisrakentaminen
Uudisrakennusten energiatehokkuus perustuu ympäristöministeriön asetukseen (1010/2017) uuden
rakennuksen energiatehokkuudesta. Asetuksessa on määritelty laskennallisen energiatehokkuuden
vertailuluvun (E-luku) vaatimustasot käyttötarkoitusluokittain (Taulukko 3). Vaadittavien E-lukujen ja
vuosina 2018–2019 valmistuneiden rakennusten energiatodistustietojen (ARA, 2020) perusteella
laskettiin keskimääräinen lämmitysenergian kulutus kerrosneliömetriä kohti erikseen pien-, rivi- ja
asuinkerrostaloille sekä muille rakennuksille (Taulukko 4). Energiatodistusaineistoista haettujen
rakennusten E-lukujen vaihteluväli oli energiatehokkuusluokka B:n alarajasta (Ympäristöministeriö,
1048/2017) asetuksen vaatimaan vähimmäistasoon. Keskimääräinen ”muu rakennus” arvioitiin koko
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Suomen vuosina 2018–2019 valmistuneiden muiden rakennusten käyttötarkoitusten jakauman
perusteella. Uudisrakennusten lämmitystavat (kaukolämpö tai lämpöpumput sis. maalämpöpumput,
ilmavesilämpöpumput ja muut energiatehokkaat sähkölämmitysratkaisut) käyttötarkoituksittain
arvioitiin kuntakohtaisesti vuonna 2018 tai myöhemmin valmistuneiden rakennusten perustella (Digija väestötietovirasto, 2020).
Taulukko 3. Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun vaatimustasot
käyttötarkoitusluokittain (Ympäristöministeriö, 1010/2017).
Käyttötarkoitusluokka

E-luvun raja-arvo kWhE/(m2 a)

Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden

200-0,6 x Anetto
(=170–110)

lämmitetty nettoala (Anetto) on 50–150 m2
Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden

116-0,04 x Anetto

lämmitetty nettoala (Anetto) on 150–600 m2

(=110–92)

Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty
nettoala (Anetto) on >600 m2

92

Rivitalo ja asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia enintään kahdessa
kerroksessa

105

Asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia vähintään kolmessa
kerroksessa

90

Toimistorakennus, terveyskeskus

100

Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myymälärakennus lukuun
ottamatta päivittäistavarakaupan alle 2000 m2 yksikköä, myymälähalli,
teatteri, ooppera-, konsertti- ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto,
arkisto, museo, taidegalleria, näyttelyhalli

135

Majoitusliikerakennus, hotelli, asuntola, palvelutalo, vanhainkoti,
hoitolaitos

160

Opetusrakennus ja päiväkoti

100

Liikuntahalli lukuun ottamatta uimahallia ja jäähallia

100

Sairaala

320

Muu rakennus, varastorakennus, liikenteen rakennus, uimahalli,
jäähalli, päivittäistavarakaupan alle 2000 m2 yksikkö, siirtokelpoinen
rakennus

ei raja-arvoa
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Taulukko 4. Uudisrakennusten lämmitysenergian kulutus perusskenaariossa (kWh/m2).
Rakennustyyppi

Lämmön ominaiskulutus (kWh/m2)

Pientalot

115

Rivitalot

109

Asuinkerrostalot

66

Muut rakennukset

82

2.5. Kaukolämmön polttoaineet
Kaukolämmön tuotannossa kivihiilen käyttö vähenee nollaan vuoteen 2029 mennessä, ja turpeen
osuus puolittuu vuoteen 2030 mennessä kuitenkin niin, että kunnan kaukolämmön kulutuksen
päästökerroin pienenee vähintään Energiateollisuuden (2020) vähähiilitiekartan perusskenaarion
mukaisesti 52 prosenttia jaksolla 2018–2030. Mikäli kunnan kaukolämmöntuotannosta ei ole
polttoainetietoja käytettävissä, oletetaan suoraan -52 prosentin muutos ominaispäästöissä (Kuvio
3). Perusskenaariossa vuoden 2030 jälkeen oletetaan sama päästökerroin kuin vuonna 2030.

Kuvio 3. Kaukolämmön ominaispäästöjen muutos perusskenaariossa 2018–2050. Aikavälillä 2018–
2030 kaukolämmön tuotannon päästökertoimen oletetaan laskevan keskimäärin 52 %.

2.6. Kulutussähkö
Kuntien päästölaskennassa sähkönkulutus jaetaan lämmityssähköön ja kulutussähköön. Hinkulaskentasääntöjen mukaan teollisuuden sähkönkulutus ei sisälly laskentaan. Perusskenaariossa
asumisen,
maatalouden
sekä
palveluiden
ja
julkisen
sektorin
yhteenlasketun
kulutussähkönkulutuksen oletetaan pysyvän asukasta kohti laskettuna ennallaan, jolloin
sähkönkulutukseen vaikuttaa ainoastaan väestömäärän muutokset. Tämä on linjassa viimeisen noin
kymmenen vuoden kehityksen kanssa. Kuntien kasvihuonekaasupäästölaskennan (ALas, 2020)
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mukaan kulutussähkön käyttö on ollut Suomessa viime vuosina 5,3–5,6 MWh asukasta kohti, eikä
selvää nousutrendiä ole havaittavissa.

