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Tämän työn tavoitteena on vertailla suomalaisten ja ruotsalaisten pientalojen lämmitysmuo-

tovalintoja ja niiden käytöstä aiheutuneita kasvihuonekaasupäästöjä sekä esitellä mahdollisia 

syitä vertailussa ilmenneisiin eroihin. Tarkasteluun tarvittavat tiedot saatiin pääosin tieto-

kannoista, verkkosivuilta sekä sähköpostiviesteistä asiantuntijoilta. Tarkastelussa käytetään 

pientalo-termiä erillisistä pientaloista sekä rivi- ja ketjutaloista. 

 

Työn tulosten mukaan sekä Suomessa että Ruotsissa sähkö- ja biopolttoainelämmitys ovat 

pysyneet yleisimpinä lämmitysmuotoina pientaloissa 2000-luvun alusta alkaen. Ruotsissa 

kevyen polttoöljyn lämmityskäyttö on marginalisoitunut ja sitä on korvattu kaukolämmityk-

sellä enemmän kuin Suomessa. Pientalojen lämmitykseen käytetty energiamäärä laski Ruot-

sissa 32 % ja nousi Suomessa 19 % vuosina 1995-2014. Energiankulutuksen ja päästöker-

toimien avulla laskettu kasvihuonekaasupäästömäärä laski Ruotsissa 57 % ja kasvoi Suo-

messa 26 % vuosina 1995-2014. Osasyynä kulutuksen ja päästöjen kasvuun Suomessa on 

käytetyn tilaston laskentamallin muutos. Vuonna 2014 Suomessa pientalojen lämmitykseen 

käytettiin 7 % enemmän energiaa ja siitä syntyi 140 % enemmän kasvihuonekaasupäästöjä 

kuin Ruotsissa. 

 

Työn tulosten perusteella ruotsalaiset pientalot ovat lämmitysmuotovalinnoiltaan ilmastoys-

tävällisempiä ja energiatehokkaampia. Näihin syynä ovat esim. Ruotsin alhaisemmat sähkön 

ja kaukolämmön päästökertoimet, lämpöpumppujen yleisempi käyttö ja tiukemmat raken-

nusmääräysten energiatehokkuusvaatimukset. Lisäksi Ruotsissa on budjetoitu mm. lämmi-

tysmuodon vaihtoa varten annettaviin energia-avustuksiin enemmän ja siellä verotetaan läm-



 

 

mönlähteitä enemmän kuin Suomessa. Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää tarkoin viilen-

nysenergian käyttö pientaloissa sekä arvioida sopiva päästökerroin Ruotsin lämmityssäh-

kölle, jotta voitaisiin muodostaa kokonaisvaltainen kuva Suomen ja Ruotsin pientalojen läm-

mityksestä ja viilennyksestä sekä näiden ilmastovaikutuksista.  
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The purpose of this thesis is to compare heating method choices in Finnish and Swedish 

detached houses and the greenhouse gas emissions that their use has caused and to also pre-

sent possible reasons for found differences. The information used in the analysis was gath-

ered from databases, websites and e-mails from specialists. In this analysis the term “de-

tached house” is used to mean detached, semi-detached and terraced houses. 

 

According to the results of this study, electric and biomass/biofuel heating have remained as 

the most common heating methods in detached houses in both Sweden and Finland since the 

start of this century. Usage of heating oil has marginalized in Sweden and it has been re-

placed by district heating more than in Finland. Heating energy used in detached houses 

decreased by 32 % in Sweden and increased by 19 % in Finland during 1995-2014. Green-

house gas emissions calculated with emission factors and energy consumption decreased by 

57 % in Sweden and increased by 26 % in Finland during 1995-2014. One reason for the 

increases is a change in the calculation model in Finnish statistics. In 2014, 7 % more energy 

was used in Finland for heating in detached houses and this resulted to 140 % more green-

house gas emissions than in Sweden.  

 

Based on the results, Swedish detached houses have more climate-friendly heating methods 

and are more energy-efficient. The main reasons for the differences are lower emission fac-

tors for district and electric heating, more common use of heat pumps and stricter energy-

efficiency requirements in the building code in Sweden. In addition, the budget for subsidies 

given for e.g. the change of heating system is larger and the taxes on energy sources are 

bigger in Sweden compared to Finland. The use of cooling energy in detached houses in 

Finland and Sweden and a suitable emission factor for electric heating in Sweden would be 

necessary research subjects in future studies to get a comprehensive picture of heating and 

cooling in detached houses in Finland and Sweden as well as their impact on the climate. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

A pinta-ala   [m2] 

E energia    [MWh] 

EF päästökerroin   [kgCO2-ekv/MWh] 

k kulutus    [m3] 

m massa    [kg] 

q lämpöarvo   [MWh/m3] 

S lämmitystarveluku  [°C] 

U lämmönläpäisyluku  [W/m2K] 

𝜙 lämpöteho   [W] 

 

Alaindeksit 

iv ilmanvaihto 

j johtuminen 

kok kokonais 

lv lämmin käyttövesi 

maa maaperä 

netto netto 

pa polttoaine 

päästö kasvihuonekaasupäästöt 

vaippa vaippa 

vuoto vuotoilma 

  

Lyhenteet 

ARA Asumisen rakennus- ja kehittämiskeskus 

CHP yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (engl. Combined Heat and Power) 

CO2-ekv hiilidioksidiekvivalentti 

COP lämpöpumpun hyötysuhde (engl. Coefficient of Performance) 

E-luku rakennuksen kokonaisenergiankulutus   [kWh/m2vuosi] 

ENTSO-E eurooppalainen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö (engl. European 

Network of Transmission System Operators for Electricity) 
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GWP  ilmaston lämmityspotentiaali  

  (engl. Global Warming Potential)   [kg CO2-ekv/kg] 

IPCC hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (engl. Intergovernmental Panel of 

Climate Change) 

Mt miljoonaa (1 000 000) tonnia 

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
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1 JOHDANTO 

 

Huonetilojen sekä käyttöveden lämmitys muodostaa suurimman osan, noin 70 prosenttia, 

pientalon energiankulutuksesta Suomessa (Motiva 2016). Yhteensä pientalojen lämmitys 

muodosti Suomessa 9 % koko maan energiankulutuksesta vuonna 2014 (Tilastokeskus 

2015a; Tilastokeskus 2016a). Optimaalisen lämmitysmuodon valinta ei näin ollen ole tärkeä 

päätös ainoastaan asunnonomistajan kannalta, vaan vaikuttaa melko suuresti koko maan 

energiankulutukseen ja näin ollen myös kasvihuonekaasupäästöihin. Voidaan päätellä, että 

lämmitysmuodon valintaan vaikuttaa mm. lämmityskustannusten lisäksi aiempaa useammin 

myös ympäristöystävällisyys, sillä kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvussa (Sitra 2008).  

Erilaisten lämmitystapojen kasvihuonekaasupäästöt eli hiilijalanjälki tulisikin ottaa huomi-

oon erityisesti Suomen kaltaisissa keskilämpötilaltaan kylmissä maissa, joissa kotitalouksien 

energiankäyttö on hyvin suuri (EEA 2012). Suomessa rakennusten lämmitys ja kotitalous-

sähkönkäyttö aiheuttivat lähes kolmanneksen vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 

2007, joskin tässä tarkastelussa olivat mukana myös esim. palvelu- ja tuotantorakennukset 

(Sitra 2010, 16). Joka tapauksessa asumisen hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeää, koska 

Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 % aikavälillä 1990-2020 

päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla, johon rakennusten kiinteistökohtainen lämmitys 

kuuluu yhtenä osana. Vuodelle 2030 asetettavaksi Suomen ei-päästökauppasektorin päästö-

vähennystavoitteeksi Euroopan komissio on esittänyt 39:ää prosenttia vuoden 1990 tasosta 

(Ympäristöministeriö 2016; Kallunki 2016). Viimeisimmässä hallitusohjelmassa kyseisiä 

päästöjä pyritään vähentämään kannustamalla tuontiöljyn korvaamiseen päästöttömillä uu-

siutuvilla vaihtoehdoilla. VTT suosittelee mm. biopolttoöljyn lisäämistä lämmitysöljyyn 

sekä kannustamista rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, lämpöpumppujen 

käyttöön sekä öljylämmitysjärjestelmän vaihtoon. (Lindroos & Ekholm 2016, 36-37.) 

 

Ruotsi mielletään usein edelläkävijäksi ympäristöasioissa Suomeen verrattuna (The Climate 

Change Performance Index 2016, 8; Niinistö 2015; Kaaro 2016), ja Ruotsin toimintatavoista 

otetaan Suomessa mallia eri osa-alueilla. Tässä työssä selvitetään, ovatko Ruotsin pientalot 

energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä lämmitystapojen kannalta verrattuna Suo-

men pientaloihin. Ja jos näin on, mistä lämmityksen energiankulutuksen, lämmitystapojen 
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valinnan ja niiden aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen erot johtuvat, ja mikä on niiden 

vaikutus maiden hiilijalanjälkeen?  

 

Tämän työn tavoitteena on selvittää pientaloissa käytettävien lämmitysmuotojen valintojen 

eroja Suomessa ja Ruotsissa sekä selvittää näiden lämmitysmuotojen vaikutus asumisesta 

aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin molemmissa maissa. Tavoitteena on lisäksi selvit-

tää, mistä eroavaisuudet lämmitystapavalintojen ja niistä aiheutuvien laskennallisten kasvi-

huonekaasupäästöjen välillä johtuvat. Työssä otetaan huomioon talon lämmitykseen ja talon 

käyttöveden lämmitykseen käytetty energia ja näistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Li-

säksi työssä tutkitaan erikseen lämpöpumppujen määrää sekä niiden energiankulutusta ja -

tuottoa pientaloissa Suomessa ja Ruotsissa. 

 

Tarkastelu on rajattu erillisiin pientaloihin sekä rivi- ja ketjutaloihin. Erilliset pientalot, joista 

Suomessa käytetään yleensä pientalo-termiä, ovat omakotitaloja, paritaloja ja 2-kerroksisia 

omakotitaloja, joissa on kaksi asuntoa (Tilastokeskus 2016b). Rivi- ja ketjutalot puolestaan 

luokitellaan vähintään kolmen asunnon taloiksi, jotka ovat toisissaan kiinni esim. varasto-

suojan välityksellä (Tilastokeskus 2016c). Tässä kandidaatintyössä käytetään selkeyden 

vuoksi pientalo-sanaa sen laajemmassa merkityksessä, jota käytetään Ruotsissa. Kyseisen 

määritelmän mukaan pientaloihin kuuluvat erillisten pientalojen lisäksi rivi- ja ketjutalot. 

Tarkastelu valittiin koskemaan kaikkia pientaloja (erillisiä pientaloja ja rivi- ja ketjutaloja), 

koska erillisistä pientaloista löytyy vain vähän tietoa Ruotsista, ja toisaalta tarkastelun rajaa-

minen koskemaan kaikkia asuintaloja olisi muodostanut hyvin erilaisia talotyyppejä, kuten 

kerrostaloja ja vapaa-ajan asuintaloja, sisältävän tarkastelujoukon. 

 

Työn tulosten perusteella voidaan vertailla Suomen ja Ruotsin pientalojen lämmitysjärjes-

telmien ilmastovaikutuksia. Lisäksi havaitaan, minkä takia tietyt lämmitystavat ovat ylei-

sempiä kyseisissä maissa ja kuinka suuri vaikutus näillä valinnoilla on yksittäisen pientalo-

asukkaan ja vastaavasti koko maan kasvihuonekaasupäästöihin. 
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2 PIENTALOJEN LÄMMITYS 

 

Tässä kappaleessa käsitellään pientalon lämmitystarvetta sekä lämmitysjärjestelmän raken-

netta. Lisäksi esitellään pientaloissa käytettävät lämmitysmuodot. 

 

2.1 Lämmityksen tarkoitus 

 

Lämmityksen tarkoituksena on lisätä huoneiston viihtyisyyttä sekä ylläpitää terveydelle so-

pivaa lämpötilaa kylmissä sääolosuhteissa. Lisäksi tarkoituksena on tuottaa lämmintä käyt-

tövettä.  Lämmitysjärjestelmä mitoitetaan huoneiston lämmitystarpeen perusteella. Lämmi-

tystarve puolestaan riippuu rakennus- ja ilmanvaihtotekniikasta, säästä sekä tavoiteltavasta 

lämpötilasta. (Seppänen 1995, 1-6.) 

 

Lämmitystarve voidaan esittää yksinkertaistetusti seuraavalla yhtälöllä (Seppänen 1995, 

102):  

 

𝜙kok = 𝜙j,vaippa + 𝜙j,maa + 𝜙iv + 𝜙vuoto + 𝜙lv    (1) 

  

 𝜙kok  kokonaislämmöntarve    [W] 

𝜙j,vaippa lämpöhäviöt vaipan läpi (johtuminen) [W] 

𝜙j,maa  lämpöhäviöt maaperään (johtuminen) [W] 

𝜙iv  ilmanvaihdon lämmitystarve   [W] 

𝜙vuoto  vuotoilmassa siirtyvä lämpöhäviö  [W] 

𝜙lv  käyttöveden lämmitystarve    [W] 

 

Lämmitystarvetta voidaan myös tarkastella sekä vertailla eri paikkakuntien tai vuosien vä-

lillä lämmitystarveluvun eli astepäiväluvun avulla. Tämä on lämmöntarpeen arviointimene-

telmistä yksinkertaisin (Seppänen 1995, 111). Sen käytön perustana on lämmitystarpeen ver-

rannollisuus asunnon sisälämpötilan ja ulkolämpötilan erotukseen. Käyttöveden lämmitys-

tarvetta ei voida kuitenkaan tarkastella lämmitystarveluvun avulla, sillä käyttöveden lämmi-

tysenergia ei ole kovinkaan riippuvainen asunnon ulkolämpötilasta. Tavallisimmin käyte-

tään lämmitystarvelukua S17, joka kuvaa päivittäisen ulkolämpötilan poikkeamaa 17 °C:sta. 
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Kun otetaan huomioon mm. Auringosta, kodinkoneista sekä ihmisistä asuntoon siirtyvä 

lämpö, muodostuu sopiva sisälämpötila. (Motiva 2015a.) 

