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Energian kulutus ja siitä aiheutuvat haittavaikutukset lisääntyvät globaalisti, min-

kä johdosta tarve uusille toimintamalleille ja ajatustavoille on merkittävä. Yksi 

mahdollisuus vastata energian kulutuksen kasvuun on lisätä energiatehokkuutta. 

Energiatehokkuudella voidaan vähentää energian käytöstä aiheutuvia päästöjä 

kustannustehokkaasti.  

 

Tässä työssä tarkastellaan energiatehokkuutta ja sen lisäämistä alueellisella tasol-

la. Työssä käsitellään menetelmiä ja keinoja alueellisen energiatehokkuuden li-

säämiseksi esimerkiksi kaupungeissa ja yhteisöissä. 

 

Työssä esitetään alueellisen energiatehokkuuden arviointimalli, jolla voidaan 

määrittää alueellisen energiatehokkuuden toteutumista ja energiaratkaisujen kan-

nattavuutta ympäristön kannalta. Malli sisältää matemaattisesti määritettäviä tun-

nuslukuja, jotka kuvaavat ympäristövaikutuksia. Mallia sovelletaan Lohjan alue-

tarkasteluun, jossa mallin pohjalta esitetään vaihtoehtoja energiatehokkuuden li-

säämiseksi.  

 

Voidaan todeta, että arviointimalli on käyttökelpoinen ja sillä voidaan havainnol-

listaa alueellista energian käyttöä ja sen energiatehokkuutta. On kuitenkin huo-

mattava, että malli huomioi lähinnä vain ympäristövaikutuksia ja sisältää virheläh-

teitä johtuen esimerkiksi käytettävissä olevan tiedon määrästä. 
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Energy consumption and its negative side-effects are increasing alongside 

globally. This means that there is a major need for new thinking and operational 

models. One solution to the global problem is to increase energy efficiency. This 

can lead to substantial reductions in emissions while still being cost-effective. 

 

This master’s thesis studies energy efficiency at the regional level. Thesis presents 

the ways and means to increase energy efficiency for example in towns and 

communities. 

 

The thesis includes a regional energy efficiency estimation model which can be 

used to assess fulfillment of regional energy efficiency plans and the profitability 

of the energy solutions. The model includes mathematically definable indicators 

which represents environmental impacts. The model is applied for an area analysis 

of Lohja and is used as basis for determining different options for increasing 

energy efficiency. 

 

It can be concluded that the model is viable and it can be used to estimate regional 

energy consumption and energy efficiency. It should be noted that the model 

primarily takes into account environmental issues and has limitations due to 

inaccuracies of available data. 
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1 JOHDANTO  

Energiatehokkuus on käsite, jonka merkitys riippuu vahvasti asiayhteydestä. Teo-

reettisella tasolla energiatehokkuudella tarkoitetaan prosessiin käytetyn energian 

ja prosessista saatavan hyödykkeen suhdetta. Käytännössä energiatehokkuudella 

pyritään energiansäästöön ja kestävämpään energiantuotantoon, jolloin sen mitta-

reina toimivat esimerkiksi hiilidioksidipäästöt. Energiatehokkuuden lisäämisellä 

tarkoitetaan samojen prosessien käyttöä pienemmällä kulutuksella ja vähemmillä 

päästöillä. Energiatehokkuuden lisääminen onkin noussut merkittävään rooliin 

nykyaikana, sillä ympäristötietoisuus ja halu edistää kestävää kehitystä ovat saa-

neet enenemässä määrin painoarvoa.  

Energiatehokkuuden lisäämisen taustalla on halu rajoittaa kasvihuonekaasupäästö-

jä kustannustehokkaasti. EU on asettanut tavoitteekseen 20 % energiatehokkuuden 

lisäämisen vuoteen 2020 mennessä. Ilmastopolitiikan lisäksi energiatehokkuutta 

lisäämällä voidaan turvata energian saatavuutta ja alentaa energiakustannuksia.  

Yleensä energiatehokkuutta tarkastellaan yksittäisen komponentin tasolla, esimer-

kiksi laskemalla sähkömoottorin hyötysuhde.  Energiatehokkuuden tarkastelu voi-

daankin viedä miten yksityiskohtaiselle tasolle tahansa, missä itse asiassa energi-

ankulutus tapahtuu, mutta tällöin voi olla haasteellista luoda laajempaa kuvaa 

energiatehokkuuden toteutumisesta ja kehittää alueellisia ratkaisuja tehokkuuden 

lisäämiseksi. Laajemmalla, alueelliset energiavirrat huomioivalla tarkastelulla, 

voidaan löytää merkittäviäkin energiansäästömahdollisuuksia. 

Alueellisessa energiatehokkuusajattelussa pyritään mallintamaan energiatehok-

kuutta ottamalla tarkasteluun yhteisöjä, esimerkiksi kaupunkeja. Tällöin alueen 

voidaan ajatella olevan energiaa käyttävä prosessi, jonka taserajapintoina toimivat 

alueen reunat.  Jokaisella alueella on erityispiirteensä, jotka on otettava huomioon 

energiatehokkuutta kehitettäessä. Alueen energiatehokkuus muodostuu alueen 

toimijoiden, kuten yrityksien, julkisen sektorin ja yksityistalouksien energianhal-



12 

 

linnan ratkaisuista. Jokaisella toimijalla on tärkeä rooli energiatehokkuuden li-

säämisessä. 

Tämä työ on tehty osana EFEU-projektia (Efficient Energy Use). EFEU-projektin 

tarkoituksena on kehittää menetelmiä ja työkaluja sekä palvelukonsepteja, jotka 

edistävät energiatehokkuuden lisäämistä. Tavoitteena on energiatehokkuuden as-

kelmainen parantaminen verrattuna siihen, mitä normaali teknologian kehittymi-

nen mahdollistaisi. EFEU-projekti on yksi tutkimusohjelma CLEEN-hankkeessa 

(Cluster for Energy and Environment). CLEEN on energian ja ympäristön strate-

gisen huippuosaamisen keskittymä, joka tarjoaa yrityksille ja tutkimusyhteisöille 

avoimen yhteistyöfoorumin. 

1.1 Tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen mukaisia työkaluja ener-

giatehokkuuden lisäämiseksi alueellisella tasolla. Työssä esitetään huomioon otet-

tavia asioita tehtäessä alueen energiankäyttöön liittyviä ratkaisuja. Lähtökohtana 

ovat energiatehokkaat toimintatavat, joista on hyötyä alueen toimijoille. Lisäksi 

työssä kehitetään alueellisen energiatehokkuuden arviointimalli, jonka avulla voi-

daan määrittää energiatehokkuutta lisäävien ratkaisujen ympäristövaikutuksia.  

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen ollessa energiatehokkuusajattelun kes-

keisenä teemana, pyritään työssä tarkastelemaan energiaratkaisuja myös päästöjen 

kautta. Merkittävin energiankäytöstä aiheutuva päästö on hiilidioksidi, jota vapau-

tuu ilmakehään mm. poltettaessa fossiilisia polttoaineita. Keskeinen kysymys teh-

täessä alueellisia energiaratkaisuja onkin, miten päästöjä voidaan vähentää? 

Työn alkuosassa käsitellään energiatehokkuutta teoreettisella tasolla sekä yleisellä 

tasolla yhdyskunnallisesti teollisuuden, rakennusten ja liikenteen osalta. Nämä 

kolme osa-aluetta ovat suurimpia energian käyttäjiä ja niissä on samalla myös 

suurin energiatehokkuuspotentiaali. Tämän jälkeen käsitellään energiatehokkuutta 



13 

 

ohjaavia tekijöitä, jotka vaikuttavat alueen energiaratkaisuihin. Työn edetessä esi-

tellään jo olemassa olevia energiatehokkuusprojekteja ja energiatehokkaita aluei-

ta, joista on syytä ottaa mallia parhaiden käytäntöjen osalta.  

Työn painopiste on alueellisen energiatehokkuuden arviointimallin kehittämises-

sä. Mallilla havainnollistetaan yksinkertaistaen alueellista energiakenttää ja laske-

taan alueellisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat alueen energian käytön tilaa. Työn 

loppupuolella mallia sovelletaan Lohjan aluetarkasteluun ja esitetään vaihtoehtoja 

energiatehokkuuden lisäämiseksi Lohjan alueella.  