2.7. Sähkön päästökerroin
Sähkön valtakunnallisten päästökertoimien muutos on laskettu Energiateollisuuden (2020)
vähähiilisyystiekartan perusskenaarion mukaisesti. Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti sähkön
päästökertoimesta on puhdistettu pois tuuli- ja aurinkosähkön vaikutus (nämä allokoidaan kunnille
erikseen päästöhyvityksinä). Tämän päästökertoimen muutos on jaksolla 2018–2030 -57 prosenttia,
jota käytetään sekä kulutus- että lämmityssähkön päästöjen laskentaan (Kuvio 4). Vuonna 2018
kulutussähkön päästökerroin oli 124 tCO2e/GWh ja lämmityssähkön 139 tCO2e/GWh
(vertailupaikkakunta Helsinki; lämmityssähkön vuosikertoimet vaihtelevat hieman paikkakunnan
kuukausittaisesta lämmitystarpeesta riippuen).

Kuvio 4. Kulutus- ja lämmityssähkön päästökertoimet (tCO2e/GWh) perusskenaariossa 2018–2050.
Vuosina 2018–2030 sekä kulutus- että lämmityssähkön päästökertoimen oletetaan pienenevän 57 %.

2.8. Tieliikenteen ajosuoritteet
Eri ajoneuvotyyppien ajosuoritteet on mallinnettu eri tavoin. Yksinkertaisimmin on menetelty pakettija kuorma-autojen osalta, joiden suoritteille on oletettu samat prosentuaaliset suoritemuutokset
kaikissa kunnissa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennusteen mukaisesti (LVM, 2020).
Esimerkiksi vuosina 2018–2030 pakettiautojen suoritemuutos on +10,8 % ja kuorma-autojen +15,4
%.
Tavaraliikenteen ajosuoritteille
ei voida
nähdä
vastaavia
vaihtoehtoja kuin
henkilöautoliikenteessä, minkä lisäksi tavaraliikenteen kuntakohtaisten ajosuorite-ennusteiden
laadinnassa on huomattavasti enemmän epävarmuuksia kuin henkilöliikenteessä. Linja-autojen,
moottoripyörien, mopojen ja mopoautojen suoritteiden oletetaan perusskenaariossa pysyvän
vuoden 2018 tasolla.
Henkilöautojen ajosuorite on sen sijaan mallinnettu siten, että kunnissa tehtävät toimenpiteet
muokkaavat suoritemäärää. Mallinnus perustuu historialliseen ajosuoritekehitykseen, jota selitetään
erilaisilla väestöä ja aluetta kuvaavilla ominaisuuksilla seuraavasti:
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log(Suorite𝑖𝑡 ) = 𝛼 + 𝛽1 Saavutettavuus𝑘𝑖𝑡 + 𝛽2 Kevyt liikenne𝑖𝑡 + 𝛽3 Linja-autosuorite𝑖𝑡
+ 𝛽4 Ulospendelöinti𝑖𝑡 + 𝛽5 Taajamat𝑖𝑡 + 𝛽6 X𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,
missä 𝛼 on vakiotermi 𝑖 = (1, … 294) on Manner-Suomen kunnat, 𝑡 = (2012, … 2017) on
estimoinnissa käytetty aikaperiodi, Suorite𝑖𝑡 on henkilöautojen ajosuorite kunnassa i vuonna t ja 𝜀𝑖𝑡
on virhetermi. Palveluiden saavutettavuutta mitataan viidellä mittarilla k, joiden etäisyydet on valittu
tilastollisen merkitsevyyden perusteella 250 m, 500 m, 1 km, 2 km ja 5 km etäisyyksien joukosta:
1) Linja-autoliikenteen saavutettavuus: enintään 250 metrin etäisyydellä linja-autopysäkistä
asuvien osuus väestöstä (%).
2) Junaliikenteen saavutettavuus: enintään 2,5 kilometrin etäisyydellä rautatieasemasta
asuvien osuus väestöstä (%).
3) Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus: enintään kahden kilometrin etäisyydellä
päivittäistavarakaupasta asuvan väestön osuus koko väestöstä (%).
4) Ala-asteiden saavutettavuus: enintään kilometrin etäisyydellä ala-asteesta asuvien osuus
kaikista ala-asteikäisistä (7–12-vuotiaat) (%).
5) Ylä-asteiden saavutettavuus: enintään kilometrin etäisyydellä yläasteesta asuvien osuus
kaikista ala-asteikäisistä (13–15-vuotiaat) (%).

Kuvio 5. Paketti- ja kuorma-autojen ajosuoritteiden kehitys suhteessa vuoteen 2018. Vuosina 2018–
2030 kuorma-autojen ajosuoritteen oletetaan kasvavan noin 15 % ja pakettiautojen 11 %.

Kevyen liikenteen väylien yhteyttä henkilöautosuoritteeseen tutkitaan käyttämällä arviota kunnassa
sijaitsevien kevyen liikenteen väylien pituudesta kilometreinä. Lähtöaineistona on käytetty Digiroadin
(2021) tietoa kevyen liikenteen väylistä, jotka eivät sisällä ajoradasta reunakivellä tai maalauksella
erotettuja väyliä. Digiroadin tietoja on täydennetty Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö
LIKESin selvityksellä pyöräilyn olosuhteista Suomen kunnissa vuonna 2018 (LIKES, 2019).
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Linja-autojen katusuoritteen määrän mittarina käytetään ALas-mallin Hinku-laskentasääntöjen
(ALas, 2020) mukaista linja-autojen katusuoritetta, joka ei sisällä läpiajoliikennettä. Työllisten
työmatkaliikennettä kuvataan kunnasta ulos pendelöivien, eli oman asuinkunnan ulkopuolella
työssäkäyvien, osuutena kaikista kunnan työllisistä (%). Saavutettavuusmuuttujien lisäksi kunnan
kaavoitustilannetta
kuvaa
taajamien
asemakaavoitettu
maapinta-alalla
taajamien
kokonaismaapinta-alasta (%).
Lopuksi kontrolloidaan muiden niin sanottujen eksogeenisten, kunnan vaikutuspiirin
ulottumattomissa olevien, tekijöiden vaikutus suoritteiden muodostukseen. Kontrollimuuttujamatriisi
X𝑖𝑡 sisältää väkiluvun, 0–14-vuotiaiden osuuden kunnan väestöstä, 15–64-vuotiaiden osuuden
kunnan väestöstä, kotitalouden keskimääräiset käytettävissä olevat tulot, kunnan
työpaikkaomavaraisuuden, tieverkoston pituuden ja kunnan maapinta-alan. Yli 65-vuotiaiden osuus
jätetään mallinnuksessa vertailuryhmäksi, johon nuorempien ikäluokkien vaikutusta
suoritekertymään verrataan. Muuttujien minimit, maksimit, keskiarvot ja keskihajonnat on esitetty
Taulukossa 5.
Taulukko 5. Henkilöautojen ajosuoritemallin muuttujat.
Selitettävä muuttuja