 

2.2 Lämmitysjärjestelmän rakenne 

 

Pientalon lämmitysjärjestelmä koostuu lämmönkehityslaitteista, lämmön varastoinnista, 

lämmönjaosta sekä säätö- ja ohjauslaitteista. Lämmönkehityslaitteet tuottavat nimensä mu-

kaisesti lämpöä käytettävästä energianlähteestä ja niihin kuuluvat esimerkiksi lämmityskat-

tilat, kaukolämmönvaihtimet ja lämpöpumput. Lämmön varastointi ei ole välttämätön osa 

lämmitysjärjestelmää, mutta se lisää käyttömukavuutta ja lämmityksen taloudellisuutta. 

Lämpöä voidaan varastoida esimerkiksi vesivaraajaan, talon rakenteisiin tai tulisijan seinä-

miin. Lämmönjako eli lämmön siirto lämmönkehityslaitteelta käyttökohteeseen toteutetaan 

yleensä vesikiertoisella patteri- tai lattialämmityksellä tai ilmankierto- tai ilmanvaihtojärjes-

telmällä. Lämmityksen säätöjärjestelmä toteutetaan vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien 

tapauksessa huoneistossa sijaitsevin termostaatein, jotka katkaisevat lämmitysveden kierron 

jo tarpeeksi lämpimissä huonetiloissa, ja lisäksi ulkolämpötilaa seurataan sopivanlämpöisen 

veden lämmittämiseksi. Huonekohtaisen lämmityksen säätöjärjestelmänä käytetään sähkö-

pattereiden termostaatteja tai huoneen tai lattian lämpötiloja seuraavia huone-, lattia- tai yh-

distelmätermostaatteja. (Motiva 2012a, 8-9.) 

 

2.3 Lämmitysmuodot 

 

Lämmitysmuodot voidaan luokitella usealla eri tavalla: energianlähteen, tuotanto- tai siirto-

tavan, jakelutavan, käyttötavan sekä lämmönluovutustavan perusteella. Rakennuksen läm-

mitykseen voidaan käyttää myös näiden lämmitysmuotojen yhdistelmiä. (Seppänen 1995, 

1.) Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti yleisimmät Suomessa ja Ruotsissa esiintyvät pien-

talojen lämmitysmuodot. Yleisesti tässä kandidaatintyössä käytetään lämmitysmuodoista 

sitä luokittelua, jota lähteenä käytettävissä tilastoissa on käytetty.  

 

Pientaloon valittavissa olevat päälämmitysmuodot ovat suora sähkölämmitys, varaava säh-

kölämmitys, kaukolämpö, öljylämmitys, kaasulämmitys, puulämmitys, pellettilämmitys, 
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ilma-vesilämpöpumppu, poistoilmalämpöpumppu ja maalämpöpumppu sekä hybridilämmi-

tys (Motiva 2015b, Motiva 2015c). Lisäksi tukilämmitysmuotoina voidaan käyttää tulisijaa, 

aurinkovoimaa tai ilmalämpöpumppua.  

 

Sähkölämmitys toteutetaan lämpösäteilyn avulla toimivana huonekohtaisena lattia-,     pat-

teri-, katto- tai ilmalämmityksenä, tai vesikiertoisena sähkölämmityksenä sähkövaraajan tai 

sähkökattilan avulla. Kaukolämpövesi puolestaan toimitetaan pientalon lämmönjakokeskuk-

seen, jonka kautta lämpö siirretään vesikiertoiseen patteri- tai lattialämmitysjärjestelmään 

tai ilma- tai ilmanvaihtolämmityksen kautta sisäilmaan. Öljylämmitys, kaasulämmitys sekä 

puu- ja pellettilämmitys jakavat polttoaineen poltossa lämmityskattilassa tuotetun lämmön 

vesikiertoisesti pientaloon. Lämmitys voidaan toteuttaa myös lämpöpumpuin. Maalämpö-

pumppu ottaa varastoitunutta auringonlämpöä porakaivon avulla peruskalliosta, tai vaihto-

ehtoisesti vesistöstä tai maasta. Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmön ulkoilmasta siirtäen 

sen pientalon vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja poistoilmalämpöpumppu saa lämmi-

tysenergiansa talosta poistettavasta ilmasta siirtäen lämmön tuloilmaan tai vesikiertoiseen 

lämmitysjärjestelmään, mutta hyvin kylmällä ilmalla joudutaan käyttämään näiden lämpö-

pumppujen sähkövastuksia tai tulisijoja lisälämmityksenä. (Motiva 2012a, 14-27.) 

 

Yleensä tukilämmitysmuotoina toimivat tulisijat ovat joko varaavia takkoja tai kevytraken-

teisia kamiinoja. Aurinkolämmitysjärjestelmä toimii puolestaan aurinkokeräimin, joista 

lämpö siirretään vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Ilmalämpöpumppu luovuttaa ul-

koilmasta keräämänsä lämpöenergian pientalon sisäilmaan, ja sillä kyetään tuottamaan noin 

kolmasosa pientalon vaatimasta lämmitysenergiasta. (Motiva 2012a, 28-33.) 
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3 SUOMALAISTEN JA RUOTSALAISTEN PIENTALOJEN LÄMMI-

TYSTAPOJEN VERTAILU  

 

Tässä kappaleessa kerrotaan työtä varten tarvittavien tietojen hankinnasta sekä vertaillaan 

Suomen ja Ruotsin pientalokantoja, pientalojen lämmitystarvetta, valittuja lämmitysmuo-

toja, lämmitysenergian kulutusta ja siitä syntyneitä päästöjä sekä lämpöpumppujen lämmi-

tyskäyttöä näissä kahdessa maassa. Lisäksi kappaleen lopussa selvitetään maiden välisiin 

mahdollisiin ilmenneisiin eroihin vaikuttavia syitä. 

 

3.1 Tiedonhankinta 

 

Tarkasteluun tarvittavat tiedot kerätään pääasiassa sähköisistä lähteistä. Tarkasteluun vaadi-

taan enimmäkseen tilastotietoja, joita hankitaan tilastokeskuksilta (STAT ja SCB), meteoro-

logisilta laitoksilta (Ilmatieteen laitos ja SMHI) sekä erilaisilta energia-alan tahoilta kuten 

Motivalta sekä Ruotsin energiavirastolta (ruots. Statens energimyndighet), joka esimerkiksi 

julkaisee vuosittain tilastollisen julkaisun pientaloista (mm. viimeisin julkaisu Energistatis-

tik för småhus 2014 (Statens energimyndighet 2015a)). CO2-ekv-päästökertoimien määrit-

tämiseen käytetään tietoja erilaisista tieteellisistä julkaisuista, Motivalta, Ruotsin lämpötek-

niikan tutkimuslaitokselta (ruots. Värmeforsk) sekä Ruotsin ympäristönsuojelulaitokselta 

(ruots. Naturvårdsverket). Saatuihin tuloksiin ja niiden eroihin maiden välillä haetaan syitä 

lisäksi esimerkiksi Ruotsin asuntoviraston (ruots. Boverket), Eurostatin sekä ympäristömi-

nisteriön sivuilta ja tilastoista. Tiedot kerätään pääosin julkisesti saatavissa olevista tilas-

toista tai julkaisuista, sillä ne ovat tarkasteltavissa veloituksetta, mutta tarvittaessa käytetään 

sähköpostitiedustelulla saatuja tietoja, mikäli ne saadaan käyttöön maksutta.  

 

3.2 Pientalokannat 

 

Suomessa oli vuoden 2014 lopussa 2 918 000 asuntoa, joista erillisiä pientaloasuntoja oli 

1 151 000 ja rivitaloasuntoja 399 000, joten näiden talotyyppien osuus kaikista asunnoista 

oli 53 % (Tilastokeskus 2015b). Samana vuonna tarkasteltavien talotyyppien asunnoissa asui 

3 398 545 suomalaista, eli 63,5 prosenttia väestöstä (Tilastokeskus 2015c).  
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Ruotsissa erillisiä pientalo- sekä rivi- ja ketjutaloasuntoja oli 2 007 664 vuonna 2014. Kaiken 

kaikkiaan asuntoja oli 4 669 081, joten tarkasteltavien talotyyppien asuntojen osuus kaikista 

asunnoista oli 43 %. (SCB 2016a.) Ruotsin erillisissä pientaloissa sekä rivi- ja ketjutaloissa 

asui vuonna 2014 yhteensä 5 220 844 henkilöä, mikä vastasi 53,6 %:a väestöstä (SCB 

2016b).  Maiden pientalokannat ovat selvästi toisiaan muistuttavia, mutta Ruotsissa pienta-

loja sekä niissä asuvia henkilöitä on enemmän suuremmasta väestöluvusta johtuen, mutta 

Suomessa pientaloasuminen on yleisempää.  

 

Suomessa erillisten pientaloasuntojen keskimääräinen pinta-ala oli 110,8 m2 sekä rivi- ja 

ketjutalojen vastaava huoneistokohtainen pinta-ala oli 71,3 m2 vuonna 2014 (Tilastokeskus 

2014). Ruotsissa pientaloasuntojen vastaava pinta-ala oli 122 m2 (Krishnan 2016). Näiden 

tietojen perusteella voidaan sanoa, että Ruotsin pientaloasunnoilla on suurempi lämmitys-

tarve suuremman pinta-alan seurauksena. Pientalossa Ruotsissa käytettiin lämmitysenergiaa 

vuonna 2014 keskimäärin 106,2 kWh/m2 (Statens energimyndighet 2015a, 15), kun taas 

Suomessa lämmitystarve on arvioitu erillisten pientalojen osalta välille 100-120 kWh/m2 

(Motiva 2012a, 6). Vuosi 2014 oli Ruotsissa lämmin, ja tätä vuotta aikaisempina vuosina 

lämmitysenergian kulutus on ollut Ruotsissakin välillä 100-120 kWh/m2 (Statens ener-

gimyndighet 2015a, 15). Kasvava osa maissa sijaitsevista pientaloista on matalaenergiata-

loja (kulutus 50-60 kWh/m2) ja passiivitaloja (kulutus 20-30 kWh/m2), joten uusien pienta-

lojen lämmöntarve vähenee (Motiva 2012a, 6-7). Ruotsissa ero vanhojen ja uusien pientalo-

jen lämmitysenergiankulutuksessa on huomattava – ennen vuotta 1940 rakennetut pientalot 

kuluttivat 126 kWh/m2, kun taas vuosina 2011-2013 perustetut kuluttivat vain 69 kWh/m2 

(Statens energimyndighet 2015a, 16).  

 

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty Suomen ja Ruotsin pientalojen tai pientaloasuntojen määrän kasvu 

rakennusvuosittain. Kuvien tiedot ovat vuodelta 2015 (Tilastokeskus 2016d, SCB 2016c).  
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Kuva 1. Pientalokannan kasvu Suomessa rakennusvuosittain. Tilastoinnin ulkopuolelle jäi 14 698 pientalora-

kennusta. (Tilastokeskus 2016d.)  
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Kuva 2. Pientaloasuntokannan kasvu Ruotsissa rakennusvuosittain. Tilastossa 5 766 asunnon rakennusvuotta 

ei voitu määrittää. (SCB 2016c.) 

 

Kuvien 1 ja 2 esittämät tiedot eivät täysin vastaa toisiaan, sillä Suomen osalta rakennusten 

rakennusvuosien luokitus on tehty 20 vuoden välein vuoteen 1960 asti, kun taas Ruotsissa 

rakennusvuosien luokat on määritelty 10 vuoden mittaisiksi. Lisäksi kuvassa 1 on kuvattu 

pientalorakennusten määrä ja kuvassa 2 esitetään pientaloasuntojen määrä. Nämä seikat vai-

keuttavat kuvien 1 ja 2 tietojen vertailua, mutta kuvaajien tietoja vertailtaessa kuitenkin huo-

mataan, että Ruotsin pientalokanta on vanhempi kuin Suomen. Suomen pientalokanta on 

kasvanut melko tasaisesti 1940-luvulta alkaen painottuen jonkin verran 1980-luvulle, kun 

taas Ruotsin pientalokanta oli suurehko jo 1930-luvulla, mutta kasvoi 1970-luvulla enem-

män. On kuitenkin otettava huomioon, että erityisesti Suomessa monien pientalorakennusten 

rakennusvuotta ei voitu tilastoa varten määrittää. Talvi- ja jatkosota tuhosivat taloja enem-

män Suomessa (10 % asunnoista tuhoutui) kuin Ruotsissa (Kulttuuriymparistomme.fi 2016), 

mikä näkyy vuosien 1940-1950 aikana tapahtuneen pientalorakentamisen määrän erona. 

Ruotsissa pientalorakentaminen lisääntyi 1970-luvulla huomattavasti, koska tällöin pyrittiin 

ratkaisemaan 1960-luvun asuntopulaa miljoonaohjelmalla (ruots. miljonprogrammet), jossa 

rakennettiin 10 vuodessa miljoona asuntoa (Engström 2011; Boverket 2014a).  
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3.3 Lämmitystarpeen erot  

 

Lämmitystarveluku on suoraan verrannollinen ulkolämpötilaan, minkä johdosta tarkastelta-

vien maiden lämmitystarpeen eroa voidaan vertailla myös keskimääräisten ulkolämpötilojen 

avulla tarvittavien lämmitystarvelukutietojen puuttuessa. Eri vuodet poikkeavat hieman kes-

kilämpötiloiltaan, joten lämpötilojen vertailussa on syytä käyttää usean vuoden tietoja. Suo-

men ja Ruotsin keskilämpötiloja maiden eri osissa voidaan vertailla kuvan 3 avulla.  