Työn yhtenä keskeisenä tavoitteena on luoda mallista sellainen, jota olisi mahdol-

lista hyödyntää energiatehokkuuden kehittämiseen missä päin maailmaa tahansa. 

Tällöin mallin on oltava riittävän yleinen, jotta sen soveltaminen eri tilanteisiin on 

mahdollista. Työn lopussa arvioidaan vielä mallin virhelähteitä ja tehdään johto-

päätöksiä alueellisesta energiatehokkuudesta ja energiatehokkuusmallista.  

1.2 Rajaukset 

Työn tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava kuva energiatehokkuudesta ja 

sen lisäämiskeinoista alueellisella tasolla. Aihe on laaja, joten rajauksia on tehtä-

vä. 

Työssä käsitellään meneillään olevia alueellisia energiatehokkuusprojekteja, joita 

tehdään globaalisti lukuisia eri puolilla maailmaa. Tässä työssä esitellään vain 

murto-osa näistä projekteista. Tarkoituksena on esittää erilaisia projekteja, jotta 

kokonaiskuva maailmalla olevista projekteista muodostuisi mahdollisimman kat-

tavaksi. 

Tehtäessä energiatehokkuutta lisääviä ratkaisuja on otettava huomioon monia oh-

jaavia vaikutuksia. Tässä työssä energiatehokkuusmallin ohjaavien vaikutuksien 

käsittely rajataan kansainväliseen, kansalliseen, maakunnalliseen ja kunnalliseen 

ilmastopolitiikkaan, alueellisiin toimijoihin ja energiataseeseen, käytettävissä ole-
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vaan teknologiaan sekä tulevaisuuden näkymiin. Näillä tekijöillä on merkittävä 

vaikutus energiatehokkuutta lisääviin ratkaisuihin. 

Työn edetessä kehitetään alueellisen energiatehokkuuden lisäämiseen tarkoitettu 

malli. Malli pyritään tekemään riittävän yleiseksi, jolloin rajauksien määrä mallin 

teoriaosuudessa minimoidaan. Mallin soveltaminen alueelle vaatii kuitenkin pal-

jon alkuarvoja ja tutkimustyötä, jolloin mallin tarkoituksenmukaiseksi testaami-

seksi aluetarkastelua on syytä rajata. Lohjan aluetarkastelussa mallin soveltaminen 

ja uusien, energiatehokkuutta lisäävien ratkaisujen käsittely rajataan alueen ener-

gianhankintaan. Energianhankinnassa tarkastelu rajataan edelleen lämmön osalta 

Lohjan taajamaosayleiskaavan mukaiseen kaukolämpöverkkoon.   
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2 ENERGIATEHOKKUUS YHDYSKUNNISSA 

Energiaa hyödynnetään yhdyskunnissa laajasti, mutta merkittävimmin sitä käyttä-

vät energian kuluttajat. Kuluttajien energian tarve riippuu olennaisesti monista 

yhdyskunnassa vallitsevista olosuhteista, joita ovat esimerkiksi ilmasto, maantie-

teellinen sijainti sekä arvot ja asenteet. Arvot ja asenteet ovat peräisin kulttuurilli-

sista ja ihmisten yksilöllisistä valinnoista, eikä niiden muuttaminen useinkaan ta-

pahdu nopeasti. Ihmiset käyttävät energiaa päivittäisiin tarpeisiin kuten lämmityk-

seen, valaistukseen ja ruuanlaittoon. (Viinikainen et al., 2010, s. 51, 54). 

Energian käytön ekologisuutta voi olla joskus vaikeaa määritellä. Eri asioita ar-

vostavat ihmiset voivat kyseenalaistaa eri energian käytön kohteita. Voidaan ky-

syä, mihin on moraalisesti tai eettisesti oikein käyttää energiaa? Toisaalta samasta 

lähtökohdasta ajateltuna voi olla myös vaikea määritellä energian käytön tehok-

kuutta. Voidaan esimerkiksi pohtia, onko oikein kuluttaa enemmän energiaa ym-

päristöä kuormittaviin, mutta kestäviin pakkausmateriaaleihin samalla, kun glo-

baalisti suuri määrä ruokaa menee hukkaan heikkojen, mutta luonnonmukaisten 

pakkausten takia. (Viinikainen et al., 2010, s. 54). 

Globaali, vuosittainen kulutuksen kasvu 2000-luvulla on ollut primäärienergiassa 

n. 3 % ja sähkössä n. 4 %. Primäärienergian kokonaiskulutus maailmassa vuonna 

2006 oli 490 EJ (11700 Mtoe). Tällä hetkellä energiankäyttö maailmassa on ja-

kautunut epätasaisesti. Kehittyneissä maissa asukkaat käyttävät henkeä kohti yli 

kymmenen kertaa enemmän energiaa kuin kehittyvissä maissa. Energian käytön 

odotetaankin jatkavan kasvuaan tulevaisuudessa kehittyvien maiden energiantar-

peen lisääntyessä. (Viinikainen et al., 2010, s. 54). 

Energiankäytön lisääntymisen haasteeseen ja ekologisempaan energian käyttöön 

voidaan vastata mm. lisäämällä energiatehokkuutta. Pohdittaessa tulevia energia-

ratkaisuja, energiatehokkuus tulee tästä syystä olemaan entistä tärkeämmässä roo-
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lissa. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia toimintamalleja ja teknologioita, joilla 

voidaan tuottaa samat hyödykkeet vähemmällä energialla.  

2.1 Energiatehokkuus teoreettisella tasolla 

Teoreettisella tasolla energiatehokkuudella tarkoitetaan prosessista saatavan hyö-

dykkeen tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Prosessin energiatehokkuus voi 

siis olla hyvä tai huono riippuen prosessin hyötysuhteesta. Hyödyllisempi käsite 

energiankäytön kannalta on energiatehokkuuden parantaminen tai lisääminen, jol-

la tarkoitetaan samojen prosessien käyttöä vähemmällä energian kulutuksella eli 

paremmalla hyötysuhteella.  

Energiatehokkuus tietyssä prosessissa riippuu useista tekijöistä, joita ovat mm. 

luonnonlait, materiaalien ja prosessien tekniset ominaisuudet, prosessin käyttäjien 

asiantuntemus sekä taloudellisuus. Kaikki nämä on otettava huomioon tarkastelta-

essa prosessin energiatehokkuutta. Kuvassa 1 on esitetty energiatehokkuuteen 

vaikuttavat tekijät. 

 

Kuva 1. Energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät. (Soimakallio et al., 2007 s. 20).  
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Kuvasta 1 nähdään, että suurin hyötysuhde saadaan teoreettisella tasolla. Tällöin 

maksimaalisen energiatehokkuuden määrittävät luonnon lait. Termodynamiikan 1. 

pääsäännön mukaisesti systeemin energiamäärän muutoksen on oltava yhtä suuri 

kuin systeemiin tulevien ja systeemistä lähtevien energiavirtojen erotus. Tämä siis 

käytännössä tarkoittaa, että energiaa ei voi syntyä systeemiin tyhjästä. (Incropera 

et al., s. 13). Termodynamiikan 2. pääsäännön mukaisesti systeemin tila etenee 

kohti suurinta todennäköisyyttä. Epäjärjestyksen ollessa järjestystä todennäköi-

sempi tila, systeemi etenee yleensä kohti epäjärjestystä eli entropia kasvaa. Näin 

ollen toinen pääsääntö asettaa rajoituksen energianmuunnolle ja samalla prosessin 

energiatehokkuudelle. 

Energiatehokkuuteen vaikuttaa myös prosessin tekninen suorituskyky, jonka mit-

tarina voidaan pitää häviöitä. Häviöitä syntyy mm. erilaisista vastuksista ja kitkas-

ta, joita esiintyy kaikissa käytännön sovelluksissa. Toisaalta teknisellä suoritusky-

vylläkään ei ole merkitystä, mikäli prosessi ei ole taloudellisesti toteutettavissa. 

Taloudellisesta näkökulmasta, teknisesti maksimaalinen energiatehokkuus voi-

daan saavuttaa vain silloin, kun prosessin elinkaarikustannukset ovat hyväksyttä-

vät. Energiatehokkuutta voidaan siis lisätä kehittämällä teknisiä sovelluksia, jotka 

ovat taloudellisesti toteutettavissa. (Soimakallio et al., 2007, s. 22–23). 