Minimi

Maksimi

Keskiarvo

Keskihajonta

Ajosuorite (milj. km / vuosi)

6,15

2933,69

137,96

271,37

Selittävät muuttujat

Minimi

Maksimi

Keskiarvo

Keskihajonta

Ala-asteiden saavutettavuus, 1 km (%)

3,10

94,60

37,19

15,48

Yläasteiden saavutettavuus, 1 km (%)

0,00

95,50

23,41

11,96

Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, 2
km (%)

13,80

100,00

60,99

16,49

Bussipysäkkien saavutettavuus, 250 m (%)

7,30

88,20

38,87

15,05

Rautatieaseman saavutettavuus 2,5 km (%)

0,00

100,00

15,98

25,06

Kevyen liikenteen väylät (km)

1,17

1521,29

65,65

158,96

Katujen linja-autosuorite (milj. km / vuosi)

0,00

43,68

0,51

2,70

Ulospendelöivien osuus työllisistä (%)

6,76

80,39

38,90

18,01

Asemakaavoitettu ala taajamista (%)

0,00

99,60

53,24

17,84

Työpaikkaomavaraisuus (työssäkäyvät /
työvoima)

0,70

2,60

1,21

0,30

Väestö haja-asutusalueilla (%)

0,00

80,10

35,33

17,44

Väkiluku (1000 henkilöä)

0,73

643,27

18,52

48,04

0–14-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä
(%)

7,60

35,10

16,03

4,01
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15–64-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä
(%)

48,90

70,60

59,06

3,42

Käytettävissä olevat tulot (1000 euroa)

18,58

67,79

25,66

3,90

Tieverkoston pituus (1000 km)

4,00

2644,00

529,95

412,20

Maapinta-ala (1000 km2)

5,89

15056,32

1025,67

1577,46

Suorite ja väkiluku vaihtelevat huomattavasti Suomen kunnissa. Tämän vuoksi niistä otettiin
luonnollinen logaritmi, jolla linearisoitiin selitettävän ja selittävien muuttujien välinen yhteys ja
muunnettiin virhejakauma normaalimmin jakautuneeksi. Logaritmoidun selittävän muuttujan kerroin
tulkitaan prosentuaalisena muutoksena selitettävässä muuttujassa.
Mallin estimoinnissa käytettiin satunnaisten vaikutusten mallia, jonka selitysaste oli noin 98 %.
Estimointitulokset on esitetty Taulukossa 6. Saavutettavuusmuuttujien osalta tulokset ovat odotetun
kaltaiset: suurempi väestön osuus palveluiden läheisyydessä vähentää henkilöautoilun tarvetta.
Esimerkiksi, yhden prosenttiyksikön kasvu kauppojen saavutettavuudessa tarkoittaa noin -0,15 %
muutosta ajosuoritteessa. Kun palvelujen saavutettavuus on huomioitu, itsessään väestön
sijoittuminen asemakaava- tai haja-asutusalueille ei vaikuta tilastollisesti merkitsevästi ajosuoritteen
määrään. Toisaalta tulee huomioida, että palvelujen saavutettavuutta on tavallisesti helpompi lisätä
kustannustehokkaasti ohjaamalla väestöä tiiviimmille asemakaava-alueille.
Suurempi työpaikkaomavaraisuus, ja vastaavasti vähäisempi työssäkäynti asuinkunnan
ulkopuolella, vähentävät henkilöautojen ajosuoritteita. Kaduilla tapahtuva linja-autosuorite korvaa
henkilöautosuoritetta, kuten odotettua. Myös kevyen liikenteen väylien lisäyksellä ja
henkilöautosuoritteilla vaikuttaa olevan negatiivinen yhteys, mutta se ei ole tilastollisesti kovinkaan
merkitsevä. Kuten odotettua, väkiluvun ja väestön ikärakenteen sekä henkilöautojen ajosuoritteiden
välillä on tilastollisesti merkitsevät yhteydet. Myös tieverkoston pituuden ja ajosuoritteen välillä on
tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys, mutta on epäselvää mikä vaikutuksen suunta on. Tämän
vuoksi tieverkoston pituus on sisällytetty vain kontrollimuuttujaksi, jolla työkalun käyttäjä ei voi ohjata
ajosuoritteen kehittymistä.
Taulukko 6. Henkilöautojen ajosuoritteen regressiomallinnuksen tulokset.
Selitettävä muuttuja:
ln(henkilöautojen ajosuorite)
Vakiotermi

2,2112***
(0,1024)

Ala-asteiden saavutettavuus, 1 km (%)

-0,0080**
(0,0335)

Yläasteiden saavutettavuus, 1 km (%)