 

 

Kuva 3. Ruotsin vuosikeskilämpötila vertailukautena 1961–1990 (SMHI 2014) ja Suomen vuosikeskilämpö-

tila vertailukautena 1981–2010 (Ilmatieteen laitos 2016a). Maiden väestölliset keskipisteet merkitty punaisilla 

pisteillä. 
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Vuotuinen keskilämpötila Suomessa virallisella vertailukaudella 1961–1990 oli noin 1,57 

°C (Ilmatieteen laitos 2016a, Ilmatieteen laitos 2016b) ja Ruotsissa 2,91 °C (SCB 2010, 28). 

Kuvan 3 Suomen kartassa on käytetty tietoja vertailukaudelta 1981–2010, jonka aikana Suo-

men keskilämpötila on ollut 0,7 astetta korkeampi kuin vertailukautena 1961-1990, jota on 

käytetty kuvan 3 Ruotsin kartassa (Ilmatieteen laitos 2016a). Tämä huomioon ottaen kuvan 

3 ja vertailukauden 1961-1990 keskilämpötilojen perusteella huomataan, että Ruotsissa kes-

kilämpötilat muodostuvat suuremmiksi, mikä johtuu lähinnä Ruotsin eteläisemmästä sijain-

nista. Sekä Suomi että Ruotsi ovat maantieteellisestä näkökulmasta pitkiä maita, minkä takia 

lämpötilat ja tästä johtuen lämmitystarve vaihtelevat maiden eri osissa suuresti. Suomen 

pohjoisemmasta sijainnista johtuva matalampi keskilämpötila osoittaa joka tapauksessa Suo-

men suuremman lämmitystarpeen.  

 

Koska lämmitystarve on erilainen maiden eri osissa ja väestö ei ole kummassakaan maassa 

jakautunut tasaisesti koko valtion pinta-alalle, on asutuksen lämmitystarvetta arvioidessa 

otettava huomioon asutuksen painottuminen. Tätä voidaan mitata väestöllisellä keskipis-

teellä, johon kaikkien valtion asukkaiden yhteenlaskettu matka on lyhin (Kaarenoja 2012). 

Suomessa tämä piste sijaitsi Hauholla vuonna 2012 ja Ruotsissa samainen piste sijaitsi Halls-

bergissa vuonna 2007, mutta molemmat ovat vuosittain siirtyneet etelään päin (Kaarenoja 

2012; SCB 2007, 94-96). Näiden paikkakuntien ilmasto-olosuhteita vertailemalla voidaan 

vertailla Ruotsin ja Suomen asuinsijainniltaan keskimääräisen asukkaan asunnon lämmitys-

tarvetta. Jo kuvasta 3 voidaan likimain päätellä näiden paikkakuntien keskimääräiset vuosi-

keskilämpötilat. Väestöllisten keskipisteiden keskilämpötilojen ero on samaa luokkaa kuin 

maiden keskilämpötilojen ero. Ei kuitenkaan voida olettaa, että asuinsijainniltaan keskimää-

räinen pientaloasukas asuisi kyseisillä paikkakunnilla, sillä pientalojen jakautumisesta mai-

den pinta-aloille ei ole tietoa ja väestöllinen keskipiste oli laskettu eri maiden tapauksissa eri 

vuosille.  

 

Rakennuksen lämmitystarve riippuu talon ulkoisten tekijöiden osalta paitsi lämpötilasta, 

myös ilman kosteudesta, auringonsäteilyn määrästä ja tuulesta (Seppänen 1995, 54). Mitä 

kosteampaa ilma on, sitä enemmän sen lämmittämiseen tarvitaan energiaa vesihöyryn la-
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tenttilämmön takia (Seppänen 1995, 411). Ilman suhteellisen kosteuden arvo vaihtelee vuo-

den aikana ollen korkeampi sekä vaihtelevampi talviaikaan (Ilmatieteen laitos 2016c), mutta 

suhteellisen kosteuden vuosittaista keskiarvoa tarkastellessa maiden välillä ei ole huomatta-

vaa eroa (SAGE 2016), joten kosteuden ei voida sanoa vaikuttavan maiden lämmöntarpeiden 

eroihin. Auringon säteily puolestaan lämmittää talon vaippaa sekä ikkunoiden kautta myös 

talon sisäpuolta.  Ruotsin alueelle kohdistui vuoden 2008 aikana auringonsäteilyä keskimää-

rin 1079 kWh/m2 ja Suomen alueelle puolestaan keskimäärin 1054 kWh/m2 (Pasonen et al. 

2012, 25-26), joten auringonsäteily vähentää hieman Ruotsin pientalojen lämmitystarvetta 

verrattuna Suomen pientaloihin ainakin vuoden 2008 tietojen perusteella. 

 

Tuulen vaikutuksen suuruutta lämmitystarpeeseen on vaikea arvioida (Seppänen 1995, 34). 

Voidaan kuitenkin sanoa, että tuuli vaikuttaa ilmavuotojen määrään, mutta vaikutuksen suu-

ruus riippuu rakennusvaipan tiiviydestä. Tuuli kasvattaa näin ollen lämmitystarvetta, mutta 

on huomioitava, että tuulen tehostamalla ilmavuodolla voidaan myös korvata välttämätön 

ilmanvaihto asunnossa. (Seppänen 1995, 409.) Ruotsissa oli keskimäärin hieman tuulisem-

mat olosuhteet kuin Suomessa vuosina 1971-2000 (Tuuliatlas), minkä takia voidaan sanoa, 

että tuuli aiheuttaa Ruotsin alueen asunnoille suuremman lämmöntarpeen kuin Suomen alu-

een asunnoille.   

 

Pientalon lämmöntarpeeseen vaikuttavat myös talon rakennusmateriaalit sekä eristys, sillä 

ne vaikuttavat yhtälössä 1 esiintyvien lämpöhäviöiden suuruuteen. Kyseisistä tiedoista teh-

tyjä tilastoja on vaikea löytää, mutta kappaleessa 3.9.1 tarkastellaan voimassaolevien raken-

nusmääräysten eroja.  

 

Lämmöntarpeeseen vaikuttaa vähentävästi ilmaisenergia, jonka tärkeimpiä lähteitä ovat au-

ringonsäteily, valaistus, kodin sähkölaitteet sekä ihmisten aineenvaihdunnan luovuttama 

lämpö. (Seppänen 1995, 114). Näiden vaikutus lämmöntarpeeseen riippuu kuitenkin raken-

nuksesta ja huoneesta (Seppänen 1995, 411). Voidaan olettaa, että pientaloihin siirtyvä il-

maisenergia on likimain yhtä suuri Suomessa ja Ruotsissa, sillä sähkölaitteet ja valaisimet 

sekä niiden käyttö pientaloissa eivät luultavasti huomattavasti poikkea maiden välillä ja au-

ringonsäteily on lähes samalla tasolla molemmissa maissa.  
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Lämmin käyttövesi ohjeistetaan lämmitettäväksi 55-60 °C:n lämpötilaan sekä Suomessa että 

Ruotsissa (Motiva 2013, Boverket 2013). Voidaan olettaa, että kaikki pientalot noudattavat 

ohjeistusta, jolloin yhtälössä 1 esiintyvä käyttöveden lämmitystarve on molemmissa maissa 

yhtä suuri. Lisäksi kokonaislämmöntarve riippuu rakennuksessa käytettävän lämmitysjär-

jestelmän tekniikasta sekä tavoitellusta sisälämpötilasta (Seppänen 1995, 3).  Tekniikan voi-

daan olettaa olevan likimain yhtä kehittynyttä molemmissa maissa ja samoin voidaan olettaa, 

että tavoiteltava sisälämpötila on likimain sama Suomessa ja Ruotsissa, joten nämä osa-alu-

eet eivät todennäköisesti aiheuta merkittäviä eroja maiden pientalojen lämmöntarpeen eroi-

hin.  

 

3.4 Käytetyt lämmitysmuodot 

 

Suomen pientalorakennuksissa käytettyjen lämmitystapojen osuudet vuosina 2006-2014 on 

esitetty kuvassa 4. Kuvassa esitetään pääasiallisesti käytössä oleva lämmitysaine (Hiitola 

2016; Hakala 2016a). Vuosien 2008-2014 osalta on esitetty korjatut lämmitystapatiedot, 

joita on korjattu monien lähteiden avulla (Hakala 2016a). 
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Kuva 4. Suomen pientaloissa käytettyjen päälämmitystapojen osuudet kaikista lämmitystavoista vuosina 

2006-2014 (Hiitola 2016; Hakala 2016a). 

 

Lämmitystapojen yleisyyden tarkemmat tiedot eivät ole ilmaiseksi saatavissa (Keva 2016), 

minkä takia kuvasta 4 ei voida riittävän hyvin päätellä lämmitysmuotojen esiintyvyyden ke-

hittymistä. Lisäksi on huomattava, että rakennusten lämmitysaineen ja -tapojen tiedot välit-

tyvät Tilastokeskukselle yleensä vain silloin, kun rakennukselle haetaan rakennuslupaa muu-

tosta varten (Tilastokeskus 2016e), mutta näitä tietoja pyritään korjaamaan, mikä näkyy vuo-

sien 2008-2014 tilastoissa (Hakala 2016a). Tämä näkyy kuvassa 4 kaukolämmön ja maa-

lämmön kasvuna, bioenergialämmityksen vähenemisenä sekä öljy- ja kaasukategorioiden 

eriämisenä, sillä korjaamattomassa tilastossa kaikkien lämmitysmuotojen osuudet pysyivät 

käytännössä vakioina (Hiitola 2016). Kuvan 4 epätarkkuutta lisää se, että monissa pienta-

loissa käytetään useampaa kuin yhtä lämmitystapaa (Hakala 2016b).  

 

Ruotsin pientaloasunnoissa vuosina 2003-2014 käytetyt lämmitystavat on esitetty kuvassa 

5. Tarkasteluun on valittu pientaloissa käytetyt lämmitysmuodot pientaloihin asennettujen 
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lämmitysmuotojen sijaan, sillä viimeksi mainitun tilaston tiedot ovat monimutkaisempia 

esittää ja siinä kategoriaan ”muut lämmitystavat” on luokiteltu noin 20 % lämmitystavoista 

(Statens energimyndighet 2015a, 22), minkä takia tilasto ei anna tarpeeksi tietoa.  Vuoden 

2004 osalta tietoja ei ollut saatavilla (Statens energimyndighet 2007, 3), ja kuvassa 5 kysei-

sen vuoden tiedot on oletettu vuosien 2003 ja 2005 osuustietojen keskiarvoiksi. 

 

 

Kuva 5. Ruotsin pientaloissa käytettyjen lämmitystapojen osuudet kaikista lämmitystavoista vuosina 2003-

2014 (Statens energimyndighet 2007, 3; Statens energimyndighet 2009, 14; Statens energimyndighet 2012, 18; 

Statens energimyndighet 2015a, 22). 

 

Kuvassa 5 esitetyt tilastotiedot kuvaavat on kerätty otostutkimuksena ja pientalon omistajille 

lähetettyjen kyselyiden avulla (Statens energimyndighet 2015a, 61). Ruotsin pientalojen 

lämmitystapojen osuudet vaikuttavat vaihtelevan vuodesta toiseen paljon. Koska myös ta-

loihin asennettujen lämmitysmuotojen osuudet vaihtelevat likimain yhtä paljon (Statens 
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energimyndighet 2015a, 22), voidaan pienten vaihtelujen olettaa johtuvan siitä, että kyseessä 

on kyselytutkimus. Suomen pientalojen lämmitystavat vaikuttavat pysyvän Ruotsiin verrat-

tuna melko vakioina, ja lisäksi lämmitystapojen luokkia ei ole yhtä paljon kuin kuvassa 5. 

Voidaan kuitenkin havaita, että sähkö ja biopolttoaineet ovat merkittävimpiä lämmitystapoja 

kummassakin maassa. Suomessa myös öljyn käyttö on ollut huomattavaa, mutta se on las-

kenut pysyen kuitenkin paljon yleisempänä kuin Ruotsissa. Molemmissa maissa kaukoläm-

mön ja maalämmön käyttö on kasvanut. On huomattava, että erilaisten ilmalämpöpumppu-

jen käyttö on Ruotsin osalta sisällytetty sähkö-kategoriaan (Statens energimyndighet 2015a, 

21), mutta Suomen tilastossa on raportoitu vain päälämmitystavat, minkä johdosta ilmaläm-

pöpumppuja ei luultavasti siinä esiinny (Hakala 2016a). 

 

Koska tilastoidut kategoriat ja tilastointitavat poikkeavat toisistaan paljon, Suomen ja Ruot-

sin lämmitystapojen yleisyyden vertailu on vaikeaa. Kunnolliseen vertailuun olisi tarvittu 

maksullisia tilastoja, mutta tätä työtä varten näitä tilastoja ei voitu hankkia. Tarkempia tietoja 

Suomen pientalojen lämmitystapojen muutoksista olisi voinut saada mahdollisesti Raken-

nustutkimus RTS Oy:ltä, joka kerää tilastonsa pientalorakentajille ja        -korjaajille lähe-

tettävin kirjekyselyin (Vihola & Heljo 2012, 21-22). 

 

3.5 Energiankulutuksen vertailu 

 

Ruotsissa pientalorakennusten ja käyttöveden lämmitykseen käytettiin yhteensä noin 30,7 

TWh energiaa vuonna 2014. Suomessa pientalojen lämmitykseen käytettiin vuonna 2014 

puolestaan 33,13 TWh energiaa, mutta tässä luvussa on mukana myös erilaisten lämmitys-

laitteiden, kuten lämpöpumppujen käyttämä sähköenergia. Kumpaankaan lukuun ei ole 

otettu mukaan lämpöpumppujen talteen ottamaa energiaa ympäristöstä. (Tilastokeskus 

2015a; Statens energimyndighet 2015a, 13.) 