Energiatehokkuus tarkoittaa usein myös energiansäästämistä. Kuvassa 2 on esitet-

ty energiansäästöpotentiaali prosessin elinkaaren funktiona. Voidaan todeta, että 

suurin energiansäästöpotentiaali esiintyy jo varhaisessa vaiheessa prosessin elin-

kaarta. Nähdään, että hyvällä suunnittelulla voidaan lisätä prosessin energiatehok-

kuutta merkittävästi. (Viinikainen et al., 2010, s. 59). 
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Kuva 2. Energiansäästöpotentiaali. (Viinikainen et al., 2010, s. 59)  

 

Energiatehokkuus voidaan määrittää monella tavalla. Määrittäminen voi perustua 

yksittäiseen prosessiin tai laajempaan, jopa globaaliin systeemiin. Energiatehok-

kuuden määrittäminen voidaan tehdä myös eri aikaperspektiiveissä, esimerkiksi 

vuosi tai kuukausitasolla. Seuraavissa kappaleissa perehdytään erilaisiin energia-

tehokkuutta kuvaaviin indikaattoreihin ja olemassa oleviin menetelmiin energiate-

hokkuuden määrittämiseksi.  

2.1.1 Indikaattorit 

Energiatehokkuutta mitataan usein indikaattoreilla, jotka kuvaavat systeemin 

energiatehokkuuden toteutumista. Indikaattorit voidaan jakaa neljään pääryhmään: 

termodynaamisiin, fyysis-termodynaamisiin, taloudellis-termodynaamisiin ja ta-

loudellisiin indikaattoreihin. Indikaattorit eroavat toisistaan tarkastelutason ja ku-

vaavuuden perusteella.  
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Termodynaamiset indikaattorit pohjautuvat termodynaamisiin lainalaisuuksiin. 

Termodynaamisessa tarkastelussa energiatehokkuus riippuu vain systeemiin me-

nevän energian ja systeemistä tulevan energian erotuksesta. Tällöin ei huomioida 

esimerkiksi energian laatua. Energialla on sama hyödynnettävyys, oli se esimer-

kiksi sähköä tai hiiltä. Termodynaamisen indikaattorin käyttö soveltuu parhaiten 

samanlaatuista energiaa käyttävien prosessien vertaamiseen. (Soimakallio et al., 

2007, s. 27–28). 

Fysikaalis-termodynaamiset indikaattorit huomioivat pelkän energian laadun li-

säksi myös muita fysikaalisia muuttujia. Tällaisten indikaattorien yksiköitä voivat 

olla esimerkiksi tonnia per kilometri, matkustajaa per kilometri tai tilavuutta per 

rakennus. Fysikaalis-termodynaamisten indikaattorien kehittelyssä vain mielikuvi-

tus on rajana. Näiden indikaattorien ideana on kuvata mahdollisimman sopivalla 

tavalla energian tuomaa hyötyä. Indikaattorien huonona puolena on niiden vaikea 

määritettävyys. (Soimakallio et al., 2007, s. 28). 

Taloudellis-termodynaamiset indikaattorit huomioivat fysikaalisten muuttujien si-

jaan enemmän taloudellisia muuttujia, esimerkiksi markkina-arvon. Indikaattoreil-

la voidaan kuvata esimerkiksi markkina-arvon suhdetta käytettyyn energiaan. 

Käytetyin taloudellis-termodynaaminen indikaattori on energiaintensiteetti, joka 

kansallisella tasolla voi tarkoittaa esimerkiksi kokonaiskulutuksen suhdetta brut-

tokansantuotteeseen. Taloudellis-termodynaamiset indikaattorit huomioivat hyvin 

taloudelliset asiat, mutta jättävät usein huomiotta systeemin teknisen energiate-

hokkuuden. (Soimakallio et al., 2007, s. 28–29). 

Taloudelliset energiatehokkuuden indikaattorit ottavat huomioon puhtaasti talou-

dellisia asioita. Näillä indikaattoreilla voidaan kuvata esimerkiksi käytetyn energi-

an suhdetta energian hintaan. Vain taloudellisten indikaattorien käyttäminen voi 

olla hyödyksi kustannustehokkuuden kannalta, mutta vaarana on, että energian 

laatu jää huomiotta. (Soimakallio et al., 2007). 
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Erilaisia indikaattoreita hyödynnetään esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa. 

Indikaattoreita voidaan käyttää apuna mm. standardien tai direktiivien tekemises-

sä. Energiatehokkuutta tutkittaessa tulisi huomioida useita erilaisia indikaattoreita, 

jotta kokonaiskuva hahmottuisi mahdollisimman hyvin. Indikaattoreita on saata-

vissa esimerkiksi kansallisista tilastoista, erilaisista tunnetuista tietokannoista sekä 

IEA:n energiatilastoista. (Soimakallio et al., 2007). 

Eurooppalaisessa, vuonna 1992 alkaneessa ODYSSEE-projektissa kehitettiin eri-

laisia energiatehokkuuden indikaattoreita. Projektin tavoitteena oli kehittää yhtei-

set menetelmät energiatehokkuuden laskemiseen hyödyntäen kansallisia tietoja. 

(Odyssee, 2013). Seuraavassa on muutamia esimerkkejä eri indikaattoreista: 

 Energiaintensiteetti 

 Energian kulutus yksikköä kohden 

 CO2-indikaattorit 

Kuvassa 3 on esitetty ODYSSEE-projektissa selvitetty energiatehokkuuden kehit-

tyminen EU:ssa. Kuvassa vuoden 2000 energiankäyttöä on kuvattu 100 prosentil-

la. 

 

Kuva 3. Energiatehokkuuden kehittyminen EU:ssa. (Energy Efficiency, 2010) 
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Kuvasta nähdään, että energiatehokkuus on lisääntynyt yleisesti kaikilla sektoreil-

la. Kuitenkin vain rakennuskannassa energiatehokkuuden trendi näyttää selvästi 

jatkuvan. 

2.1.2 Menetelmät 

Yleisimmät menetelmät energiatehokkuuden määrittämiseen ovat entropia-

analyysi, eksergia-analyysi, pinch-teknologia ja matemaattinen mallinnus. Mene-

telmät eroavat toisistaan ja kaikilla menetelmillä on vahvuudet ja heikkoudet riip-

puen niiden soveltuvuudesta tarkasteltavaan systeemiin. Menetelmät eroavat myös 

toiminnaltaan siten, että entropia- ja eksergia-analyysissä sekä pinch-

teknologiassa toiminnasta vastaa käyttäjä, kun taas matemaattisessa mallinnukses-

sa mallinnuksen kulusta vastaa useimmiten tietokone. (Soimakallio et al., 2007, s. 

37). 

Entropia-analyysi perustuu termodynamiikan toiseen pääsääntöön, joka asettaa ra-

joitteen energianmuunnolle. Analyysissä on tarkoituksena selvittää systeemin te-

hokkuus määrittämällä häviötyö. Häviötyö on samalla prosessin aiheuttama en-

tropian kasvu. Entropia-analyysiä voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisuuden 

prosesseihin, joiden energian kulutus on huomattavasti niiden teoreettista minimi-

kulutusta suurempi. (Soimakallio et al., 2007, s. 37–38). 

Eksergia-analyysi huomioi termodynamiikan ensimmäisen pääsäännön lisäksi 

myös toisen pääsäännön. Eksergia on systeemin energiapotentiaali, joka ideaali-

sessa tapauksessa olisi käytettävissä työn tekemiseen. Eksergian numeerinen arvo 

saadaan kertomalla energia laatukertoimella, joka huomioi energian laadun ja 

hyödynnettävyyden. Eksergia-analyysi on yleisesti käytetty menetelmä, jolla arvi-

oidaan energian käytön järkevyyttä. Analyysiä käytetään eniten teollisuudessa, 

jossa on paljon sähkö- ja lämpövirtoja. (Tiede,  2008). 
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Pinch-tekniikka on lämpöenergiavirtojen tehostamiseen käytetty menetelmä, jossa 

pyritään selvittämään prosessien termodynaamisten energiankulutustavoitteiden 

teoreettiset minimiarvot.  Menetelmän perustana on selvittää kylmät ja kuumat 

lämpövirrat, alku- ja tavoitelämpötilat sekä lämpökapasiteettivirrat. Tietojen avul-

la lasketaan piste (pinch), jossa kylmä- ja kuumavirtakäyrät ovat lähimpänä toisi-

aan ja samalla lämpötilaero virtojen välillä on minimissään. Minimiarvojen olles-

sa tiedossa, voidaan arvioida eri ratkaisujen, kuten lämmöntalteenottojärjestelmien 

vaikutusta prosessin energiatehokkuuteen. (SYKE, 2008, s. 37). 