-0,1081***
(0,0364)

Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, 2 km (%)

-0,1483***
(0,0434)

Bussipysäkkien saavutettavuus, 250 m (%)

-0,0580+
(0,0362)

Rautatieaseman saavutettavuus 2,5 km (%)

-0,0128
(0,0175)
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Kevyen liikenteen väylät (1000 km)

-0,0729
(0,0631)

Katujen linja-autosuorite (milj. km / vuosi)

-0,0047**
(0,0022)

Ulospendelöivien osuus työllisistä (%)

0,0923*
(0,0508)

Asemakaavoitettu ala taajamista (%)

-0,1011***
(0,0280)

Työpaikkaomavaraisuus (työssäkäyvät / työvoima)

-0,0483**
(0,0213)

Väestö haja-asutusalueilla (%)

-0,0475
(0,0531)

ln(väkiluku)

0,9703***
(0,0090)

0–14-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä (%)

0,4751***
(0,1182)

15–64-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä (%)

0,4010***
(0,1393)

Käytettävissä olevat tulot (1000 euroa)

-0,0020
(0,0002)

Tieverkoston pituus (1000 km)

0,0519***
(0,0172)

Maapinta-ala (1000 km2)

-0,0049*
(0,0025)

Havaintojen lukumäärä

1764

Korjattu selitysaste

0,997

Huom.: *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1, + p < 0,15. Keskivirheet on esitetty suluissa.

Perusskenaariossa Taulukossa 6 kuvattua ajosuoritemallia käytetään vain väkiluvun ja väestön
ikärakenteen osalta ennustamaan tulevien vuosien henkilöautojen ajosuoritteita. Esimerkiksi, mallin
tulosten perusteella väestötappiokunnissa ajosuoritteet tulevat laskemaan, mikä johtaa
automaattisesti tieliikenteen päästöjen vähenemiseen ilman kunnan toimenpiteitä (ks. Kuvio 6).
Toisaalta muuttovoittokunnissa kasvavan väkiluvun mukanaan tuoma lisäajosuorite luo lisäpaineita
päästövähennysten toteuttamiseen.
Kuviossa 7 on esitetty historiallinen ajosuoritteen kehitys, skenaariotyökalun perusskenaariossa
ennustettujen kuntien henkilöautojen ajosuoritteiden vuotuiset summat vuoteen 2050 saakka sekä
vertailun vuoksi VTT:n Lipasto-järjestelmän ajosuorite-ennuste koko maahan. Lipaston ennuste on
vuonna 2030 15,4 % suurempi ja vuonna 2050 34 % suurempi kuin skenaariotyökalun mukainen
ennuste koko maan henkilöautojen ajosuoritteesta. Käytännössä ero johtuu siitä, että kuntatason
mallinnuksessa huomioidaan väkiluvun siirtymät pitkien välimatkojen maaseutumaisista kunnista
tiiviimpiin kaupunkeihin, joissa etäisyydet ovat lyhyemmät ja liikkumiselle on yksityisautoilun ohella
muita vaihtoehtoja.
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Kuvio 6. Kunnat, joissa ajosuoritteet kasvavat väestön muutoksien seurauksena (indeksiarvo yli 1,
yhteensä 29 kuntaa) ja kunnat, joissa ajosuoritteet pienenevät eniten väestön muutoksien
seurauksena.

Kuvio 7. Historiallinen henkilöautojen ajosuoritteen kehitys vuosina 1980–2019, skenaariotyökalun
perusskenaarion mukainen ajosuorite-ennuste ja VTT:n Lipasto-järjestelmän ennuste henkilöautojen
ajosuoritteesta. Skenaariotyökalussa ajosuorite laskee vuoden 2020 jälkeen, kun taas Lipastojärjestelmässä ajosuorite kasvaa.

26.4.2021

13

2.9. Ajoneuvojen käyttövoimat
Perusskenaariossa paketti- ja kuorma-autojen käyttövoimaoletukset noudattavat kaikissa kunnissa
VTT:n ALIISA-mallin (VTT, 2020a) käyttövoimajakaumia kullekin tulevalle vuodelle (Kuvio 8).
Pakettiautojen osalta tämä tarkoittaa, että täyssähköisten ajoneuvojen osuus kasvaa vuoteen 2050
mennessä noin 24 %, kun taas dieselkäyttöisten ajoneuvojen osuus laskee vastaavasti.
Kaasukäyttöisten pakettiautojen osuus oletetaan ALIISA-mallin mukaisesti perusskenaariossa hyvin
pieneksi. Kaasukäyttöisten kuorma-autojen oletetaan sen sijaan yleistyvän niiden osuuden
kasvaessa 8,7 % kaikista kuorma-autoista vuoteen 2050 mennessä.
Myös linja-autojen käyttövoimien osalta lähtökohtana pidetään ALIISA-mallin käyttövoimajakaumaa
(Kuvio 8). Perusskenaariossa jakaumaa kuitenkin muutetaan kunnan kaupunkimaisuuden mukaan.
Toisin sanoen, sähkö- ja kaasukäyttöisten linja-autojen oletetaan yleistyvän ensisijaisesti
suurimmissa kaupungeissa, kun taas pienemmissä kunnissa oletetaan käytettävän vain
dieselkäyttöisiä linja-autoja. Käyttövoimajakaumat arvioidaan erikseen kaduille ja teille historiallisten
katu- ja tiesuoritteiden määrien perusteella.

Kuvio 8. Perusskenaariossa käytetyt oletukset ajoneuvojen käyttövoimista.