 

Kuvassa 6 on esitetty pientaloissa Suomessa käytetyn lämmitysenergian kehittyminen vuo-

sina 1995-2014. Kuvassa näkyy myös Helsingin Kaisaniemen ja Sodankylän vuosikeskiläm-

pötiloista lasketun keskiarvolämpötilan kehitys. On huomioitava, että lämpötila-asteikko on 

valittu käänteiseksi, sillä näin huomataan lämmöntarpeeseen vaikuttavan lämpötilan vaiku-

tus lämmitysenergian kulutukseen paremmin.   
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Kuva 6. Suomen pientaloissa käytetty lämmitysenergia ja Helsingin ja Sodankylän keskilämpötilojen 

keskiarvo (Tilastokeskus 2015a; Ilmatieteen laitos 2016d).  

 

Kuvan 6 energiankäytön laskentamalli asuinrakennusten osalta on uudistettu vuonna 2008, 

minkä takia edeltävien vuosien tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia uusien tietojen 

kanssa. Ennen vuotta 2008 käyttöveden lämmitystä ei otettu yhtä tarkasti huomioon kuin 

nykyisin. (Hakala 2016b.) Lisäksi vuodesta 2008 alkaen sähkölämmityksen osuuteen lasket-

tiin mukaan myös sähköllä toimivien lämmityslaitteiden, kuten lämpöpumppujen ja sähkö-

kiukaiden, sähkönkäyttö myös viilennyksessä. (Tilastokeskus 2015a; Hakala 2016a.) Näiden 

seikkojen takia sekä kokonais- että sähkölämmitysenergiankäyttö ovat hieman suurempia 

vuodesta 2008 alkaen riippumatta varsinaisista energiankäytön muutoksista.  

 

Kuvassa 7 on esitetty pientaloissa Ruotsissa käytetty lämmitysenergian kehittyminen vuo-

sina 1983-2014. Kuvassa on lisäksi esitetty lämmitysenergiankulutukseen mahdollisesti vai-

kuttavat seikat sekä 35 sääasemalta mitatun Ruotsin keskiarvolämpötilan kehitys. Kuvan 6 
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tavoin keskilämpötila-asteikko on käänteinen, jotta lämpötilan vaikutus lämpöenergian ku-

lutukseen on selkeämmin havaittavissa. On huomattava, että sähkölämmityksen kategoriaan 

kuuluu myös lämpöpumppujen lämmitys- ja viilennyskäytössä kuluttama sähkö (Nilsson 

2016a).  

 

 

Kuva 7. Ruotsin pientaloissa käytetty lämmitysenergia ja Ruotsin keskilämpötila (Statens energimyndighet 

2016a; SMHI 2016). 

 

Kuvia 6 ja 7 vertaillessa huomataan, että Ruotsissa lämmitysenergian käyttö on laskenut 

selvästi ja Suomessa kasvanut. Tarkasteltaessa ajanjaksoa 1995-2014 on lämmitysenergian 

käyttö kuvan 7 mukaan pientaloissa Ruotsissa laskenut noin 32 %, kun taas Suomessa vas-

taavana ajanjaksona lämmitysenergian käyttö on kasvanut noin 19 % kuvan 6 mukaan. On 

kuitenkin huomioitava, että Suomen osalta laskentamalli on uudistettu vuonna 2008, joten 

energiankulutuksen kasvu ei ole luultavasti yhtä voimakas kuin kuvassa 6.  

 

Suomessa ja Ruotsissa sähkölämmitys- ja bioenergia ovat merkittävimpiä lämmitysmuotoja 

jälkimmäisen ollessa yleisempi Suomessa kuin Ruotsissa. Huomattavin ero löytyy kuitenkin 

öljyn lämmityskäytöstä: Ruotsissa öljyn käyttö on laskenut vuodesta 1995 0,7 TWh:iin eli 

90 %, mutta Suomessa öljyn käyttö on vastaavasti laskenut 3,49 TWh:iin eli 57 % vuodesta 
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1995. Suomessa lämmitystapojen osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina vuoden 

2008 laskentamallin uudistamisen jälkeen, kun taas Ruotsissa öljylämmityksestä on selvästi 

siirrytty kaukolämmitykseen. Lämpöpumppujen tuottamaa energiaa tarkastellaan erikseen 

kappaleessa 3.8.  

 

3.6 Kasvihuonekaasupäästöjen vertailu 

 

Kasvihuonekaasupäästöt ilmaistaan yleensä hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv), joka ot-

taa huomioon eri kasvihuonekaasujen ilmastovaikutukset muuntaen ne hiilidioksidin ilmas-

tovaikutusta vastaavaksi (IPCC 2007a). Yksittäisen suomalaisen ja ruotsalaisen henkilön 

kasvihuonekaasupäästöihin lämmityksen vaikutus on melko suuri, sillä asuminen aiheuttaa 

30 % suomalaisen kokonaispäästöistä ja lämmityksen osuus tästä on noin 50 % (Ilmasto-

opas a; Häkkinen & Kangas 2012, 3), ja ruotsalaisen kokonaispäästöistä asumisen osuus on 

hieman yli 20 % (Naturvårdsverket 2016a).  Tässä työssä otetaan huomioon lämmitysmuo-

doista syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen osalta vain merkittävimmät päästöt eli hiilidiok-

sidi, metaani ja dityppioksidi (Ilmatieteen laitos 2014). Lämmityksestä aiheutuu myös esi-

merkiksi pienhiukkas- ja raskasmetallipäästöjä. Puun pienpoltosta syntyy yli 30 % Suomen 

pienhiukkaspäästöistä, mikä aiheuttaa terveyshaittoja asuinalueilla. (Energiateollisuus; THL 

2015.) Koska Ruotsissakin biopolttoaineen käyttö on yleistä (kuva 7), ovat pienhiukkaset 

sielläkin huomioonotettava lämmityksestä aiheutuva ilmapäästö.  

 

3.6.1 CO2-ekv-päästökertoimien määrittäminen 

 

Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt voidaan arvioida käyttämällä maiden lämmitystapo-

jen päästökertoimia (Naturvårdsverket 2016c). Osa päästökertoimista on laskettava tai arvi-

oitava ennen kasvihuonekaasupäästömäärien laskentaa. 

 

Lasketaan päästökertoimet kevyen polttoöljyn, maakaasun ja biopolttoaineiden poltolle 

Ruotsissa. Käytössä on pienpoltossa ja asumiskäytössä vapautuvat hiilidioksidin, metaanin 

ja dityppioksidin päästömäärät (Naturvårdsverket 2016b), jotka saadaan muunnettua CO2-

ekvivalenteiksi kertomalla ne taulukon 1 GWP-arvojen (Global Warming Potential) kanssa 
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(Naturvårdsverket 2016c). Taulukon 1 GWP-kertoimet ovat IPCC:n neljännestä arviointira-

portista, mutta suurimmassa osassa päästökertoimista, joita tässä työssä on käytetty Suomen 

lämmitystapojen päästökertoimina, on hyödynnetty IPCC:n toisen arviointiraportin GWP-

kertoimia (Heljo et al. 2005, 8; IPCC 2007b). Koska eri vuosien GWP-kertoimet eivät mer-

kittävästi poikkea toisistaan, ei eri GWP-kertoimien käyttäminen aiheuta merkittävää vir-

hettä tuloksiin. 

 

Taulukko 1. CO2-ekv-päästökertoimien laskentaa varten käytettävät ilmaston lämmityspotentiaalikertoimet 

hiilidioksidille, metaanille ja dityppioksidille (IPCC 2007b). 

Kaasu GWP 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

 

Taulukossa 2 on esitetty lasketut päästökertoimet Ruotsissa asumiskäyttöön poltettavalle ke-

vyelle polttoöljylle, maakaasulle, puulle, hakkeelle sekä pelleteille. 

 

Taulukko 2. Eräille polttoaineille lasketut päästökertoimet Ruotsissa (Naturvårdsverket 2016b; taulukko 1). 

Päästökertoimet 

polttoaine kevyt polt-

toöljy 

maakaasu puu hake pelletit 

kg CO2-ekv/MWh 269,7 205,2 34,0 23,6 5,6 

 

Lisäksi laskentaa varten biopolttoaineiden keskimääräinen päästökerroin on laskettava tar-

kastelemalla käytettyjen polttoaineiden eli puun, hakkeen ja pellettien (Statens ener-

gimyndighet 2015a, 62) käytön jakautumista pientaloissa vuonna 2014. Taulukon 3 mukai-

sesti erilaisilla biopolttoaineilla tuotettu energiamäärä on laskettu lämpöarvojen avulla, ja 

tämän jälkeen on oletettu, että biopolttoaineiden käytön jakauma on joka vuosi yhtä suuri. 

Virhe ei muodostu kovin suureksi, koska biopolttoaineiden päästökertoimet (taulukko 2) 

ovat melko pieniä.  
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Taulukko 3. Biopolttoaineiden käytön jakautuminen pientaloissa Ruotsissa vuonna 2014 ja biopolttoaineiden 

keskimääräisen päästökertoimen laskenta. (1) Statens energimyndighet 2015a, 56; 2) Statens energimyndighet 

2015a, 30; (3) taulukko 2.) 

Biopolttoaineiden käyttö pientaloissa vuonna 2014 ja päästökertoimen laskenta 

 määrä (1) lämpöarvo q (2) tuotettu 

energia E 

[MWh] 

osuus 

tuotetusta 

energiasta 

päästökerroin EF (3) 

[kg CO2-ekv/MWh] 

puu 6 192 000 m3 1,24 MWh/m3 7 678 080 0,749 34,0 

hake 723 000 m3 0,75 MWh/m3 542 250 0,053 23,6 

pelletit 436 000 t 4,67 MWh/t 2 036 120 0,199 5,6 

yhteensä   10 256 450   

osuuksilla painotettu päästökerroin [kg CO2-ekv/MWh] 

 

 27,809 

 

Taulukossa 4 on esitetty tässä työssä käytettävät Suomen ja Ruotsin lämmitystapojen pääs-

tökertoimet. Taulukkoon on kerätty vain kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytettävät 

päästökertoimet. 

 

Taulukko 4. Lämmitystapojen päästökertoimet Suomessa ja Ruotsissa. (1) Heljo et al. 2005, 64-68; 2) Vihola 

2016, 36-37; 3) WWF 2016; 4) Motiva 2012b, 6; 5) Motiva 2011, 2; 6) Miljöfaktaboken 2011, 113; 7) IVL 2012, 

2; 8) Westerberg 2016a; 9) taulukko 2; 10) taulukko 3.) 

Päästökertoimet [kg CO2-ekv/MWh]  

 Suomi Ruotsi 

kevyt polttoöljy 267 (1,2) 269,7 (9) 

maakaasu 200,9 (3) 205,2 (9) 

turve 381 (4) - 

kivihiili 341 (4) - 

puu 18 (1,2) - 

biopolttoaine - 27,8 (10) 

kaukolämpö 226 (1) 88,6 (6) 

sähkö 400 (1,2,3,5) 131,2 (7,8) 
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Täsmällisten päästökertoimien määrittäminen on vaikeaa erityisesti sähkön ja kaukolämmön 

osalta. Lämmityssähkön tuotantoprofiili vaihtelee paljon esimerkiksi sen mukaan, miten pal-

jon vesivoimaa on saatavilla pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, ja lisäksi talonomistajat 

voivat itse valita käyttämänsä sähkön tuotantotavan, minkä takia tarkan tuotantoprofiilin 

määrittäminen on vaikeaa. Taulukon 4 Suomen lämmityssähkön keskimääräinen päästöker-

roin on laskettu ottamalla huomioon kulutusrakenne eli perustehon, välitehon ja huipputehon 

käyttösuhde lämmityksessä sekä huomioitu yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) 

hyödynjakomenetelmällä. Saatu kerroin (400 kg CO2-ekv/MWh) on huomattavasti suurempi 

kuin käyttösähkölle käytettävä päästökerroin n. 200 kg CO2-ekv/MWh, mikä johtuu lämmi-

tyskaudella tarvittavan sähkön epätasaisesta kulutuksesta. Kaukolämmön erillistuotannon 

päästökertoimet vaihtelevat laitoskohtaisesti paljon (20-500 kg CO2/MWh), ja yhteistuotan-

nonkin (CHP) päästökertoimissa on vaihtelua. Lopullinen kaukolämmön päästökerroin voi-

daan laskea hyödynjakomenetelmällä tai energiamenetelmällä. Tässä tapauksessa käytettiin 

hyödynjakomenetelmää, sillä se on suositellumpi menetelmä ja siinä syntyneet päästöt jae-

taan sähkön- ja lämmöntuotantoon kuluneiden polttoainemäärien suhteessa. (Heljo et al. 

2005, 64-68; Motiva 2011, 2-4; Vihola 2016, 36-37; Heljo & Laine 2005, 41-42.) Kyseessä 

olevat lämmityssähkön ja kaukolämmön päästökertoimet on määritetty vuonna 2005, mutta 

niitä tai niiden suuruusluokkaa olevia kertoimia käytetään yhä yleisesti (mm. WWF:n ja Mo-

tivan ilmastolaskuri 2011 ja Vihola 2016), minkä takia ne valittiin käytettäviksi tähänkin 

työhön. Puun tapauksessa ei oteta huomioon hiilidioksidipäästöjä, joten päästökerroin on 

huomattavasti alempi kuin muiden lämmitystapojen päästökerroin (Vihola 2016, 36). 

 

Suomen päästökertoimista maakaasun, turpeen ja hiilen tapauksissa oli epäselvää, oliko kyse 

CO2-päästökertoimesta vai CO2-ekv-päästökertoimesta, mutta ero näiden kertoimien välillä 

ei ole suuri (Heljo et al. 2005, 64), joskin sillä on hieman merkitystä laskentatuloksiin. 