Matemaattista mallinnusta käytetään erilaisten jatkuvien ja diskreettien ongelmien 

ratkaisussa. Mallinnuksessa pyritään kuvaamaan käsiteltävää prosessia mahdolli-

simman hyvin hyödyntämällä alkuarvoja ja simulointimalleja. Mallinnuksen lop-

putuloksen luotettavuus riippuu oleellisesti käytetyistä alkuarvoista ja reunaeh-

doista. Matemaattista mallinnusta hyödynnetään energiatehokkuuden kehittämi-

seen muun muassa erilaisissa teollisuuden prosessien ja prosessivirtojen opti-

moinnissa. (Soimakallio et al., 2007, s. 41–42).  

2.2 Energiatehokkuus eri energiankäyttösektoreilla 

Energian loppukäyttäjät voidaan yhdyskunnassa jakaa viiteen ryhmään: teollisuu-

teen, rakennuksiin, liikenteeseen, palveluihin ja maatalouteen. Näiden sektoreiden 

yhteenlaskettu osuus kattaa lähes koko energian kulutuksen. Kuvassa 4 on esitetty 

energiankulutuksen jakautuminen Euroopan unionissa.  
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Kuva 4. Energian kulutuksen jakautuminen EU:ssa. (Euroopan komissio, 2011) 

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään kolmen merkittävimmän energiankäyttösekto-

rin, teollisuuden, liikenteen ja rakennuksien energiatehokkuuden toteutumista, ke-

hityssuuntia sekä keinoja energiatehokkuuden lisäämiseksi.  

2.2.1 Teollisuus 

Teollisuuden prosessit ovat usein hyvin energiaintensiivisiä. Teollisuus tarvitsee 

energiaa mahdollistamaan tuotantonsa eli pitämään koneet käynnissä. Tällöin 

energialla on tärkeä rooli tuotannossa ja tuotantokustannuksissa, ja energian voi-

daan ajatella tuovan lisäarvoa tuotteille. Lämpöä tarvitaan useimmiten nostamaan 

lämpötilaa prosessivirroissa ja sähköä tuottamaan mekaanista energiaa esimerkiksi 

moottoreissa. (Viinikainen et al., 2010, s. 69). 

Energiaintensiivisintä teollisuutta ovat sellu- ja paperi, metalli-, kemian- sekä kai-

vosteollisuus. Tehtaat ovat usein suuria, joten niiden vaikutus yhdyskunnan ener-
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giatehokkuuteen ja päästöihin on merkittävä. Toisaalta ne ovat yhteiskunnalle ja 

ihmisille tärkeitä tarjoamalla töitä ja lisäämällä hyvinvointia. 

Sähkömoottorit, pumput, puhaltimet ja lämmönsiirtimet ovat osa-prosesseja, jotka 

käyttävät suuren osan teollisuuden energiasta. EU:ssa moottorikäyttöiset systeemit 

käyttävät jopa 65 % kaikesta teollisuuden energiasta. Moottorien yhteenlasketun 

energiansäästöpotentiaalin 15 EU-maassa on laskettu olevan 79 miljoonaa hiilidi-

oksiditonnia, joka vastaisi voimalaitoskapasiteettina 45 gigawattia. (Viinikainen et 

al., 2010, s. 88).  

Energiatehokkuuden lisääminen on teollisuudelle tärkeää. Tehostamalla energian 

käyttöä teollisuusyritykset säästävät energiakustannuksia ja saavat imagohyötyjä. 

Halukkuus lisätä energiatehokkuutta onkin lisääntynyt teollisuudessa, mikä on 

luonut markkinaraon energiansäästöyhtiöille (ESCO, Energy Saving Companies). 

Energiansäästöyhtiöt tarjoavat energiatehokkuuspalveluita teollisuusyrityksille. 

(Viinikainen et al., 2007, s. 109) 

2.2.2 Rakennukset 

Rakennuksia tarvitaan niiden mahdollistaman sisäilman takia. Yleensä sisäilmaa 

lämmitetään ja valaistaan, jotta rakennuksessa on miellyttävämpi olla. Lämmitys 

ja valaistus kuluttavat energiaa. Euroopan unionissa rakennukset kuluttavat säh-

könä ja lämpönä 41 % kokonaisprimäärienergiasta. Rakennusten energiansäästö-

potentiaalin on todettu olevan merkittävä ja siksi uusia tekniikoita mm. ilmanvaih-

toon, eristykseen, valaistukseen ja rakennusmateriaaleihin on kehitetty viime ai-

koina. Suurin energiatehokkuuspotentiaali rakennuksissa on lämpöhäviöiden vä-

hentämisessä. (Viinikainen et al. s. 92). 

Rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentä-

miseksi kaksi tärkeintä tapaa ovat rakennuksen kokonaisenergian tarpeen vähen-

täminen sekä tarvittavan energian tuottaminen uusiutuvista energianlähteistä. Ko-
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konaisenergiantarvetta voidaan vähentää kokonaisvaltaisella, arkkitehtuurin, ra-

kenteelliset komponentit, sähköistyksen, rakennusautomaation sekä muut raken-

nuksen järjestelmät huomioivalla lähestymistavalla sekä ammattimaisella suunnit-

telulla. (Viinikainen et al. s. 94) 

Rakennuksen elinkaaren aikana syntyneet kasvihuonekaasupäästöt voidaan jakaa 

rakennuksen käytön aikaisiin päästöihin ja rakennusvaiheessa syntyneisiin pääs-

töihin.  Rakennusvaiheen päästöt aiheutuvat rakenteiden valmistuksesta ja kuljet-

tamisesta sekä itse rakentamisesta. Rakennusten elinkaaren aikaisia päästöjä voi-

daan vähentää esimerkiksi hyödyntämällä ekologisia rakennusmateriaaleja kuten 

puuta. Tyypillinen rakennuksen tekninen käyttöikä on useita vuosikymmeniä, mi-

kä tarkoittaa, että muutoksien tekeminen rakennuskantaan tapahtuu hitaasti. Tästä 

syystä on tärkeää tehdä tietoisia ja kestäviä pitkän tähtäimen päätöksiä rakentami-

seen ja sen energiankäyttöön liittyen niin yksittäisen talon tasolla kuin alueellises-

tikin.  

Usein uusissa rakennuksissa energiatehokkuuden lisäämisvaihtoehtoja on käytet-

tävissä enemmän kuin vanhoissa. Tämä johtuu vanhojen rakennusten arkkitehtuu-

rista ja käytetyistä tekniikoista, jotka voivat rajoittaa uusien, energiatehokkaiden 

järjestelmien käyttöönottoa. Voidaan kuitenkin todeta, että sekä uusissa että van-

hoissa rakennuksissa energiatehokkuuspotentiaali on edelleen huomattava. 

Yksi tärkeä tavoite energiatehokkaiden rakennusten suunnittelussa on lämmitys-

tarpeen vähentäminen. Vähentämällä lämmitystarvetta esimerkiksi eristyksellä ja 

hyvällä ilmanvaihtojärjestelmällä, saadaan usein myös parempi ja vakaampi si-

säilma. Hallittu ilmanvaihtojärjestelmä takaa siis energiatehokkuuden lisäksi 

myös laadukkaan sisäilman.  
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2.2.3 Liikenne 

Ihmisten ja hyödykkeiden liikkuminen paikasta toiseen on edellytys nykyiselle ta-

louden toiminnalle. Tavaroiden tuotanto voi tapahtua kaukana kaupoista ja kaupat 

voivat sijaita kaukana ihmisistä. Tämä tarkoittaa yleensä pitkiä välimatkoja, joi-

den kulkemiseen tarvitaan kulkuneuvoja. Kulkuneuvot tarvitsevat energiaa liik-

kumiseen, mikä nykyisillä menetelmillä aiheuttaa myös merkittävästi päästöjä. 