Koko maan osalta henkilöautojen käyttövoimajakaumat saadaan ALIISA-mallista. Peruskenaariossa
ALIISA-mallin mukaisesti oletetaan, että täyssähkö-, kaasu- ja etanolikäyttöisten henkilöautojen
osuudet ovat samat kaikissa kunnissa. Sen sijaan bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen osuudet
vaihtelevat kunnittain sen mukaan, mikä ajoneuvokannan tilanne on viimeisimpänä ALas-
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2.10. Biopolttoaineet
Biobensiinin ja biodieselin käyttö pienentää bensa- ja dieselkäyttöisten autojen keskimääräisiä
kuntakohtaisia ominaispäästöjä. Niiden osuuksien kehitys on arvioitu ALIISA-mallin (VTT, 2020a)
polttoainekomponenttien kulutustietojen perusteella. Vuonna 2030 bensiinin bio-osuus on 6,5
prosenttia ja dieselin 41,5 prosenttia energiasisällöstä (Kuvio 9). Tämä arvio on yhtenevä Liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen perusennusteen 2020–2050 (LVM, 2020) ja jakeluvelvoitelain (Finlex
419/2019) kanssa. Liikenteessä käytetystä kaasusta nollapäästöiseksi laskettavaa bioperäistä
kaasua oli 59 % vuonna 2018 (Tilastokeskus, 2019b).

Kuvio 9. Polttoaineiden bio-osuudet perusskenaariossa 2018–2050. Vuonna 2030 bensiinin bio-osuus
on 6,5 prosenttia ja dieselin 41,5 prosenttia energiasisällöstä. Lämmitysöljyn päästökertoimessa on
huomioitu bio-osuuden kasvu 10 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä.

2.11. Muut sektorit
Muiden sektorien päästömuutokset perusskenaariossa on esitetty Kuviossa 10. Vesiliikenteen
perusskenaarion päästövähennykset on haettu VTT:n MEERI-laskentamallin (VTT, 2020b)
ennusteista. Jaksolla 2018–2030 vesiliikenteen päästöjen ennustetaan vähenevän 7 prosenttia.
Raideliikenteen dieselin ja sähkön kulutukset eivät RAILI-mallissa (VTT, 2020c) juurikaan muutu
vuoden 2019 jälkeen, joten tältä osin perusskenaariossa huomioidaan ainoastaan sähköisen
raideliikenteen päästöjen muutos valtakunnallisen sähkön päästökertoimen pienenemisen myötä
(ks. 2.7)
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Kuvio 10. Vesiliikenteen, työkoneiden, F-kaasujen ja jätteiden käsittelyn päästöjen kehitys
perusskenaariossa 2018–2050. Vuosina 2018–2030 työkoneiden päästöt laskevat perusskenaariossa 5
%, F-kaasujen 59 %, kaatopaikkojen 49 %, muun jätteiden käsittelyn 5 % ja vesiliikenteen 7 %.

Työkoneiden ennusten on peräisin TYKO 2019 laskentajärjestelmästä (VTT 2020d), jonka mukaan
muutos työkoneiden päästöissä on -5 prosenttia jaksolla 2018–2030. F-kaasujen ja jätteiden
käsittelyn päästöt kehittyvät perusskenaariossa Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU)
päivitystä varten laadittujen ennusteiden mukaisesti. Jaksolla 2018–2030 F-kaasujen päästöjen
ennustetaan vähenevän 59 prosenttia, kaatopaikkojen 49 prosenttia ja muun jätteiden käsittelyn
(jäteveden puhdistus, kompostointi, mädätys) 5 prosenttia.
Maatalouden ja teollisuuden päästöjen oletetaan pysyvän perusskenaariossa ennallaan. Esimerkiksi
MALULU-selvityksen WEM-skenaarion mukaan maataloudessa ei tapahdu merkittäviä päästöihin
vaikuttavia muutoksia (Aakkula ym., 2019). Teollisuuden päästöjä on sen sijaan hyvin vaikea
arvioida pitkälle tulevaisuuteen. Pitkän aikavälin kokonaispäästökehityksen (Koljonen ym., 2019) eri
skenaarioissa teollisuuden päästöt kasvavat vuoteen 2030, mutta ovat huomattavan pienet vuonna
2050.

2.12. Päästöhyvitykset
Päästöhyvitysten osalta perusskenaario ei sisällä ennustetta, vaan tuulivoiman tuotannon tilanne
säilyy vuoden 2018 kaltaisena ja muiden hyvitysten lähtötaso on nolla.

3. Tavoiteskenaario
3.1. Väestöennuste ja rakennusten kerrosala
Tavoiteskenaariossa väestökehityksen voidaan arvioida olevan hitaampaa tai nopeampaa kuin
Tilastokeskuksen väestöennusteessa. Kaupungistuminen on toistaiseksi ollut nopeaa, mutta tilanne
voi tulevaisuudessa muuttua. Esimerkiksi vuoden 2013 väestöennusteessa (Tilastokeskus, 2013)
Tampereen vuoden 2019 väkiluvun (238 000) ennustettiin toteutuvan vasta vuosien 2025 ja 2030
välillä.
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Uudisrakennusten määrä voidaan suhteuttaa asuinrakennusten osalta väestökehitykseen, mutta
asumisväljyyden voidaan myös arvioida muuttuvan suuntaan tai toiseen nykyisestä.
Skenaariotyökalussa tarkastellaan erikseen pien-, rivi- ja asuinkerrostaloja sekä muita rakennuksia.
Muiden kuin asuinrakennusten kerrosalan muutokseen vaikuttaa muun muassa julkisen sektorin
uudet rakennukset, esimerkiksi koulut ja päiväkodit, sekä yleisesti väkiluvun kehitys, taloudelliset
näkymät ja liikerakentaminen. Uuden rakentamisen määriä voidaan hakea kuntien suunnitelmista ja
voimassa olevista yleiskaavoista.
Skenaarioon määritellään kunkin rakennustyypin kohdalla kerrosalan nettomuutos, eli myös
rakennusten käytöstä poistaminen ja purkaminen tulee ottaa huomioon. Purettavan rakennuksen
korvaaminen uudella ei kuitenkaan tuo uutta kerrosalaa. Tämä niin sanottu purkava saneeraus
voidaan laskea skenaariossa olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden muutoksina.
Skenaarion sisältyy rakennusten energiankäytön päästöt, ja varsinaiset rakentamisen tai
purkamisen päästöt jäävät laskennan ulkopuolelle.