 

Ruotsin päästökertoimien osalta kaukolämmön päästökerroin on valittu otettavaksi Värme-

forskin julkaisusta Miljöfaktaboken (Westerberg 2016b). Kyseinen päästökerroin on las-

kettu hyödynjakomenetelmällä, jossa kaukolämmölle on jaettu 59 % CHP-tuotannossa käy-

tetyistä polttoaineista. Tiedot kaukolämmön tuotantoon käytetyistä polttoaineista vuodelta 

2008 on saatu Svensk Fjärrvärmeltä. (Miljöfaktaboken 2011, 111-114.) Ruotsin pientalojen 
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lämmityssähkölle ei ole tiedettävästi esitetty keskimääräistä päästökerrointa, minkä takia pa-

ras vaihtoehto on käyttää pohjoismaisen sähköntuotannon päästökerrointa, jossa on analy-

soitu vuosien 2005-2009 tietoja (Westerberg 2016a; Westerberg 2016b) minimoiden näin 

vesivoiman saatavuuden vaihtelun vaikutus eri vuosina (IVL 2012, 2). Saatu päästökerroin 

on laskettu ottamalla huomioon sähkön tuotanto pohjoismaissa (pois lukien Islanti) sekä 

bruttotuonti ja -vienti pohjoismaista vuosina 2005-2009. Tässä laskentatavassa on siis otettu 

myös huomioon sähköntuontimaassa syntyneet päästöt, jonka laskemiseen on käytetty tuon-

timaan päästökerrointa. Sähkön tuotanto- ja vientitiedot on saatu Nordelilta (nykyisin osa 

ENTSO-E:tä) sekä Eurostatilta. Tanskan osalta näitä tilastoja on korjattu niin, että maakaa-

sua ja hiiltä hyödyntävä sähköntuotanto aiheuttaa tilastoja suuremmat päästöt eli ts. kyseisen 

tuotantotavan hyötysuhdetta on alennettu. Laskennassa käytetyssä hyödynjako- eli allokoin-

timenetelmässä sähköntuotannolle on osoitettu 45-55 % CHP-tuotannon polttoaineista riip-

puen polttoaineesta, mutta vaihtoehtoisia menetelmiä on tosiaan mahdollista käyttää, jolloin 

päästökerroin luonnollisesti muuttuu. (IVL 2012, 1-14.) Saatava lämmityssähkön päästöker-

roin on selvästi pienempi kuin Suomen vastaava, ja Ruotsin lämmityssähkön todellinen 

päästökerroin onkin luultavasti korkeampi, sillä sielläkin käytetään jonkin verran päästöker-

toimeltaan 400-750 kg CO2/MWh olevaa marginaalisähköä lämmitykseen (Elforsk, 2). Toi-

saalta Ruotsin sähköntuotannon päästökerroin (36 kg CO2-ekv/MWh vuonna 2008) on huo-

mattavasti alhaisempi kuin Suomen sähköntuotannon päästökerroin (182 kg CO2-ekv/MWh 

vuonna 2014) (Miljöfaktaboken 2011, 119; Energiavirasto 2015), joten Ruotsissa käytettävä 

lämmityssähkö on luultavasti joka tapauksessa vähäpäästöisempää kuin Suomessa käytet-

tävä. Vuonna 2013 Ruotsin sähköntuotannosta 41 % tuotettiin vesivoimalla, 43 % ydinvoi-

malla ja 7 % tuulivoimalla, kun taas Suomessa sähköstä 25 % tuotettiin vesivoimalla, 34 % 

ydinvoimalla ja 4 % tuulivoimalla vuonna 2015 (Statens energimyndighet 2015b, 33-34; 

Energiateollisuus 2016). Ruotsissa tuotettu sähkö on siis keskimäärin selvästi vähäpäästöi-

sempää, mikä vaikuttaa em. päästökertoimiin. Laskentaa varten Ruotsin lämmityssähkön 

päästökerroin olisi voitu arvioida tai laskea, mutta sopivia arvioita ei asiantuntijoilta saatu ja 

erinäisiin lähteisiin ja laskentatapoihin perustuva pätevä arvio olisi ollut hankalaa tämän työn 

yhteydessä muodostaa. 

 

Edellisissä kappaleissa esitettiin kunkin päästökertoimen osalta tärkeimmät huomioitavat 

asiat, jotka päästökertoimien lähteistä ilmenevät. Päästökertoimissa on pääasiassa otettu 
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huomioon vain polttoaineiden poltosta syntyneet päästöt (Naturvårdsverket 2016b; Motiva 

2012b, 6), eikä esimerkiksi polttoaineiden hankinnasta sekä kuljetuksesta syntyneitä pääs-

töjä. Toisaalta joissain lähteissä ei selkeästi mainita, mitä polttoaineen elinkaaren vaiheita 

päästökertoimen laskennassa on otettu huomioon (Heljo et al. 2005, 64-66), kun taas Ruotsin 

kaukolämmityksen päästökertoimessa on pyritty huomioimaan koko elinkaari (Miljöfakta-

boken 2011, 2). Tarkemmat rajaukset voidaan selvittää merkityistä lähteistä. 

 

Lämmitystapojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt voidaan laskea päästökertoimien 

avulla seuraavien yhtälöiden (Naturvårdsverket 2016c) mukaisesti:  

 

𝑚päästö = 𝑘pa ∙ 𝑞pa ∙ 𝐸𝐹pa                  (2) 

𝑚päästö = 𝐸pa ∙ 𝐸𝐹pa    (𝑘pa ∙ 𝑞pa = 𝐸pa)            (3) 

 

  𝑚päästö kasvihuonekaasujen massa   [kg CO2-ekv] 

𝑘pa      polttoaineen kulutus   [m3] 

𝑞pa    polttoaineen lämpöarvo  [MWh/m3] 

𝐸𝐹pa   polttoaineen päästökerroin  [kg CO2-ekv/MWh] 

𝐸pa   polttoaineella tuotettu energia  [MWh] 

 

Päästökertoimien oletetaan pysyvän vakioina koko tarkasteluaikana 1983-2014, mutta todel-

lisuudessa ne luonnollisesti muuttuvat vuosittain tekniikan kehittyessä sekä esim. sähkön ja 

kaukolämmön tuotannon polttoainejakauman muuttuessa. Esimerkiksi Suomessa vuosien 

2020-2050 päästökertoimien ennustetaan olevan lämmityssähkön osalta noin 340 kg CO2-

ekv/MWh ja kaukolämmön osalta 175 kg CO2-ekv/MWh (Heljo & Vihola 2012, 56). Oletus 

tehtiin laskennan yksinkertaistamiseksi, ja siksi, että menneiden vuosien päästökertoimia ei 

ole kattavasti tilastoitu.  

3.6.2 Kasvihuonekaasupäästöjen vertailu 

 

Suomessa vuoden 2014 kokonaiskasvihuonekaasupäästöt olivat 59,1 Mt CO2-ekv, kun taas 

Ruotsissa kasvihuonekaasupäästöjä syntyi 54,4 Mt CO2-ekv samana vuonna. Vuoden 1990 

päästötasoon verrattuna Suomen kokonaiskasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 17 % ja 
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Ruotsin kasvihuonekaasupäästöt puolestaan 24 %. (Tilastokeskus 2016f, 13; Ekonomifakta 

2016.) Toisaalta tarkasteltaessa ajanjaksoa 2000-2014 kotitalouksien kokonaiskasvihuone-

kaasupäästöt Suomessa ovat laskeneet lähes 40 prosenttia (Tilastokeskus 2015d). Ruotsissa 

kaikkien asuntojen lämmityksen hiilijalanjälki on puolestaan pienentynyt 90 prosenttia vuo-

sina 1990-2014, ollen 670 000 t CO2-ekv vuonna 2014 (Naturvårdsverket 2016d). Koska 

asuntojen, saati pientalojen, lämmityksen hiilijalanjäljen vertailuun tarvittavia tilastotietoja 

ei ole tehty Suomessa, tarvittavat päästömäärät lasketaan.  

 

Laskennassa kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kaavojen 2 ja 3 avulla. Laskennassa käyte-

tään apuna Energiläget i siffror 2016 -taulukkoa (Statens energimyndighet 2016a) sekä Ra-

kennusten lämmityksen energianlähteet rakennustyypeittäin -taulukkoa (Tilastokeskus 

2015a), eli kuvissa 6 ja 7 esitettyjä tietoja. Lisäksi päästökertoimet saadaan taulukosta 4. 

 

Kuvassa 8 on esitetty Suomen pientaloissa käytetyn lämmitysenergian aiheuttamat kasvi-

huonekaasupäästöt lämmitystavoittain.  

 

 

Kuva 8. Suomessa pientalojen lämmityksestä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalentteina 

vuosina 1995-2014. (kuva 6; taulukko 4.) 
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Kuvassa 9 on esitetty Ruotsin pientalojen lämmityksestä syntyneet kasvihuonekaasupäästöt 

lämmitystavoittain.  

 

  

Kuva 9. Ruotsissa pientalojen lämmityksestä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalentteina 

vuosina 1983-2014. (kuva 7; taulukko 4.) 

 

Kuvia 8 ja 9 tarkastellessa huomataan, että öljyn lämmityskäytön väheneminen Ruotsissa on 

vähentänyt lämmityksestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voimakkaasti: ne ovat laske-

neet 59 % vuosina 1983-2014. Suomessa sähkön lämmityskäytön yleistyminen on puoles-

taan aiheuttanut 26 %:n kasvun pientalojen lämmityksen kasvihuonekaasupäästöihin vuo-

sina 1995-2014. Tässäkin kohtaa on huomattava, että Ruotsin osalta lämmityssähkön pääs-

tökertoimen epävarmuus vääristää tuloksia sekä vertailua. Lisäksi päästökertoimien on ole-

tettu pysyvän täysin samoina vuosina 1983-2014. Todellisuudessa näin ei ole. Voidaan olet-

taa, että lämmöntuotannon tekniikka on muuttunut tehokkaammaksi ja polttoainejakauma 

ympäristöystävällisemmäksi, joten päästökertoimet ja näin ollen päästöt ovat luultavasti ku-

vien 8 ja 9 esittämiä määriä suuremmat menneinä vuosikymmeninä. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Mt CO2-ekv

Pientalojen lämmityksestä syntyneet 
kasvihuonekaasupäästöt Ruotsissa 1983-2014

öljy kaukolämpö sähkö maakaasu biopolttoaine



30 

 

3.7 Saatujen tulosten suhde maiden kokonaispäästöihin sekä yksittäisen 

pientaloasukkaan vaikutus  

 

Kuvasta 10 voidaan nähdä maiden pientaloasukasta kohden laskettu lämmitysenergia ja siitä 

syntyneet kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014.  

 

 

Kuva 10. Pientalojen lämmitykseen käytetty energia pientaloasukasta kohden sekä tästä energiankulutuksesta 

syntyneet päästöt pientaloasukasta kohden Suomessa ja Ruotsissa vuonna 2014. (kuva 6; kuva 7; Tilastokeskus 

2015c; SCB 2016b; kuva 8; kuva 9.) 

 

Kuvassa 11 on kuvattu pientalojen lämmitysenergiankulutuksesta syntyneiden kasvihuone-

kaasupäästöjen osuus Suomen ja Ruotsin kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2014. 
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Kuva 11. Pientalojen lämmitysenergian kulutuksesta syntyneiden kasvihuonekaasupäästöjen osuus Suomen ja 

Ruotsin kokonaispäästöistä vuonna 2014. (Tilastokeskus 2016f, 13; Ekonomifakta 2016; kuva 8; kuva 9.) 

 

Kuvia tarkastellessa huomataan, että pientalojen lämmitysenergiankulutus sekä siitä synty-

vät kasvihuonekaasupäästöt ovat Suomessa huomattavasti korkeampia kuin Ruotsissa, kun 

otetaan huomioon pientaloasukkaiden määrä sekä maan kokonaiskasvihuonekaasupäästöt. 

Tehtyjen oletusten ja saatujen tulosten mukaan ruotsalainen pientaloasukkaan lämmitysener-

gian kulutus on keskimäärin noin 61 % vastaavasta suomalaisen pientaloasukkaan kulutus-

määrästä, ja tästä lämmityksestä syntyvät päästöt ruotsalaista pientaloasukasta kohti ovat 

vain 27 % suomalaisen pientaloasukkaan päästöistä vuonna 2014. Kun otetaan huomioon 

maiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014, huomataan pientalojen lämmi-

tyksen aiheuttaneen Suomessa 13 % kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä, kun taas Ruotsissa 

vastaava osuus oli 5,6 %.  

 

3.8 Lämpöpumppujen käyttö lämmityksessä 

 

Tässä kappaleessa vertaillaan lämpöpumppujen lämmityskäyttöä Suomessa ja Ruotsissa. 

Lämpöpumppujen käyttö käsitellään erillään muista lämmitysmuodoista, sillä lämpöpump-

puihin liittyvät tilastotiedot ovat puutteellisempia ja epämääräisempiä, koska jäähdytys- ja 

lämmityskäyttöä on haastavaa erotella mittauksissa. 
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Lämpöpumppujen määrä on kasvanut sekä Suomessa että Ruotsissa voimakkaasti 2000-lu-

vulla. Vuonna 2014 lämpöpumppuja oli Ruotsissa noin 49 prosentissa pientaloista (Statens 

energimyndighet 2015c, 10). Vuonna 2010 Suomen erillisissä pientaloissa oli 390 150 läm-

pöpumppua (Tilastokeskus 2012, 60), mikä vastasi 34:ää prosenttia erillisistä pientaloista 

(Tilastokeskus 2011), mutta tässä tapauksessa on oletettu, että jokaisessa erillisessä pienta-

lossa on vain yksi lämpöpumppu, mikä ei pidä aivan täysin paikkaansa ainakaan Ruotsissa 

(Statens energimyndighet 2015a, 26) eikä luultavasti Suomessakaan. Ruotsissa lämpöpump-

puja oli 44 prosentissa pientalokannasta vuonna 2010, eli 877 000 kappaletta (Statens ener-

gimyndighet 2015a, 26; SCB 2016a). Tilastoja rivi- ja ketjutalojen lämpöpumpuista Suo-

messa ei kuitenkaan ole saatavilla, joten lukuja on vaikea verrata. Kuvista 12 ja 13 voidaan 

vertailla erilaisten lämpöpumppujen myyntiä Suomessa ja Ruotsissa, mutta tarkastelua ei ole 

rajattu pientaloihin. Toisaalta Ruotsissa 96 % lämpöpumpuista sijaitsi pientaloissa vuonna 

2013 (Statens energimyndighet 2015c, 20).  