Liikenteen hallitsevina energianlähteinä käytetään fossiilisia polttoaineita, jotka 

aiheuttavat CO2- päästöjä. Liikenteessä syntyy n. 30 % kaikista CO2- päästöistä. 

Sähköllä toimivat junat ovat tällä hetkellä ainoa suuri kulkuneuvoryhmä liiken-

teessä, jonka energianlähde ei ole täysin fossiilinen. Kulkuneuvon ominaiskulutus 

ja -päästöt riippuvat oleellisesti matkustajamäärästä, käytetystä teknologiasta ja 

energiatehokkuudesta. (Viinikainen et al., 2010, s. 123, 126).  

Eri kulkuneuvojen välillä energiatehokkuus toteutuu eri tavalla. Esimerkiksi säh-

köjunalla päästään yleensä henkilöautoa alhaisempiin päästöihin. Kuitenkin alhai-

siin ominaispäästöihin matkustajaa tai kilometriä kohden päästään vain jos junas-

sa on paljon matkustajia. Modernilla, pienellä, kahden matkustajan autolla voi-

daan päästä samoihin ominaispäästöihin kuin puoliksi täydellä junalla. Hybridi-

teknologialla voidaan vähentää liikenteen päästöjä jopa 30 % verrattuna vanhan-

aikaiseen tekniikkaan. Sähköautoilla voidaan päästä jopa 50 % vähennykseen. 

(Viinikainen et al., s. 126). 

Liikenteen energiatehokkuutta voidaan lisätä vähentämällä kulkuneuvojen energi-

antarvetta, käyttämällä vetypitoisempia tai uusiutuvia polttoaineita fossiilisten si-

jaan sekä parantamalla energianmuunnon hyötysuhdetta. Energiantarvetta voidaan 

vähentää esimerkiksi ajoneuvovalinnalla, hyvällä ajoreitin suunnittelulla ja logis-

tiikalla sekä lisäämällä ICT- ja tietotekniikkajärjestelmien käyttöä, jotka mahdol-

listavat esimerkiksi etätyöskentelyn. (Viinikainen et al., s. 128–130). 



27 

 

Käyttämällä polttoaineena maakaasua bensiinin sijaan voidaan vähentää hiilidiok-

sidipäästöjä jopa 20 % johtuen metaanin bensiiniä korkeammasta vety-hiili-

suhteesta. Fossiilisia polttoaineita voidaan korvata lisäksi biopolttoaineilla kuten 

bioetanolilla, biodieselillä tai biokaasulla. Myös sähköautoilla voidaan lisätä lii-

kenteen energiatehokkuutta. Ideaalitilanne olisikin sähköauto, jonka sähkö tuote-

taan uusiutuvilla energiaratkaisuilla, kuten tuulivoimalla tai vetykennoilla. (Viini-

kainen et al., s. 133–137). 

Energianmuunnon parantaminen tarkoittaa, että suurempi osa polttoaineen kemi-

allisesta energiasta pystytään muuttamaan mekaaniseksi energiaksi. Nykyisillä au-

toilla vain noin 20 % polttoaineen energiasta saadaan muutettua autoa liikuttavak-

si mekaaniseksi energiaksi (Viinikainen et al., s. 131). Energianmuuntoa voidaan 

parantaa esimerkiksi kehittämällä vähemmän kitkaa aiheuttavia materiaaleja. 

Liikenteen lisääntyminen tulevaisuudessa aiheuttaa haasteita, joista merkittävim-

piä ovat polttoainevalinnat, päästöjen hallinta sekä energiatehokkuuden paranta-

minen. Näihin haasteisiin voidaan vastata kehittämällä uusia teknologioita. Sa-

moin kuin rakennuksilla, myös kulkuneuvoilla pitkä käyttöikä hidastaa muutoksi-

en tapahtumista. Tällöin onkin tärkeää, että tehdyt päätökset ovat kauaskantoisia 

ja kestävän kehityksen mukaisia.  

2.3 Energiatehokkuusratkaisuja ohjaavia tekijöitä 

Tehtäessä alueellisia energiatehokkuusratkaisuja on otettava huomioon tekijöitä, 

jotka vaikuttavat ratkaisuihin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi kansainvälinen 

ja kansallinen ilmastopolitiikka, alueellinen energia- ja ympäristöpolitiikka sekä 

alueelliset energiankäyttöön liittyvät erityispiirteet, joita ovat esimerkiksi yhdys-

kunta- ja elinkeinorakenne, alueen energiatase sekä tulevaisuuden näkymät. Alu-

eellinen energiatehokkuuden lisääminen ja siihen liittyvät ratkaisut on tehtävä 

näiden ohjaavien tekijöiden sallimissa rajoissa. On kuitenkin huomattava, että oh-
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jaavia tekijöitä on lukuisia ja tässä kappaleessa pyritään esittelemään vain ylei-

simpiä niistä. 

2.3.1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka 

Merkittävin alueellistakin energiankäyttöä ohjaava tekijä on kansainvälinen ilmas-

topolitiikka. Kansainvälisen ilmastopolitiikan päätavoitteena on säilyttää maapal-

lon ilmasto vakaana siten, ettei ihmiskunta aiheuta siinä vaarallista häiriintymistä. 

Toisena tavoitteena on pyrkimys sopeutua jo meneillään olevaan ilmaston muu-

tokseen. Kansainvälinen ilmastopolitiikka koostuu valtioiden välisistä sopimuk-

sista, joita ovat YK:n ilmastosopimukset, Kioton pöytäkirja ja sen mekanismit se-

kä monet muut eri neuvotteluissa tehdyt sopimukset. Kansainvälistä ilmastopoli-

tiikkaa tehdään myös pienemmässä mittakaavassa. Esimerkiksi Euroopan unionis-

sa on tehty omia energiankäyttöön liittyviä, jäsenmaiden keskinäisiä, sopimuksia. 

(Ilmasto-opas, 2013).  

YK on kansainvälisesti merkittävin ilmastopolitiikan tavoitteiden määrittäjä ja ta-

voitteiden saavuttamista ajava toimija. Vuonna 1992 Rio de Janeirossa järjestetys-

sä ympäristö- ja kehityskonferenssissa päätettiin ilmastonmuutosta koskevasta 

puitesopimuksesta eli YK:n ilmastosopimuksesta (United Nations Framework 

Convention on Climate Change, UNFCCC). Sopimus astui voimaan vuonna 1994 

ja samalla myös Suomi ratifioi sen. (Ilmasto-opas, 2013). 

Ilmastosopimuksen päätökset tehdään osapuolten välisessä konferenssissa, joka 

kokoontuu vuosittain. Konferenssi (Conference of the Parties, COP) on samalla 

sopimuksen korkein päätöksentekoelin. Konferensseissa pyritään löytämään rat-

kaisuja, joilla YK:n ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan. Tärkein tavoite liit-

tyy ihmisen aiheuttamiin ilmakehän kasvihuonekaasupäästöihin ja niiden pitämi-

seen vaarattomalla tasolla. (Ilmasto-opas, 2013). 
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YK:n ilmastosopimuksessa on sekä kaikkia osapuolia koskevia velvoitteita, että 

yksittäisvelvoitteita teollisuusmaille. Sopimus määrittää, että kaikilla mailla tulisi 

olla ilmastonmuutosta rajoittavat ja meneillään olevaan muutokseen sopeuttavat 

ilmasto-ohjelmat ja niiden tulisi käsittää kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin. 

Osapuolten on myös suojeltava hiilivarastoja ja -nieluja. (Ilmasto-opas, 2013). 

YK:n ilmastosopimusta täydentää Kioton pöytäkirja, joka hyväksyttiin 1997 ja se 

tuli voimaan 2005. Kioton pöytäkirja sitouttaa juridisesti sopimuksen ratifioineet 

maat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Päästöjä on tarkoitus vähentää vuo-

sien vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 siten, että kokonaisvähennys on 5,2 pro-

senttia. Kasvihuonekaasuiksi lasketaan hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, fluo-

rihiilivedyt, perfluorihiilivedyt ja rikkiheksafluoridi. (Ilmasto-opas, 2013). 