3.2. Rakennusten lämmitysenergian kulutus
Olemassa olevan rakennuskannan lämmitysenergian kulutusta lähestytään skenaariotyökalussa
energiaremonttien toteuttamisen ja niiden laajuuden kautta. Lisäksi laskennassa otetaan huomioon
ilmaston lämpeneminen. Skenaariossa määritellään kuinka suuressa osassa pien-, rivi- ja
asuinkerrostaloja sekä muita rakennuksia suoritetaan energiaa säästävä korjausrakentamishanke
tavoitevuoteen mennessä. Työkalu näyttää energiakorjauksilla saavutettavan muutoksen
lämmitysenergian kulutuksessa. Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti asettaa tavoitteen energiansäästölle ja
määrittää tähän vaadittavan energiakorjaamisen tason.
Suppealla energiaremontilla skenaariotyökalussa tarkoitetaan joukkoa energiankulutusta
pienentäviä toimia, jotka eivät vaadi merkittäviä rahallisia investointeja. Näitä ovat esimerkiksi
lämmitysjärjestelmän säätäminen ja lämpimän käyttöveden säästötoimet (Taulukko 7). Suppealla
energiaremontilla saavutettava lämmitysenergian säästö voi vaihdella kohteesta ja remontin
sisältämistä toimenpiteistä riippuen hyvinkin paljon. Suuntaa antavaksi energiansäästöksi on
asiantuntija-arvioiden
pohjalta
määritelty
10
prosenttia.
Taulukko 7. Suppeaan energiaremonttiin kuuluvia toimenpiteitä.
Toimenpide

Lämmitysenergian säästö

Älykkäät lämmönohjausjärjestelmät

5–15 %

Lämpimän käyttöveden säästötoimet (paineenalennus, vähän
kuluttavat vesikalusteet)

3–10 %

Patteritermostaattiventtiilien uusiminen ja lämmönjaon perussäätö

2–5 %

Ilmanvaihdon perussäätö 0-3%

0–3 %

Ikkunoiden tiivistäminen

0–3 %

Infotilaisuuksia energiatehokkaan perusparantamisen ja asumisen
hyödyistä

0–3 %

Laaja energiaremontti sisältää käyttöteknisten parannusten ohella esimerkiksi seinien ja ylä- sekä
alapohjan lisäeristyksen, ikkunoiden vaihtamisen energiatehokkaammiksi ja lämpöpumppujen
asennuksen (Taulukko 8). Toimenpiteet vaativat rakennus- tai toimenpidelupaa sekä yleensä
ulkopuolista osaamista ja työvoimaa. Laajan energiaremontin arvioidaan säästävään

26.4.2021

17

lämmitysenergiaa keskimäärin 50 prosenttia. Mittavia investointeja vaativia energiaremontteja on
kustannustehokkainta
suorittaa
rakennusten
peruskorjausten
yhteydessä.
Laajan
energiatehokkuutta parantavan korjausrakentamishankkeen yhteydessä päälämmitystapa voidaan
muuttaa
esimerkiksi
maalämpöön,
jolloin
saavutettava
energiansäästö
kasvaa.
Skenaariotyökalussa lämmitystavan vaihdokset ja niiden mahdollisesti tuottama energiankulutuksen
ja
päästöjen
pieneneminen
käsitellään
erikseen
(ks.
luku
2.3).
Taulukko 8. Laajaan energiaremonttiin kuuluvia toimenpiteitä.
Toimenpide

Lämmitysenergian säästö

Ilmalämpöpumppu

30–40 %

Poistoilmalämpöpumppu

30–40 %

Jäteveden lämmön talteenotto

5–25 %

Seinien lisäeristys

5–21 %

Ikkunoiden vaihto

5–15 %

Lämmönjakelujärjestelmän modernisointi

4–12 %

Ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja järjestelmän laaja huolto

4–12 %

Yläpohjan lisäeristys

4–12 %

Aurinkopaneelit (käyttöveden lämmitys)

3–15 %

Aurinkokeräimet

2–10 %

Alapohjan lisäeristys

0–5 %

Parvekkeiden lasitus

0–5 %

Lämmityspattereiden uusiminen

0–5 %

Lattialämmityksen asentaminen

0–5 %

Ovien vaihto

0-3 %

Lämminvesivaraajan vaihto

0-2 %

Energiakorjaamisen aikaansaamaan lämmitysenergian tarpeen vähenemiseen lisätään vielä
ilmaston lämpenemisen vaikutus. Lämmitystarve vähenee asuinrakennuksissa ilmastonmuutoksen
keskiskenaarion A1B:n toteutuessa 10 prosenttia jaksolla 2012–2030 (Jylhä ym., 2015). Muutos
skenaariotyökalun perusvuoteen 2018 verrattuna on -7 prosenttia (Kuvio 11). Samoja
muutosprosentteja käytetään myös muille kuin asuinrakennuksille.
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Kuvio 11. Asuinrakennusten lämmitystarpeen (heating of spaces and ventilation) muutos ilmaston
lämpenemisen A1B-skenaariossa (Jylhä ym., 2015). Skenaariotyökalussa ilmastonmuutoksen
vaikutus lämmitystarpeeseen on -7 % vuosina 2018–2030.