 

 

Kuva 12. Myytyjen lämpöpumppujen määrän kehittyminen Suomessa (SULPU 2013). 
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Kuva 13. Myytyjen lämpöpumppujen määrän kehittyminen Ruotsissa (SKVP 2015). Vuoden 2007 alhainen 

ilmalämpöpumppujen määrä sekä ilmalämpöpumppujen puuttuminen täysin vuoden 2012 jälkeen olevista ti-

lastoista johtuvat raportoinnin ja tilastoinnin puutteellisuudesta (Statens energimyndighet 2015c, 17). 

 

Kuvia 12 ja 13 vertailtaessa huomataan, että Ruotsissa lämpöpumppuja, erityisesti poistoil-

malämpöpumppuja on ollut käytössä paljon kauemmin kuin Suomessa ja maalämpöpump-

pujen suosio on siellä ollut suuri jo 2000-luvun alusta alkaen. Suomessa ilmalämpöpumput 

ovat käyneet kaupaksi selvästi enemmän kuin muut lämpöpumput, kun taas Ruotsissa myy-

dään Suomeen verrattuna paljon myös maalämpö-, ilma-vesi- ja poistoilmalämpöpumppuja. 

Yhteensä lämpöpumppuja oli vuonna 2013 käytössä Suomessa noin 600 000 kappaletta 

(SULPU 2014, 3) ja Ruotsissa 1 138 000 kappaletta (Statens energimyndighet 2015c, 20).  

 

Kuvassa 14 on esitetty lämpöpumppujen tuottama ja kuluttama lämmitysenergia Suomessa 

ja Ruotsissa. Ruotsin osalta sopivia tilastotietoja on vain vuosilta 2011-2014 (Nilsson 

2016b). Suomen osalta tiedot vuosilta 2011-2014 on ennustettu sen mukaan, että lämpö-

pumppujen tehokkuus pysyy vuoden 2010 tilastojen mukaisella tasolla, ts. lämpöpumppujen 

talteenottama energia on tiedossa (Tilastokeskus 2015a), mutta lämmön tuotannon suhteen 

käytettyyn sähköenergiaan on oletettu pysyvän vuoden 2010 tasolla. Tämä vääristää kaavion 
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tietoja Suomen osalta, sillä todellisuudessa lämpöpumppujen hyötysuhde (COP) on luulta-

vasti keskimäärin kehittynyt paremmaksi vuoden 2010 tasolta.  

 

 

Kuva 14. Pientaloihin sijoitettujen lämpöpumppujen tuottama ja kuluttama energia Suomessa ja Ruotsissa. 

Suomen tilastojen tiedot vuosilta 1995-2010 on esitetty vain erillisissä pientaloissa sijaitsevien lämpöpumppu-

jen osalta. Suomen lämpöpumppujen osalta vuosien 2011-2014 kehitys on arvioitu olettamalla, että lämpö-

pumppujen keskimääräinen tehokkuus pysyi tilastojen mukaan vuoden 2010 tasolla. (Tilastokeskus 2012, 60; 

Tilastokeskus 2015a; Nilsson 2016b.) 

 

Kuvaan 14 sisältyy vain lämpöpumppujen lämmityskäyttö ja tuotettuihin energiamääriin si-

sältyy myös kulutettu sähkö (Hakala 2016a; Nilsson 2016c). Suomen osalta vuosien 1995-

2010 tilastot koskevat vain erillisiä pientaloja ja vuosien 2011-2014 tilastot myös rivi- ja 

ketjutaloja. Kuitenkin näiden kahden tilaston perusteella erillisissä pientaloissa sijaitsevat 

lämpöpumput tuottivat enemmän lämpöä kuin kaikissa pientaloissa sijaitsevat lämpöpum-

put, mikä ei ole mahdollista, ja tämän takia päätettiin käyttää vuosien 1995-2010 osalta pelk-

kiä erillisten pientalojen lämpöpumppuja käsittävää tilastoa, jossa tuotanto- ja kulutusener-

giat olivat suurempia. (Hakala 2016a; Tilastokeskus 2012.) 
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Kuvista 12, 13 ja 14 huomataan, että lämpöpumppujen yleistyminen tapahtui Ruotsissa noin 

viisi vuotta aikaisemmin kuin Suomessa. Kuvan 14 perusteella lämpöpumppujen energian-

käyttö Ruotsissa on jo tasaantunut, kun taas Suomessa se on viime vuosina jatkanut kasvu-

aan.  

 

3.9 Syyt lämmitysenergian kulutuksen, käytettyjen lämmitystapojen ja 

kasvihuonekaasupäästömäärien eroihin 

 

Tässä kappaleessa esitetään mahdollisia syitä käytettyjen lämmitystapojen ja näistä aiheutu-

neiden kasvihuonekaasupäästömäärien eroille pientaloissa Suomen ja Ruotsin välillä eli sel-

vitetään, mistä erot kuvien 6 ja 7 sekä kuvien 8 ja 9 välillä johtuvat. Tässä vertailussa ei 

juurikaan tarkastella valittujen lämmitystapojen yleisyyden eroja (kuvat 4 ja 5), sillä Suomen 

ja Ruotsin tilastointitavat poikkeavat niiden kohdalla huomattavasti. Mahdollisia lämmitys-

tapojen käytön ja päästömäärien eron aiheuttavia syitä on tarkasteltu myös aiemmin tässä 

työssä, erityisesti kappaleissa 3.2 ja 3.3, mutta tässä kappaleessa tutkitaan esim. maiden ener-

giapolitiikasta ja rakennusmääräyksistä johtuvia syitä. Tässä kappaleessa ei selvitetä tutkit-

tujen määrien ja osuuksien samankaltaisuuksiin mahdollisesti johtavia syitä kandidaatintyön 

laajuusrajoituksen vuoksi. 

 

3.9.1 Lämmitysenergian kulutus 

 

Tarkastelemalla kuvia 6 ja 7 huomataan, että pientaloissa käytetty lämmitysenergia näyttää 

laskeneen Ruotsissa 1990-luvun loppupuolelta alkaen ja Suomessa puolestaan kasvaneen. 

Toisaalta molemmissa maissa keskilämpötila näyttää kohonneen tarkasteltuina ajanjaksoina, 

minkä takia lämpötilaeron aiheuttama lämmöntarve on laskenut. Lisäksi Suomen tapauk-

sessa laskentamalli on uudistettu vuonna 2008 (Hakala 2016b). Kuitenkin Ruotsissa pienta-

lojen lämpötilakorjattu lämmitysenergiankäyttö neliömetriä kohti on laskenut 25 % vuosina 

1995-2014 ollen n. 123 kWh/m2 vuonna 2014. Tämä johtuu lämpöpumppujen yleistymisestä 

(lämpöpumppujen tuottamaa uusiutuvaa energiaa ei ole otettu huomioon), öljylämmityksen 

vaihtamisesta sähkö- ja kaukolämmitykseen sekä energiatehokkuuden kasvamisesta.  Kysei-
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sen lämmitysenergiankäytön tilastoinnissa ei huomioida sähkön ja kaukolämmön tuotan-

nossa sekä jakelussa kulunutta energiaa, minkä takia näiden lämmitystapojen yleistyminen 

vääristää tilaston tietoja jonkin verran lämmitysenergiankäytön vähetessä todellista tilan-

netta enemmän. Lisäksi useissa vanhemmissa pientaloissa on lisätty energiatehokkuutta 

2000-luvulla esim. lisäeristyksen ja ikkunoiden vaihdon avulla, ja lisäksi uusille rakennuk-

sille vaaditaan yhä vähäisempää energiankulutusta. (Statens energimyndighet 2016b, 39-

41.) Suomessa vaadittiin energiatehokkuuden vertailua helpottava energiatodistus uusille ra-

kennuksille vuonna 2008, kun taas Ruotsissa se vaadittiin jo vuonna 2006. Lisäksi eristys-

vaatimuksia lisättiin Suomessa 30 % vuonna 2010, ja vuoden 2012 rakennusmääräyksissä 

niitä tiukennettiin vielä 20 %. (Motiva 2012, 3; Boverket 2014b.) 

 

Tällä hetkellä voimassa olevien rakennusmääräyksien energiatehokkuusvaatimuksien ver-

tailu on hankalaa, sillä Ruotsin osalta vaatimukset riippuvat ilmastovyöhykkeestä sekä siitä, 

onko kyseessä sähkölämmitystalo, kun taas Suomessa talon kokonaisenergiankulutuksen (E-

luku) raja-arvoa ei ole tällä lailla eroteltu. Tämän sijasta Suomessa talon kokonaisenergian-

kulutus tulee laskea ilmastovyöhykkeen 1 säätiedoilla. Jotta vaatimuksia voidaan vertailla, 

valitaan vertailtavaksi Suomen ilmastovyöhyke 1 (Uusimaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi) 

ja Ruotsin ilmastovyöhyke 3 (esim. Jönköping, Södermanland, Uppsala, Tukholma), jotka 

parhaiten vastaavat toisiaan, vaikka Ruotsin osalta valittu vyöhyke on hieman eteläisempi. 

Taulukossa 5 on kuvattu Suomen ja Ruotsin rakennettaville pientaloille vaaditut kokonais-

energiankulutuksen ylärajat, mutta taulukossa ei ole esitetty vaatimuksia rakennuksille, joi-

den lämmitettävä nettopinta-ala, 𝐴netto, on alle 50 m2. (Ympäristöministeriö 2012, 3-29; 

Boverket 2015, 1-17.).  
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Taulukko 5. Suomen ja Ruotsin rakennettavien pientalojen vuotuisen energiankulutuksen ylärajat (Ympäris-

töministeriö 2012, 1-9; Boverket 2015, 9-10). 

Rakennuksen kokonaisenergiankulutus (E-luku), yläraja 

 lämmitettävä Anetto 

m2 

E-luku 

kWh/m2 vuodessa 

Suomi 

erillinen pientalo Anetto < 120 204 

120 ≤ Anetto ≤ 150 372-1,4 ∙ Anetto 

150 ≤ Anetto ≤ 600 173-0,07 ∙ Anetto 

Anetto > 600 130 

rivi- ja ketjutalo  150 

Ruotsi 

sähkölämmitteinen 55 

ei-sähkölämmitteinen 90 

 

Taulukon 5 perusteella Ruotsissa vaaditaan selvästi pienempää energiankulutusta pienta-

loille. Tämä voi olla merkittävä syy Ruotsin pientalojen vähäiseen lämmitysenergiankulu-

tukseen. Kuten on todettu aikaisemmin, valittu Ruotsin ilmastovyöhyke 3 sijaitsee hieman 

etelämpänä kuin Suomen ilmastovyöhyke 1, mutta toisaalta Ruotsin pohjoisemmalle ilmas-

tovyöhykkeelle 2 rakennettaville pientaloille vaadittavat energiankulutuksen ylärajat eivät 

ole huomattavasti suurempia kuin taulukossa 5 esitetyt arvot Ruotsin rakennusmääräyksistä. 

Kun vertaillaan rakennuksille hyväksyttäviä lämmönläpäisykertoimia eli U-arvoja, huoma-

taan, että Suomessa rakennuksille sallitaan suurempi lämmönläpäisykerroin. Suomessa esi-

merkiksi rakennuksen vaippaan kuuluvan seinän, yläpohjan ja alapohjan tai puolilämpimään 

tilaan rajoittuvan rakennusosan lämmönläpäisykerroin saa olla korkeintaan 0,60 W/m2K, 

lämpimän tilan ikkunan tai oven korkeintaan 1,8 W/m2K ja puolilämpimän tilan ikkunan ja 

oven vastaavasti enintään 2,8 W/m2K. Ruotsissa tietyin edellytyksin (esim. 𝐴netto  korkein-

taan 100 m2) rakennetun rakennuksen rakennusosille asetetaan lämmönläpäisykertoimen 

ylärajaksi 0,08-1,3 W/m2K rakennusosasta (katto, ikkuna, ulko-ovi jne.) riippuen. Lisäksi 

kaikkien Ruotsiin rakennettujen pientalojen keskimääräinen lämmönläpäisyluku, jonka las-

kentaan ei tässä työssä perehdytä, saa olla korkeintaan 0,40 W/m2K. (Ympäristöministeriö 



38 

 

2012, 3-29; Boverket 2015, 1-17.) Selvästi Ruotsissa rakennettavilta pientaloilta vaaditaan 

parempaa lämmöneristystä myös lämmönläpäisylukujen ylärajojen perusteella. 

 

Molemmat maat pyrkivät parantamaan rakennustensa energiatehokkuutta. Esimerkiksi 

vuonna 2010 Ruotsi aloitti LÅGAN-projektin, jossa pyritään rakentamaan matalaenergiata-

loja seitsemällä miljoonalla eurolla (IEA 2013, 48). Suomi puolestaan aloitti vuonna 2010 

ERA17-projektin (Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 17), jossa pyritään kohenta-

maan rakennusten energiatehokkuutta sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä rakenta-

mis- ja asumissektorilla (Martinkauppi 2010, 3). Molemmat toimet ovat varmasti vaikutta-

neet viime vuosina rakennettujen pientalojen energiankulutukseen. 

 

3.9.2 Käytetyt lämmitysmuodot 

 

Syyt ilmenneisiin eroihin ovat moninaisia, sillä lämmitystapavalinnat ja niistä aiheutuvat 

päästöt riippuvat sekä maan omasta, että EU:n energia- ja ilmastopolitiikasta ja säännöksistä, 

kuten myös polttoaineiden markkinahinnoista ja saatavuudesta. Ruotsissa öljyn käyttö läm-

mityksessä oli melko yleistä 1980- ja 1990-luvuilla, mutta 1990-luvulla aloitettu ”vihreä ve-

rouudistus” lisäsi muiden lämmitysmuotojen kilpailuetua verrattuna öljylämmitykseen. 