Päästövähennyksen saavuttamiseksi on käytettävissä erilaisia mekanismeja, joilla 

voidaan kattaa osa päästövähennysvelvoitteesta. Tällaisia mekanismeja ovat yh-

teistoteutus, puhtaan kehityksen mekanismi ja kansainvälinen päästökauppa. Yh-

teistoteutuksella (Joint implementation, JI) tarkoitetaan teollisuusmaissa toteutet-

tavia hankkeita, joilla pyritään kestävämpään energian tuotantoon tai käyttöön. 

Puhtaan kehityksen mekanismilla (Clean Development Mechanism, CDM) tarkoi-

tetaan teollisuusmaissa toteutettavia hankkeita, joilla pyritään päästöjen vähentä-

miseen. Päästökauppa (Emission Trading) mahdollistaa päästöosuuksien ostami-

sen toiselta maalta, jolla päästöt jäävät sallitun rajan alapuolelle. (UNFCCC, 

2013). 

Ilmastopolitiikan kannalta merkittävänä konferenssina voidaan pitää Kööpenha-

minan ilmastokokousta 2009. Konferenssi tuotti julistuksen, poliittisen sitoumuk-

sen, jossa allekirjoittajamaat ottivat tavoitteeksi rajoittaa ilmaston lämpeneminen 

kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Kööpenhaminassa sovittiin 

myös, että teollisuusmaat esittävät vuoteen 2010 mennessä päästövähennystavoit-

teensa vuoteen 2020. Esitetyt vähennykset ovat kuitenkin olleet riittämättömiä, 

sillä niiden toteutuessa kokonaishiilidioksidipäästöt olisivat 49 gigatonnia hiilidi-
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oksidiekvivalenttia, joka olisi 5 gigatonnia liikaa kahden asteen tavoitteen kannal-

ta. Kööpenhaminassa sovittiin lisäksi rahastosta, jolla teollisuusmaat auttavat ke-

hitysmaita päästöjen vähentämisessä, sopeutustoimissa ja metsäkadon ehkäisemi-

sessä. (Ilmasto-opas, 2013). 

Tieteellisen tiedon ilmastokonferensseihin tuottaa ja kokoaa Maailman ilmatieteen 

järjestön (WMO) ja YK:n ympäristöohjelman (UN Environment, UNEP) vuonna 

1988 perustama hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC (Intergovernmental Panel 

on Climate Change). IPCC pyrkii ilmaston muuttumisen puolueettomaan ja kiis-

tattomaan tieteelliseen tarkasteluun ja luo pohja-aineiston poliittisille neuvotteluil-

le. Seuraava IPCC:n raportti valmistunee 2013–2014. (Ilmasto-opas, 2013). 

YK:n määrittämiä tavoitteita pyritään saavuttamaan valtioiden välisillä toimilla, 

joista esimerkkinä voidaan käyttää Euroopan unionin ilmastopolitiikkaa. Euroo-

pan unionin ilmastopolitiikka pohjautuu Kioton pöytäkirjaan, joka asettaa päästö-

vähennystavoitteet sopijaosapuolille. Tämän lisäksi EU tekee omaa ilmasto- ja 

ympäristöpolitiikkaa, jolla se pyrkii Kioton pöytäkirjan mukaisiin tavoitteisiin. 

EU:n ympäristövaatimukset ovat tiukkoja ja EU pyrkiikin näyttämään esimerkkiä 

muille maille. Ympäristövaatimukset näkyvät erilaisina direktiiveinä, joita EU-

maat noudattavat. (Euroopan komissio, 2013). 

Vuonna 2008 EU-maiden johtajat hyväksyivät laajan energia- ja ilmastonmuutos-

paketin, jossa asetettiin uusiutuvien energianlähteiden käyttöä koskevat tavoitteet 

ja hahmoteltiin päästökaupan kehittämistä. Tavoitteiksi asetettiin 20 %:n lisäys 

energiatehokkuuteen, 20 %:n vähennys kasvihuonekaasupäästöihin ja 20 %:n 

osuus uusiutuville energianlähteille vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.  

Energia- ja ilmastonmuutospaketti on osa Eurooppa 2020-strategiaa, jonka tavoit-

teita EU-maat pyrkivät saavuttamaan. (Euroopan komissio, 2013). 

Merkittävin suoranaiseen energiatehokkuuden parantamiseen pyrkivä toimenpide 

on energiatehokkuusdirektiivi (EED), joka tuli voimaan 4.12.2012. Energiatehok-
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kuusdirektiivi korvaa energiapalveludirektiivin ja ns. CHP-direktiivin (sähkön ja 

lämmön yhteistuotannon edistämisdirektiivi). Energiatehokuutta koskeva kansal-

linen lainsäädäntö on oltava voimassa 5.6.2014. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2013). 

Muita energiatehokkuuden lisäämisen kannalta tärkeitä direktiivejä ovat kotitalo-

uslaitteiden energiamerkintä-, uusien henkilöautojen polttoainetalous- ja hiilidiok-

sidipäästö-, rakennusten energiatehokkuus-, energiavero-, päästökauppa sekä eko-

logisen suunnittelun direktiivi. (Vehviläinen et al., 2009, s. 18–19). 

2.3.2 Kansallinen ilmastopolitiikka 

Jokaisella maalla on omanlaisensa ilmastopolitiikka. Usein voidaan kuitenkin löy-

tää yhdistäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi halu hillitä ilmastonmuutosta. Tässä 

kappaleessa käsitellään kansallista energia- ja ympäristöpolitiikkaa Suomen osal-

ta. Kansalliset linjaukset pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja luovat toi-

saalta perustan alueellisille ratkaisuille. Suomessa ilmastopolitiikan tärkeimpiä 

linjauksia ovat pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia, kansallinen sopeutu-

misstrategia ja tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta.  

Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia määrittelee kansalliset tavoit-

teet vuoteen 2020 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä visiot vuoteen 

2050. Merkittävänä tavoitteena on energian loppukulutuksen kasvun pysäyttämi-

nen ja kääntäminen laskuun sekä uusiutuvan energian lisäystavoite 38 %:iin käy-

tetystä energiasta. Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa puu- ja jäteperäisen 

energian, biokaasun sekä tuulienergian lisäämistä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 

2008). 

Kansallisella sopeutumisstrategialla pyritään käsittelemään maahan kohdistuvia 

ilmastonmuutosvaikutuksia ja kustannustehokkaita keinoja ilmastonmuutokseen 

sopeutumiseen aina vuoteen 2080 asti. Strategiassa kuvataan sopeutumiskeinoja 
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sektoreittain ja pyritään esittämään ratkaisuja, joilla minimoidaan ilmastonmuu-

toksen negatiiviset vaikutukset ja hyödynnetään sen tuomat positiiviset vaikutuk-

set. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2005). 

Tulevaisuusselonteko on pitkän aikavälin katsanto, jossa linjataan tärkeimpiä toi-

mia tulevaisuuden varalle. Matti Vanhasen II hallitus päätti tehdä tulevaisuusse-

lonteon liittyen ilmastoon ja energiapolitiikkaan. Ilmasto- ja energiapoliittisessa 

selonteossa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla päästään vähähiilisempään 

Suomeen. Tavoitteet ja toimenpiteet on suunniteltu siten, että ne eivät vähennä 

hyvinvointia vaan pikemminkin pyrkivät lisäämään sitä. (Tulevaisuusselonteko, 

2009). Selonteon mukaiset tärkeimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

on esitetty liitteessä 1. Liitteestä nähdään, että energian käytön ja tuotannon kan-

nalta energiatehokkuuden lisääminen ja energiansäästö kaikilla sektoreilla on ase-

tettu ensisijaiseksi toimenpiteeksi päästöjen vähentämisessä. 

2.3.3 Maakunnallinen ilmastopolitiikka 

Maakunnallisella tasolla energia- ja ympäristöasioihin pyritään vaikuttamaan ym-

päristökeskuksilla. Alueilla on usein ympäristö- ja ilmastostrategiat, joissa on esi-

tetty tavoitteita ja toimenpiteitä muun muassa yhdyskuntarakenne- ja energiantuo-

tantomuutoksiin sekä jätesektorin kasvihuonekaasupäästöihin. Keskeinen työkalu 

toimenpiteille on maakuntakaavan suunnittelu. (Ympäristö, 2008, s. 48). 