3.3. Rakennusten lämmitystavat
Skenaariossa määritellään kuinka suuressa osassa kunnan alueella sijaitsevista öljy-, sähkö- ja
kaukolämmitteisistä pien-, rivi- ja asuinkerrostaloista sekä muista rakennuksista päälämmitysmuoto
vaihdetaan tavoitevuoteen mennessä. Muun kiinteistökohtaisen lämmityksen (kaasu-, turve-, hiili-,
raskas polttoöljy ja puu) oletetaan noudattavan samaa kehitystä kuin öljylämmityksen.
Öljy- ja sähkölämmitteisten rakennusten osalta työkalussa tarjotaan vaihtoehdoiksi lämpöpumppuja
(sis. maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput ja muut energiatehokkuudeltaan maalämpöön
verrattavat sähkölämmitysratkaisut) tai kaukolämpöä. Kaukolämmitys on puolestaan mahdollista
vaihtaa maalämpöön.

3.4. Uudisrakentaminen
Uudisrakennuksia voidaan rakentaa määräystasoa energiatehokkaammiksi.
arvioidaan, kuinka suuri osa erityyppisistä rakennuksista rakennetaan:
-

Skenaariossa

Määräystasoa (Ympäristöministeriö 1010/2017) energiatehokkaammin, ja
Kuinka suuri osa määräystasoa energiatehokkaammin rakennettavista toteutetaan hieman
määräystasoa paremmin siten, että lämmitysenergian kulutus on kaksi kolmasosa siitä mitä
määräystasolla keskimäärin (33 % energiatehokkaampi, Taulukko 9).
Kuinka suuri osa määräystasoa energiatehokkaammin rakennettavista toteutetaan paljon
määräystasoa paremmin siten, että lämmitysenergian kulutus on yksi kolmasosa siitä, mitä
määräystasolla keskimäärin (66 % energiatehokkaampi)

Uudisrakennusten lämmitystavoiksi voi valita rakennustyypeittäin joko kaukolämmön tai
lämpöpumpun (sis. maalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput ja muut energiatehokkuudeltaan
maalämpöön verrattavat sähkölämmitysratkaisut).
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Taulukko 9. Uudisrakennusten lämmitysenergian ominaiskulutus (kWh/m2) eri
energiatehokkuustasoilla skenaariotyökalussa. Rakennusten maantieteellisestä sijainnista johtuvaa
lämmitystarpeen vaihtelua ei ole laskennassa otettu huomioon.
Rakennustyyppi

Määräystaso
(kWh/m2/a)

Paljon paremmat (-66
%) (kWh/m2/a)

Hieman paremmat (33 %) (kWh/m2/a)

Pientalot

115

38

77

Rivitalot

109

36

73

Asuinkerrostalot

66

22

44

Muut rakennukset

82

27

54

3.5. Kaukolämmön polttoaineet
Kaukolämmön tuotannon tavoitevuoden polttoainejakauma määritellään kunkin polttoaineen
prosenttiosuuksina vuosituotannosta. Polttoainevaihtoehdot ovat seuraavat:
-

kivihiili,
maakaasu,
öljy,
turve,
bio,
jäte,
lämpöpumput ja
muut.

Öljy on kevyttä polttoöljyä, jonka päästökertoimessa on huomioitu bio-osuuden kasvu 10 prosenttiin
vuoteen 2028 mennessä (ks. Kuvio 9). Turve on oletuksena jyrsinturvetta ja jäte yhdyskuntajätettä,
jonka päästöt lasketaan vuoden 2018 päästökertoimella. Lämpöpumppujen prosenttiosuus on se
lämpöenergian määrä, joka tuotetaan kaukolämpöverkkoon lämpöpumpuilla, mukaan lukien kaikki
hukka- ja ympäristölämmöt. Muut-luokkaan määritellään muut päästöttömät energialähteet,
esimerkiksi geoterminen syvälämpö, joka toimii suoraan ilman lämpöpumppuja, vety tai
hiilidioksidista valmistetut synteettiset polttoaineet.

3.6. Kulutussähkö
Kulutussähkö sisältää asumisen, maatalouden sekä palveluiden ja julkisen sektorin yhteenlasketun
sähkönkulutuksen, lukuun ottamatta lämmityssähköä. Skenaariossa määritellään tavoitevuoden
asukasta kohti laskettu kulutussähkön käyttö. Laskenta huomio asukasluvun muutokset. Myös
kaukolämmön (lämpöpumput; luku 3.5) sähköistyminen huomioidaan kulutussähkön
kokonaiskulutuksessa.