Myös öljyn markkinahinta nousi, joten öljyn lämmityskäyttö alkoi selvästi vähentyä, mikä 

luultavasti tapahtui Suomessakin. Sähkömarkkinoiden sääntelyä vähennettiin vuonna 1995 

ja päästökauppajärjestelmä otettiin puolestaan käyttöön 2000-luvun alussa Ruotsissa, ja näi-

den seikkojen takia sähkön hinta nousi ja sähkön käyttö alkoi laskea. Samaan aikaan lämpö-

pumppujen teknologia kehittyi paljon ja lämpöpumppujen myyntimäärät kasvoivat monin-

kertaisiksi 1990-luvun lukemista (kuva 13), mutta myös kaukolämpöön ja bioenergialämmi-

tykseen vaihtaminen yleistyi. Vuonna 2006 öljylämmityksen vaihtoa alettiin tukea Ruot-

sissa, mikä pienensi öljyn lämmityskäytön marginaaliseksi. Yhtenä syynä öljyn käytön vä-

henemiseen mainitaan myös muiden lämmitystapojen tekniikan kehittyminen. (Statens ener-

gimyndighet 2016b, 42; Nilsson 2016d; Statens energimyndighet 2015b, 14). Sekä Suo-

messa että Ruotsissa voidaan havaita öljylämmityksestä maalämpöön siirtyminen, mikä 

luultavasti johtuu myös siitä, että molemmilla lämmitystavoilla lämmitetään yleensä suu-

rempia pientaloja sekä siitä, että kummankin lämmitystavan tapauksessa käytössä on yleensä 
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vesikiertoinen lattialämmitys (Vihola & Heljo 2012, 31), joten maalämpöön siirtyminen on 

verrattain edullista.  

 

Hinta on merkittävin tekijä lämmitysmuotoa valittaessa (Vihola & Heljo 2012, 20). Ruot-

sissa sähkö- ja öljylämmityksen hinnat (äyriä/kWh) ovat laskeneet vuodesta 2011 alkaen. 

Tätä ennen ne olivat nousseet esim. huomattavasti enemmän kuin kaukolämmityksen ja 

maakaasun hinnat, jotka ovat olleet melko vakaassa nousussa vuodesta 1996. Suomessa hin-

nat ovat nousseet vastaavasti vuoteen 2012 asti, minkä jälkeen öljylämmityksen hinta on 

laskenut, sähkölämmityksen pysynyt melko tasaisena ja kaukolämmityksen hinta on jatkanut 

tasaista nousuaan kuten Ruotsissa.  (Statens energimyndighet 2016b, 43; Pellettienergia 

2015.) Kuvassa 15 on vertailtu lämmitystapojen hintoja vuosina 2013-2015 ja niiden vero-

osuutta Suomessa ja Ruotsissa. 

 

 

Kuva 15. Tiettyjen lämmitykseen käytettävien polttoaineiden sekä sähkön ja kaukolämmön keskimääräiset 

hinnat Suomessa ja Ruotsissa kotitalousasiakkaalle. Useimpien kuvan polttoaineiden hintojen vero-osuudet on 

esitetty tummennetuin palkein ja prosenttiluvuin. Hintatiedot ovat seuraavilta ajankohdilta: kevyt polttoöljy: 

2013 joulukuu (Öljy- ja biopolttoaineala ry 2016, SPBI 2014); pelletti: 2015 joulukuu (Tilastokeskus 2016g, 

Statens energimyndighet 2016b, 44); maakaasu: 2014 2. vuosipuolisko (Tilastokeskus 2016h, Tilastokeskus 

2016i, Eurostat 2016a); sähkö: 2014 2. vuosipuolisko (Eurostat 2016b); kaukolämpö: 2014 (Energiateollisuus 

2015, Svensk fjärrvärme 2016). Hintatietojen ollessa yksiköltään Ruotsin kruunuissa valuutanmuunto tehtiin 
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silloisen kurssin mukaisesti (XE Currency Converter – Historical Rate Tables). Polttoaineiden lämpöarvot: 

Motiva 2010, 2; Statens energimyndighet 2015a, 30. 

 

Kuvan 15 hintatiedot on pyritty saamaan vuodelta 2014, mutta tämän tiedon puuttuessa mo-

lempien maiden hintatiedot on joka tapauksessa haettu samalta vuodelta.  Vuosikeskiarvojen 

laskeminen ei tosin ollut aina mahdollista. Luotettavia tietoja vero-osuuksista ei myöskään 

aina ollut saatavilla. Lisäksi maakaasun hinta Suomessa on oletettu kuluttajatyyppien (T1-

T8) hintojen mediaaniksi, joka ei luultavasti vastaa hintojen todellista keskiarvoa. Hintoja ei 

ole aina otettu samoista lähteistä, minkä takia laskennoissa tehdyt oletukset voivat olla toi-

sistaan poikkeavia ja näin vääristää tuloksia. On lisäksi huomattava, että hintavertailussa ei 

ole huomioitu lämmityslaitteiden rakennus- ja huoltokustannuksia ym. polttoainekulujen li-

säksi syntyviä kuluja. Vertailemalla hintoja muihin lähteisiin (Statens energimyndighet 

2016b, 43; Pellettienergia 2015) huomataan, että kuvassa 15 sekä Suomen että Ruotsin ta-

pauksessa sähkön hinta on luultavasti n. 2 snt/kWh liian korkea. Epätarkkuuksista huolimatta 

voidaan kuitenkin todeta, että lämmönlähteiden hinnat ovat korkeampia Ruotsissa, ja suu-

rena syynä on selvästi tiukempi verotus. Päästökertoimiltaan korkeampien lämmönlähteiden 

(kevyt polttoöljy, maakaasu, sähkö, kaukolämpö) hinnat Ruotsissa eroavat selvästi Suomen 

hinnoista, kun taas vähäpäästöisemmän pelletin hinta on lähes sama Suomessa ja Ruotsissa. 

Erityisesti öljyn verotus kannustaa tehokkaammin Ruotsissa kuin Suomessa kuluttajia siir-

tymään toiseen lämmitysmuotoon, mikä osaltaan varmasti selittää öljylämmityksen yleisyy-

den erot maiden välillä. Maat kuitenkin käynnistivät CO2-verotuksen lähes samaan aikaan: 

Suomi vuonna 1990 ja Ruotsi vuonna 1991, joskin Ruotsin ei-päästökauppasektorin CO2-

vero oli korkein maailmassa ainakin vuonna 2013 (YK; IEA 2013, 33). 

 

Hinnan lisäksi energia-avustukset ovat tärkeä tekijä lämmitysjärjestelmän valinnassa (Vi-

hola & Heljo 2012, 20). Öljylämmityksestä tai suorasta sähkölämmityksestä siirtymistä 

esim. kaukolämpöön, maalämpöön tai biopolttoainelämmitykseen on tuettu Ruotsissa vuo-

sina 2006-2010, ja tuen suuruus oli korkeintaan 30 % materiaali- ja työkustannuksista pien-

talonomistajille. Öljylämmityksen vaihtoon budjetoitiin tälle ajanjaksolle 47 miljoonaa eu-

roa ja suoran sähkölämmityksen vaihtoon puolestaan 76 miljoonaa euroa. (A 2005:1256 4-

6 §, 10-11 §; Energimarknadsinspektionen 2011, 55-60.) Siellä on tuettu myös aurinkoläm-

mityksen asentamista vuodesta 2000 alkaen. Aluksi tuen suuruus oli 35 % asennuskustan-

nuksista, mutta vuodesta 2015 alkaen se on ollut 20 %. Vuosina 2000-2008 tuen budjetiksi 
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asetettiin 0,5-1,4 miljoonaa euroa vuosittain, mutta vuosina 2009-2010 budjetti nostettiin 

kolmeen miljoonaan euroon kumpanakin vuotena.  Vuosina 2016-2019 tätä tukea jaetaan 

yhteensä noin 147 miljoonaa euroa, mutta tuki on osoitettu myös yrityksille ja yhdistyksille. 

(Energimarknadsinspektionen 2012, 55; Energimarknadsinspektionen 2011, 62; Statens 

energimyndighet 2016c.) Suomessakin erillisen pientalon omistajat ovat voineet hakea uu-

siutuvan energian lämmityskäyttöä varten vuodesta 2006 alkaen laite- ja materiaalihankin-

toihin ARA:lta (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) energia-avustusta, joka on tällä 

hetkellä suuruudeltaan korkeintaan 25 % kunnan hyväksymistä kustannuksista. Avustusta 

voi saada esim. maalämpöpumppu-, ilma-vesilämpöpumppu-, pelletti- tai yhdistelmälämmi-

tysjärjestelmän rakentamiseen, tai lisäeristämistä ja ikkunoiden parannusta varten. Sekä 

vuonna 2015 ja 2016 rahaa on tälle tuelle budjetoitu kaksi miljoonaa euroa. (ARA 2016a; A 

128/2006; ARA 2016b; ARA 2014.) Avustuksella onkin ollut vaikutusta öljy- ja sähköläm-

mityksestä maalämpöön siirtymisessä (Vihola & Heljo 2012, 20). Energia-avustus muuttui 

vuonna 2013 tarveharkintaiseksi, minkä takia avustuksen aiheuttama maalämpöpumppujen 

suosio tasaantui vuodesta 2013 alkaen (von Konow 2014). Näillä avustuksilla on kuitenkin 

ollut ja on varmasti yhä vaikutusta ympäristöystävällisempiin lämmitysmuotoihin siirtymi-

seen sekä Suomessa että Ruotsissa. Vaikuttaisi siltä, että Ruotsissa avustuksia on ollut enem-

män ja niihin on budjetoitu huomattavasti enemmän rahaa, joten tämä on varmasti yksi syy 

ympäristöystävällisiin lämmitysmuotovalintoihin Ruotsissa. 

 

EU on velvoittanut jäsenmaitaan, eli myös Suomea ja Ruotsia, parantamaan rakennustensa 

energiatehokkuutta monin direktiivein. Vuodesta 2015 lähtien EU on vaatinut energiamer-

kinnän myös sähkö-, kaasu- ja öljykattiloille, lämpöpumpuille sekä lämminvesivaraajille. 

EU on myös vaatinut jäsenmaitaan rakentamaan ainoastaan lähes nollaenergiarakennuksia 

vuoden 2020 jälkeen, ja lisäksi näissä uusissa rakennuksissa on käytettävä enimmäkseen 

uusiutuvaa energiaa. (Statens energimyndighet 2015b, 17; Euroopan parlamentti 2010.) EU 

on lisäksi velvoittanut jäsenmaitaan laskemaan kasvihuonekaasupäästöjään 20 % aikavälillä 

1990-2020 sekä asettanut tavoitteeksi vähentää vuoteen 2020 mennessä jäsenmaiden ener-

giankulutusta 20 % perusuran päästökehityksestä, eli ilman eritystoimenpiteitä vapautuvista 

päästöistä. Päästökaupan ulkoisten sektorien, joihin pientalojen kiinteistökohtainen lämmi-

tyskin kuuluu, päästöille on asetettu EU:n toimesta päästövähennystavoite, joka on Suomen 

tapauksessa 16 % ja Ruotsin osalta 17 % aikavälillä 2005-2020. Rakennusten lämmityksen 
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päästöistä sähkön ja kaukolämmön tuotannon päästöt, eli suurin osa (noin 87 % vuonna 

2013), kuuluu kuitenkin päästökauppasektorille, johon EU-maille on asetettu yhteinen 21 

%:n päästövähennysvelvoite aikavälille 2005-2020 (Ilmasto-opas 2015; Lindroos & Ekholm 

2016, 31.)  

 

Maiden omat ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet vaikuttavat esim. verotuksen ja avus-

tusten kautta pientalonomistajien lämmitystapavalintoihin. Ruotsissa tavoitteena on esimer-

kiksi vähentää päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä 40 % aikavälillä 1990-2020, nos-

taa uusiutuvan energian käyttö vähintään 50 %:iin sekä parantaa energiatehokkuutta 20 % 

vuoden 2008 tasosta vuoteen 2020 mennessä (Regeringskansliet 2015). Suomessa uusiutu-

van energian käyttö pyritään nostamaan yli 50 %:iin 2020-luvun aikana (TEM). Vuonna 

2014 uusiutuvan energian osuus energian loppukäytöstä oli Ruotsissa 53 % ja Suomessa 37 

% (Eurostat 2015). Tavoitteet vaikuttavat siis melko samankaltaisilta, luultavasti siksi, että 

molempia maita ohjaavat YK:n ja tätä kautta EU:n ilmastotavoitteet. Vaikuttaa kuitenkin 

siltä, että Ruotsin tavoitteet ovat tiukempia, mikä heijastuu varmasti myös lämmityksen 

energiankulutukseen ja siitä syntyviin päästöihin.  

 

3.9.3 Syntyneet kasvihuonekaasupäästöt 

 

Tarkastellaan seuraavaksi lämmitysenergian käytöstä syntyneitä päästöjä. Koska päästöjen 

määrä riippuu tämän työn tapauksessa aikaisemmin tarkastellun eri lämmitysmuodoilla tuo-

tetun energiankulutuksen lisäksi vain päästökertoimista, selvitetään, mistä Suomen ja Ruot-

sin lämmitystapojen päästökertoimien erot johtuvat.  

 

Käytetyt päästökertoimet eroavat erityisesti sähkön ja kaukolämmön osalta. Näiden lämmi-

tysmuotojen päästökertoimien laskentaan ei ole yhtä oikeaa tapaa (Heljo et al. 2005, 64). 