Useat alueelliset ympäristökeskukset ovat ottaneet keskeiseksi tavoitteekseen il-

mastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen. Esimerkiksi Uudenmaan 

vuonna 2007 julkistetussa ympäristöohjelmassa esitetään tavoitteet ja toimenpi-

teet, joilla pyritään alueen tasapainoiseen kehitykseen luonnon tarpeet huomioi-

den. Ympäristöohjelmassa kestävän kehityksen tavoitteiksi esitetään muun muas-

sa yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, ekotehokkaampaa aluerakennetta, tasa-

arvoisempia liikkumisedellytyksiä ja autoriippuvuuden vähentämistä.  Lisäksi ta-
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voitteina ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä energiantuotannon ja 

liikenteen päästöjen kasvun pysäyttäminen. (Ympäristö, 2008, s. 48). 

Maakunnallisella tasolla yhtenä ohjauskeinona käytetään maakuntakaavaa, joka 

on yleispiirteinen suunnitelma alueidenkäytöstä maakunnan alueella. Kaavassa 

esitetään maakunnan kehittämisen kannalta tärkeitä alueita sekä periaatteet kestä-

välle maankäytölle ja yhdyskuntarakenteelle. Maakuntakaavan tarkoituksena on 

ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön ongelmat. 

Lisäksi sillä pyritään edistämään valtakunnallisesti ja paikallisesti sovittuja tavoit-

teita. (Ympäristö, 2008, s. 49). 

Maakuntakaavan yhtenä vaatimuksena on ekologinen kestävyys, joka liittyy alue- 

ja yhdyskuntarakenteen kehittämistoimiin sekä liikenteen energiahuollon järjeste-

lyihin. Toimintojen sijoittumista tulee maakuntakaavassa tarkastella luonnon 

kuormituksen kannalta. Maakuntakaavoituksessa on huomioitava ilmastonmuu-

toksen hillitseminen, ympäristöystävällisten energianlähteiden käyttö, energiate-

hokkuus, tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen, uusiutumattomien luonnonva-

rojen vähentäminen, biologinen monimuotoisuus sekä uusiutuvien luonnonvaro-

jen tuottokyvyn ylläpitäminen. (Ympäristö, 2008, s. 49). 

Maakuntatasolla on myös muuta toimintaa, joka ei kuitenkaan suoraan liity maa-

kuntakaavoitukseen. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi erilaiset maakunnalliset 

ja maakuntien yhteistyöhankkeet, joilla tavoitellaan kestävän kehityksen mukaisia 

aluerakenteita. (Ympäristö, 2008, s. 50). 

2.3.4 Kuntatason energia- ja ympäristöpolitiikka 

Kuntien rooli ilmastopolitiikan edistämisessä on merkittävä. Kunnat voivat vai-

kuttaa energiatehokkuuteen muun muassa maankäytön suunnittelulla, maapolitii-

kalla, energiaratkaisuilla sekä kuntapalveluiden energiakäytöllä ja jätehuollolla. 

Vuonna 2005 kuntien energialaitokset tuottivat 15 % Suomen sähköntarpeesta. 
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Energiankäytöstä syntyy päästöjä, joiden vähentämiseen kunnat voivat vaikuttaa 

poliittisilla päätöksillä, sitoumuksilla, strategioilla ja erilaisilla ohjauskeinoilla. 

Kunnat tekevät työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi muun muassa osallistu-

malla ilmastokampanjoihin, laatimalla omia ilmastostrategioita ja liittymällä va-

paaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin ja energiaohjelmiin. (Ympäristö, 2008, 

s. 50–51). 

Yleiskaava on ohjauskeino, jolla vaikutetaan kunnan yhdyskuntarakenteeseen ja 

alueiden käyttöön. Kaavoituksen on oltava maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 

kestävän kehityksen mukaista. Yleiskaavassa huomioidaan valtakunnalliset ja 

maakuntakaavan mukaiset tavoitteet. Yleiskaavalla ohjataan myös yksityiskohtai-

sempaa, kunnallista asemakaavaa. (Ympäristö, 2008, s. 51). 

Asemakaava määrittää tietyn alueen tulevan käytön ja rakentamisen ja on siten 

yksityiskohtaisin kaavataso. Kaavan perusteena on maankäyttö- ja rakennuslain 

mukaan luoda edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäris-

tölle, palveluiden alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Asema-

kaavassa, kuten muissakin kaavoituksissa on huomioitava luontoarvot. Asema-

kaavan lisäksi kunnat voivat vaikuttaa maapolitiikkaan maahankinnoilla. (Ympä-

ristö, 2008, s. 51). 

Kunnat ohjaavat ilmastotavoitteiden toteutumista myös rakennusjärjestyksellä, jo-

ka on kuntien tärkein ohjauskeino. Jokaisessa kunnassa on oltava rakennusjärjes-

tys. Siinä annetaan määräykset paikallisiin olosuhteisiin soveltuvasta suunnitel-

mallisesta ja sopivasta rakentamisesta, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioimi-

sesta sekä elinympäristön vaalimisesta. (Ympäristö, 2008, s. 51–52). 

Kansainvälinen kuntien kestävän kehityksen järjestö käynnisti vuonna 1993 kun-

tien ilmastokampanjan, jota Suomessa koordinoi Suomen Kuntaliitto. Ilmasto-

kampanjassa on mukana useita Suomen kuntia. Kampanjan tarkoituksena on tukea 

kuntia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Kampanjaan liit-
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tyy muun muassa kuntien kasvihuonekaasupäästöjen ja nielujen inventointi, pääs-

töjen kehitysennusteiden laatiminen, päästötavoitteiden asettaminen, päästövä-

hennyssuunnitelman laatiminen sekä suunnitelmien toimeenpaneminen ja niistä 

raportointi. (Ympäristö, 2008, s. 52). 

Kunnilla on myös ollut mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoisia energiansäästösopi-

muksia sekä energia- ja ilmastosopimuksia työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 

Sopimuksilla pyritään vähentämään kuntien energian ominaiskulutuksia, laajen-

tamaan energiakatselmointia ja kulutustilastointia kunnan rakennusten osalta sekä 

lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. Kuntien energiansäästösopimusjärjestel-

mä muuttui vuonna 2007, jolloin astui voimaan energiapalveludirektiivi. Tällöin 

kunnille tuli mahdollisuus liittyä energiatehokkuussopimukseen ja energiaohjel-

maan vuosille 2008–2016. Valtio tulee jatkossa kohdistamaan energiatukea erityi-

sesti energiaohjelma- ja sopimuskunnille. (Ympäristö, 2008, s. 52–53). 

Kunnat toteuttavat ilmastotavoitteitaan myös erilaisilla hankkeilla, joista yksi 

esimerkki on HINKU-hanke.  HINKU-hankkeen tavoitteena on vähentää kasvi-

huonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030. Valtioneu-

voston ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa 80 prosentin päästö-

vähennys on asetettu vuodelle 2050. HINKU-hankkeella pyritään siis nopeutta-

maan päästövähennyksiä. (Berninger, 2012, s. 14). 

2.3.5 Alueen toimijat 

Alueellisia toimijoita ovat energiaketjuun osallistuvat yksiköt, kuten yritykset, yk-

sityistaloudet ja julkisen sektorin toimijat. Toimijoiden energian tarpeet vaihtele-

vat määrällisesti ja ajallisesti, mikä aiheuttaa haasteita energiantuotannossa ja siir-

rossa. Tässä kappaleessa perehdytään alueellisiin toimijoihin, heidän energiatar-

peisiinsa sekä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa energiatehokkuuteen. 
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Alueellisilla toimijoilla on tärkeä rooli energian käytön kehittämisessä ja ilmas-

tonmuutoksen hillitsemisessä. Energiatehokkaat ratkaisut ovat kustannustehokas 

keino edistää toimijoiden työtä ympäristöarvojen puolesta. Ilmastonmuutoksen 

hillitsemisen lisäksi monilla toimijoilla intressinä on myös energian saatavuuden 

turvaaminen. 