3.7. Sähkön päästökertoimet
Sähkön päästökertoimien voidaan arvioida muuttuvan nopeammin tai enemmän kuin
perusskenaariossa. Esimerkiksi Energiateollisuuden vähähiiliskenaarion (Energiateollisuus, 2020;
AFRY, 2020) mukaan sähkön päästökertoimen muutos ilman tuuli- ja aurinkovoimaa (Hinkulaskenta) on jaksolla 2018–2030 -60 prosenttia, ja vuoteen 2035 mennessä -86 prosenttia. Samaa
muutosprosenttia käytetään sekä kulutus- että lämmityssähkölle.
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3.8. Tieliikenteen ajosuoritteet
Skenaarioissa voidaan tarkastella useiden eri henkilöautojen liikennesuoritteeseen vaikuttavien
tekijöiden vaikutusta. Mallinnustulokset esiteltiin Taulukossa 6, joista skenaariossa voidaan vaihdella
Taulukossa 10 esitettäviä tekijöitä. Skenaariossa voidaan vaihdella myös muiden ajoneuvotyyppien
ajosuoritetta
perusskenaarion
mukaisista
oletuksista.
Esimerkiksi,
tavaraliikenteen
logistiikkamuutoksia voidaan skenarioida muuttamalla kuorma-autoliikenteen suoritteita.
Taulukko 10. Henkilöautojen ajosuoritteisiin vaikuttavat tekijät.
Muuttuja

Vaikutus

Ala-asteiden saavutettavuus, 1 km (%)

-0,0080

Yläasteiden saavutettavuus, 1 km (%)

-0,1081

Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, 2 km (%)

-0,1483

Bussipysäkkien saavutettavuus, 250 m (%)

-0,0580

Rautatieaseman saavutettavuus 2,5 km (%)

-0,0128

Asemakaavoitettu ala taajamista (%)

-0,1011

Ulospendelöivien osuus työllisistä (%)

0,0923

Katujen linja-autosuorite (milj. km / vuosi)

-0,0047

Kevyen liikenteen väylät (1000 km)

-0,0729

3.9. Ajoneuvojen käyttövoimat
Ajoneuvotyyppien käyttövoimajakaumaa voidaan muuttaa. Esimerkiksi kasvatettaessa
täyssähköautojen osuutta, pienennetään diesel- ja bensiinikäyttöisten ajoneuvojen osuuksia
lähtötilanteen suhteellisten osuuksien mukaisesti, kunnes käyttövoiman osuus on nolla.
Bensiini- ja dieselhybridien osuudet sisältyvät bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen osuuksiin,
koska niissä todellisuudessa käytettävästä käyttövoimasta ei ole varmuutta. Mikäli hybridien
sähkönkäytöstä on tietoa, voidaan hybridien vaikutusta päästöihin tarkastella kasvattamalla
täyssähköisten ajoneuvojen osuutta.
Perusskenaariossa liikenteessä käytetystä kaasusta 59 % on biokaasua, joka kuvaa koko maan
keskiarvoa. Paikallisesti biokaasun osuus liikennekaasussa voi vaihdella, joten työkalussa
biokaasun osuutta voi muuttaa.

3.10. Muut sektorit
Muiden sektorien osalta perusskenaariota suurempia vähennysprosentteja voidaan ennakoida
ainakin vesiliikenteessä, työkoneissa, maataloudessa ja teollisuudessa. Vesiliikenteessä erityisesti
satamapaikkakunnilla voidaan vähentää päästöjä maasähköjärjestelmien kautta. Myös työkoneiden
osalta kehitystä kohti sähkö- ja biokaasukäyttöisiä laitteita voidaan vauhdittaa esimerkiksi suurten
kaupunkien hankintojen kautta. Teollisuuden päästöjä voidaan vähentää muun muassa prosesseja
sähköistämällä, kiinnittämällä huomiota polttoaineisiin ja energiatehokkuuteen. Vähennysprosenttia
voidaan arvioida tutkimalla teollisuuden energiatehokkuussopimuksia ja vastuullisuusraportteja tai
suoraan kysymällä kunnan alueella sijaitsevien teollisuuslaitosten suunnitelmista.
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Maataloudessa päästöjä syntyy pääosin kotieläinten ruoansulatuksesta ja lannankäsittelystä sekä
viljelysmailta muun muassa lannoituksen seurauksena. Päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi
tuotantoeläinten ruokinnan muutoksilla, karjan ikärakenteeseen vaikuttamalla, lannoitusta
vähentämällä ja nurmen viljelyä lisäämällä (Regina, 2020). Myös eläinproteiinin korvaaminen
kasviproteiinilla vähentää epäsuorasti maatalouden päästöjä.

3.11. Päästöhyvitykset
Skenaariotyökalussa voidaan hyödyntää useita päästöhyvityksiä, jotka ovat yhteneväiset Hinkulaskennan päästöhyvitysten kanssa:
-

Tuulivoiman tuotanto sekä kunnan alueella sijaitsevilla voimaloilla että hankintasopimuksien
kautta muualla kuin oman kunnan alueella sijaitsevilla voimaloilla,
Aurinkopaneeleilla tuotettu aurinkosähkön määrä,
Biokaasulla tuotetun sähkön määrä, ja
Biokaasun tuottaminen muuhun käyttöön.
Maankäyttösektorin päästövähennykset / nieluja lisäävät toimet.

Turvemaiden orgaanisen aineksen hajoamisen hiilidioksidipäästöt kuuluvat maankäyttösektorille,
eivätkä sisälly kuntien kasvihuonekaasupäästöjen Hinku-laskentaan. Turvemaiden CO2-päästöjä
vähentäviä toimia metsä- ja maatalousmailla voidaan kuitenkin hyväksyä laskennassa
päästöhyvityksinä. Samoin muut maankäyttösektorin päästöjä vähentävät tai nieluja kasvattavat
toimenpiteet voidaan laskea kunnalle päästöhyvityksiksi.
Tuuli- ja aurinkosähkön päästöhyvitysten osalta skenaariossa arvioidaan kapasiteetin määrä (MW)
ja biokaasusähkön ja tuotetun biokaasun osalta energiamäärä (GWh) tavoitevuonna.
Maankäyttösektorin hyvitystoimien vaikutus tulee arvioida suoraan hiilidioksidiekvivalentteina
(tCO2e).
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