Suurin syy päästökertoimien eroon on luultavasti sähkön ja kaukolämmön erilaiset tuotan-

toprofiilit Suomessa ja Ruotsissa, vaikka Suomen osalta ei saatu selville näitä päästökertoi-

mien arvioinnissa käytettyjä tuotantoprofiileja. Suomen osalta kyseiset kertoimet oli määri-

tetty jo vuonna 2005, kun taas Ruotsin päästökertoimet olivat vuosilta 2011 sekä 2005-2009, 

mikä voi olla osasyy Ruotsin kertoimien pienempään arvoon tekniikan kehityttyä ja käytet-

tyjen polttoaineiden muututtua vähäpäästöisemmiksi.  Lisäksi käytetyissä CHP-tuotannon 
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hyödynjakomenetelmissä oli luultavasti eroja Suomen ja Ruotsin laskennan välillä. Päästö-

kertoimien laskentaan sisältyi useita oletuksia, jotka aiheuttivat jonkin verran virhettä tulok-

siin. Näitä virheitä pyrittiin minimoimaan käyttämällä useita lähteitä. Suurin virhe päästö-

kertoimiin ja näin ollen laskettuihin kasvihuonekaasupäästöihin muodostui varmasti Ruotsin 

lämmityssähkön päästökertoimesta.  

3.9.4 Virhelähteet 

 

Koska tässä työssä on vertailtu tietoja kahden eri maan välillä ja tiedot on luonnollisesti 

täytynyt hankkia monista eri lähteistä, on täysin samanlaisten ja vertautuvien tilastotietojen 

hyödyntäminen ollut pääsääntöisesti mahdotonta. Tilastojen erilaiset rajaukset aiheuttavat 

epätarkkuutta tuloksiin, vaikka saadut tiedot on pyritty esittämään mahdollisimman saman-

laisin oletuksin. Ongelmia aiheutti esimerkiksi pientalo-käsite: kaikkien tilastojen tapauk-

sessa ei ollut täysin selkeää, oliko kyseessä erilliset pientalot vaiko pientalot tässä työssä 

käytettävässä merkityksessä, johon sisältyvät erillisten pientalojen lisäksi rivi- ja ketjutalot. 

Yleisesti suomenkielisiä lähteitä käytettäessä oletettiin pientalo-käsitteen tarkoittavan erilli-

siä pientaloja. Lisäksi joissain tilastoissa oli epäselvyyttä, oliko mukaan otettu myös ei-va-

kituisesti asuttuja asuntoja, mutta tällaisia tietoja käytettiin tässä työssä niin vähän, että vai-

kutus ei ole suuri. Epätarkkuutta tiettyihin tuloksiin lisäsi myös se, että joitain tarvittavia 

tietoja oli mahdollista saada vain eri vuosilta, jolloin vertailu vaikeutui. Lisäksi lämmitys-

muotojen luokittelu on vaikeaa, sillä sekä Suomessa ja Ruotsissa on käytössä useita erilaisia 

lämmitysmuotoja ja useamman kuin yhden lämmitysmuodon käyttö on yleistä, minkä takia 

luokitukset eivät aina anna tarkkaa kuvaa käytetyistä lämmitysmuodoista. Joka tapauksessa 

kaikki tuloksiin vaikuttavat rajaukset ja epäselvyydet on pyritty kirjaamaan mahdollisimman 

selvästi tulosten yhteyteen.   
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tässä kappaleessa esitellään työn tulosten perusteella tehtävät johtopäätökset. Lisäksi teh-

dään yhteenveto työn pääkohdista. 

 

4.1 Johtopäätökset 

 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Ruotsin pientalojen lämmitykseen kuluu vähemmän 

energiaa kuin Suomen pientalojen lämmitykseen, joten Ruotsin pientalot ovat energiatehok-

kaampia. Tämän lisäksi myös vähäpäästöisempien lämmitysmuotojen käyttö johtaa siihen, 

että pientalojen lämmitys on aiheuttanut Ruotsissa huomattavasti vähemmän kasvihuone-

kaasupäästöjä, vaikka pientaloissa asuva väestö on Ruotsissa lähes kaksinkertainen Suo-

meen verrattuna. Tarkastelua vaikeuttaa tosin vuonna 2008 uudistunut Suomen energianku-

lutuksen laskentamalli, mutta toisaalta vertailtavien tilastotietojen rajauksia tarkastellessa 

huomataan, että tilastoinnissa on otettu huomioon lähes samat kohteet sekä Suomessa että 

Ruotsissa. Lämmitysenergiankulutus Ruotsissa on laskenut paljon senkin takia, että lämpö-

pumppujen pientalokäyttö on aloitettu aikaisemmin ja niitä käytetään enemmän kuin Suo-

messa. Lisäksi tässä työssä käytetty Ruotsin lämmityssähkön päästökerroin on melko toden-

näköisesti liian pieni, sillä oikeaa kerrointa ei ollut saatavilla (Westerberg 2016a). Ruotsin 

lämmityssähkölle käytettiin pohjoismaisen sähköntuotannon päästökerrointa, jossa ei huo-

mioida marginaalisähkön käyttöä lämmityksessä (Elforsk, 2), toisin kuin Suomen lämmitys-

sähkön päästökerrointa arvioidessa (Heljo et al. 2005, 64-65). Näillä seikoilla ei kuitenkaan 

ole merkittävää vaikutusta tuloksiin, sillä lämpöpumppujen tuottama energia ei ole huomat-

tavasti suurempi Ruotsissa kuin Suomessa (kuva 14) ja Ruotsin lämmityssähkön päästöker-

roin on joka tapauksessa jonkin verran pienempi kuin Suomessa, mikä on todettu kappa-

leessa 3.6.1.  

 

Koska pientalojen lämmitysenergian kulutukseen ja lämmitysmuodon valintaan liittyy useita 

tekijöitä, kuten erilaisia EU:n direktiivejä, säännöksiä, suosituksia sekä esimerkiksi poltto-

aineiden markkinahintojen vaihteluja, on merkittävimpiä saatuihin tuloksiin vaikuttaneita 

syitä vaikea nimetä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Ruotsin energiatehokkuusvaatimuksil-
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taan tiukemmat rakennusmääräykset ovat vaikuttaneet viime vuosina rakennettujen pienta-

lojen energiankulutukseen ja vähentäneet näin ollen sekä lämmitysenergiankulutusta ku-

vassa 7 että siitä syntyneitä kasvihuonekaasupäästöjä kuvassa 9. Lisäksi lämmönlähteiden 

keskimääräisten hintojen erot Suomen ja Ruotsin välillä ovat selviä, ja koska hinta on mer-

kittävin lämmitysmuodon valintaan vaikuttava ohjauskeino, on Ruotsin korkeampi verotus 

tehokas ohjauskeino ympäristöystävällisten lämmitysmuotojen valintaan. Voisi myös olet-

taa, että rakennusmääräykset ovat kiristyneet ja hinnat nousseet jatkuvasti kannustaen myös 

menneinä vuosikymmeninä ruotsalaisia pientalonomistajia energiatehokkaampiin ja ympä-

ristöystävällisempiin valintoihin suomalaisia pientalonomistajia paremmin. Ohjaavaa vero-

tusta voisi siis kokeilla Suomessakin, jotta esimerkiksi kevyen polttoöljyn lämmityskäyttö 

saataisiin kokonaan poistettua ja kuluttajia saataisiin kannustettua siirtymään esimerkiksi 

maalämpöpumpun tai aurinkoenergian käyttöön. Energia-avustuksia tulisi myös jatkaa, sillä 

ne ovat myös tehokkaita kannustimia.  

 

Tuloksia tarkastellessa on huomattava, että tässä työssä on tarkasteltu pelkkää pientalojen 

lämmitystä. Ruotsin lämpimämmät olosuhteet aiheuttavat Ruotsin pientaloille pienemmän 

lämmitystarpeen verrattuna Suomen pientaloihin, joten luonnollisesti lämmitysenergianku-

lutus ja tätä kautta lämmityksestä syntyneet kasvihuonekaasupäästöt ovat pienemmät Ruot-

sissa. Tässä työssä ei varsinaisesti tarkasteltu pientalojen viilennystä, mutta lämpöpumppu-

jen viilennyskäytössä kulutettu sähkö on Suomen osalta huomioitu vuodesta 2008 alkaen ja 

Ruotsin osalta koko tarkasteluajalta (1983-2014). Keskilämpötilan ja keskimääräisen aurin-

gonsäteilyn aiheuttama viilennystarve on Ruotsissa suurempi. Jatkotutkimuksissa olisikin 

hyvä selvittää tarkoin, miten paljon viilennysenergiaa pientaloissa Suomessa ja Ruotsissa 

käytetään, jotta voidaan perusteellisesti tarkastella näiden maiden pientalojen energiankulu-

tusta lämmitystä ja viilennystä varten. Toinen merkittävä puute arvioinnissa on Ruotsin läm-

mityssähkön päästökertoimen olettaminen pohjoismaisen sähköntuotannon päästökertoimen 

suuruiseksi. Mikäli Ruotsissa ei ole laskettu päästökerrointa lämmityssähkölle, olisi se tä-

män työn kaltaisia tarkasteluja varten välttämätöntä tehdä. 
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4.2 Yhteenveto 

 

Tämän työn tavoitteena oli vertailla suomalaisten ja ruotsalaisten pientalojen lämmitysmuo-

tovalintoja sekä näistä aiheutuneita kasvihuonekaasupäästöjä ja esitellä mahdollisia syitä il-

menneisiin eroihin. Työn alussa esiteltiin pientalojen lämmitystä yleisesti, ja tämän jälkeen 

tutkittiin Suomen ja Ruotsin pientalokantoja sekä mahdollisia lämmitystarpeen eroja. Ruot-

sin vanhempi pientalokanta lisää lähtökohtaisesti Ruotsin pientalojen lämmitystarvetta, 

mutta Suomen ilmaston alempi keskimääräinen lämpötila ja hieman vähäisempi auringon-

säteilyn määrä lisäävät puolestaan Suomen lämmitystarvetta Ruotsiin verrattuna.  

 

Lämmitysmuotovalintojen vertailu on haasteellista, sillä Suomen ja Ruotsin tilastointitavat 

poikkeavat toisistaan paljon. Voidaan kuitenkin huomata, että sähkö ja biopolttoaineiden 

poltto ovat pysyneet yleisimpinä lämmitysmuotoina 2000-luvun alusta alkaen molemmissa 

maissa, ja suurimpana erona on kevyen polttoöljyn käytön marginalisoituminen Ruotsissa. 

Lisäksi maalämpö ja kaukolämpö ovat yleistyneet kummassakin maassa. Kun tutkitaan Suo-

messa ja Ruotsissakin kullakin lämmitysmuodolla kulutettua lämmitysenergiaa pientaloissa 

vuosina 1995-2014, huomataan, että Suomessa kulutus on noussut 19 % ja Ruotsissa puo-

lestaan laskenut 32 %. Tähän osasyynä on Suomen energiankulutuksen laskentamallin uu-

distus vuonna 2008.   

 

Seuraavaksi selvitettiin tai laskettiin maiden lämmitysmuodoille käytettävät CO2-ekviva-

lenttipäästökertoimet. Epäselväksi jäi Ruotsin lämmityssähkön päästökerroin, mutta joka ta-

pauksessa on selvää, että lämmitystavoilla on Ruotsissa keskimäärin alhaisemmat päästö-

kertoimet. Tämä sekä Ruotsin pientalojen alhaisempi lämmitysenergiankulutus johtavat sii-

hen, että saatujen tulosten perusteella Ruotsin pientalojen lämmityksestä syntyneet kasvi-

huonekaasupäästöt ovat laskeneet 59 % vuosina 1983-2014, kun taas Suomessa kyseiset 

päästöt ovat nousseet 26 % vuosina 1995-2014. Kun tarkastellaan energiankulutusta ja siitä 

syntyneitä päästöjä yksittäisen pientaloasukkaan tai koko maan osalta, ero oli vielä selvempi: 

ruotsalainen pientaloasukas aiheuttaa lämmityksellään vain 27 % suomalaisen pientalo-

asukkaan kuluttaman lämmitysenergian synnyttämistä kasvihuonekaasupäästöistä. Näiden 

tulosten perusteella voidaan siis sanoa, että ruotsalaiset pientalot ovat sekä energiatehok-

kaampia että ympäristöystävällisempiä lämmitystapojen kannalta. 
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Työssä tarkasteltiin lisäksi lämpöpumppujen lämmityskäyttöä Suomessa ja Ruotsissa. Ilma-

lämpöpumppujen myynnin selkeä kasvu tapahtui Ruotsissa viitisen vuotta Suomea aikai-

semmin, ja Ruotsissa on lisäksi myyty paljon erityyppisiä lämpöpumppuja, kun taas Suo-

messa tukilämmitysjärjestelmänä toimiva ilmalämpöpumppu on ollut selvästi suositumpi 

kuin muut lämpöpumput. Tämä osaltaan selittää Ruotsin pientalojen lämmitysenergiankulu-

tuksen vähenemistä, kun lämpöpumput ovat tuoneet vuosi vuodelta enemmän uusiutuvaa 

lämmitysenergiaa pientaloihin. Lisäksi Ruotsin selvästi tiukemmat rakennusmääräysten 

energiatehokkuusvaatimukset ovat varmasti vähentäneet viime vuosina rakennettujen pien-

talojen lämmitysenergiankulutusta. Merkittäviä lämmitysmuotojen valintoihin vaikuttaneita 

ohjauskeinoja ovat lämmitysmuodon vaihtoa varten annettavat energia-avustukset, joihin 

Ruotsi on budjetoinut selvästi Suomea enemmän rahaa, sekä lämmönlähteiden verotus, joka 

on Ruotsissa Suomea tiukempaa. 
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Liite I,1 

Suomen pientaloissa käytetty lämmitysenergia lämmitysmuodoittain 1995-2014 ja 

lämmitysenergiankulutukseen mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä 

(kuva 6, kappale 3.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Liite II,1 

Ruotsin pientaloissa käytetty lämmitysenergia lämmitysmuodoittain 1983-2014 ja läm-

mitysenergiankulutukseen mahdollisesti vaikuttaneita tekijöitä 

(kuva 7, kappale 3.9) 

 

 

 