Eri sektorien toimijat ovat usein osa yhteistä energiaverkkoa. Tällöin on tärkeää, 

että tavoitteet esimerkiksi energiatehokkuuden lisäämiseksi asetetaan yhdessä ja 

jokainen sitoutuu omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamiseen. Usein erilaisissa 

hankkeissa vetovastuussa on kunta, joka kokoaa alueen toimijat tekemään yhteis-

työtä. Kuten aiemmin todettiin, energiaa kuluu merkittävästi teollisuudessa, ra-

kennuksissa ja liikenteessä. Näiden sektorien edustajien mukaan ottaminen erilai-

siin energiatehokkuushankkeisiin on tärkeää. 

Yritysten ja yhteisöjen kannalta energiatehokkuuden lisääminen on järkevää, sillä 

silloin sama hyödyke voidaan tuottaa pienemmällä määrällä energiaa. Tällöin saa-

vutetaan taloudellista hyötyä samalla, kun ympäristöä kuormittavat päästöt vä-

henevät. (Ympäristö, 2013b). Samalla toimijat saavat myös imagollista hyötyä.  

Kappaleessa 2.4.3 tullaan esittelemään tarkemmin Güssingin kunnan toimenpiteitä 

energiatehokkuuden lisäämiseksi. Toimenpiteiden seurauksena alueelle on tullut 

useita uusia toimijoita ja työpaikkoja. Energiatehokkuuden lisääminen voi siis olla 

myös mahdollisuus luoda kasvua ja hyvinvointia alueelle. Samalla hyötyvät niin 

yksityistaloudet, yritykset kuin julkisyhteisötkin. 

Toimijoiden energiatehokkuutta voidaan edistää erilaisilla sopimuksilla. Energia-

tehokkuuden lisäämiseksi viranomaiset, teollisuuden ja palvelualojen toimialalii-

tot sekä yhteisöt ovat tehneet vapaaehtoisia sopimuksia, joiden avulla yritykset ja 

yhteisöt vähentävät energiankulutustaan. Lisäksi energiatehokkuuden toteutumista 

yrityksissä voidaan edistää energiamerkeillä. (Ympäristö, 2013b). 
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Yli 40 prosenttia tuotetusta primäärienergiasta kuluu rakennusteollisuuteen, ra-

kennustoimintaan ja rakennuskannan lämmitykseen ja sähköön. Energiatehokkuu-

den lisäämisen kannalta rakennus- ja kiinteistöalan huomioiminen on olennaista. 

Rakennusalan energiatehokkuutta ohjataan esimerkiksi energiatodistuksilla. (Ym-

päristö, 2013b).  

2.3.6 Alueen päästöt ja energiatase 

Alueellisiin energiatehokkuusratkaisuihin vaikuttaa oleellisesti myös alueen ener-

giakäytön nykytila, jota kuvaavat mm. päästöt ja energiatase. Alueen päästöt ja 

energiatase riippuvat alueen energian tuotannosta ja kulutuksesta sekä energian 

tuonnista ja viennistä alueen taserajojen yli.  

Päästöt riippuvat alueen elinkeinotoiminnan luonteesta ja asutuksen määrästä. 

Päästöjä kulkeutuu niin vesistöihin, ilmaan kuin maaperäänkin. Vesistöjen päästöt 

aiheutuvat pääasiassa teollisuudesta sekä yhdyskuntien ja kalankasvatuslaitosten 

jätteistä ja hulevesistä. Lisäksi hajakuormitusta tulee maataloudesta ja metsätalou-

desta. Ilmaan vapautuu päästöjä lähinnä energiantuotannosta, liikenteestä, teolli-

suudesta sekä maataloudesta. Maaperän päästöt muodostuvat aiemmin mainituista 

lähteistä kulkeutumalla joko suoraan tai laskeumalla ilman kautta. (Ympäristö, 

2012). 

Päästöjä pyritään vähentämään ja ehkäisemään muun muassa jätteiden paremmal-

la käsittelyllä, energiatehokkuudella, tehokkaammalla raaka-aineiden käytöllä se-

kä huomioimalla päästöistä aiheutuvat riskit. Ympäristönsuojelulain perusteella 

pohjavesien ja maaperän pilaaminen on kielletty. (Ympäristö, 2012). 

Alueellisia kasvihuonepäästöjä selvitetään Suomessa monien tahojen toimesta. 

Yleisin käytetty laskentamalli on Kasvener, jonka on kehittänyt Suomen ympäris-

tökeskus Suomen Kuntaliiton toimeksiannosta. Päästölaskelmia tekevät myös 
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useat konsulttitoimistot esimerkiksi kuntien tilauksesta. (Tilastokeskus, 2012). 

Päästölaskentaa tehdään myös yleisesti teollisuudessa ja rakennusalalla. 

Alueen energiatase riippuu hyvin paljon alueen yhdyskunta- ja elinkeinoraken-

teesta. Suuret, energiaintensiiviset tehtaat tai haja-asutus ovat esimerkkejä ener-

giataseen erityispiirteistä. Suomessa alueellisiin energiataseisiin liittyvät lämpö- ja 

sähkövirrat sekä uutena elementtinä myös jäähdytysvirrat. Alueen energiataseessa 

oleellisia tekijöitä ovat energian tuotanto, siirto ja kulutus sekä käytetyt polttoai-

neet.  

Alueen energiatase ja sen kehittyminen tulevaisuudessa ovat usein perustana tule-

ville energiaratkaisuille. Energiaratkaisuja tehtäessä olisi energiatehokkuuden nä-

kökulmasta tarkasteltava energiataseen lisäksi myös materiaalitasetta. Tällöin ky-

seeseen tulevat hyödynnetyt ja potentiaalisesti hyödynnettävät alueelliset luon-

nonvarat ja polttoaineet, esimerkiksi hyvät tuuliolosuhteet tai metsävarat.  

Energiataseessa tapahtuu ajallista vaihtelua riippuen vuoden, viikon tai päivän 

ajankohdasta. Energiavirtojen vaihtelu eri ajankohtina aiheuttaa haasteita energia-

verkon suunnittelulle ja käytölle. Skandinaavisessa ilmastossa merkittävin kuu-

kausittainen ajallinen vaihtelu tapahtuu lämmitysenergiassa. Lämmön tarve on 

syksyllä, talvella ja keväällä kesää suurempi, koska myös sää on tällöin kylmem-

pää. (Luoranen, 2009, s. 28). Kuvassa 5 on esitetty lämmöntarpeen vaihtelu vuosi-

tasolla Suomessa. 
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Kuva 5. Lämmöntarpeen vaihtelu vuositasolla Suomessa. (Luoranen, 2009, s. 28) 

 

Sähkön tarpeen ajallinen vaihtelu on lämpöä vähäisempää. Vaihtelua kuitenkin on 

havaittavissa. Vuositasolla suurin sähkön kulutus ajoittuu talveen, koska sähköä 

käytetään myös talojen lämmitykseen. Viikkotasolla kulutus on vähäisempää vii-

konloppuisin. Päivän aikana kulutus on suurinta aamuisin, keskipäivällä ja illalla 

riippuen lämpimän veden kulutuksesta ja ilmastoinnista. (Luoranen, 2009, s. 29). 

2.3.7 Alueelliset vaikutukset 

Tehtäessä energiaratkaisuja on huomioitava niiden alueelliset vaikutukset. Ympä-

ristöllisten vaikutusten lisäksi on otettava huomioon myös useita sivuvaikutuksia. 

Tällaisia vaikutuksia ovat esimerkiksi ilmansaasteiden aiheuttamat terveydelliset 

vaikutukset, alkutuotannon vaikutukset kuten metsäkato, työterveydelliset vaiku-

tukset, liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset sekä luonnon ja ihmisten elämänlaa-

tuun liittyvät vaikutukset. (Vakkilainen et al., 2009). Sivuvaikutuksia on lukemat-

tomia ja niiden arvottamiseen ei useinkaan ole yksinkertaista menetelmää. Esi-

merkiksi uusi tehdas voi lisätä ihmisten hyvinvointia työpaikkojen kautta, mutta 
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vähentää hyvinvointia ilmansaasteiden takia. Asioilla on usein ainakin kaksi puol-

ta, joiden painottaminen riippuu ihmisten arvoista ja asenteista. 

Valittaessa energiantuotantotapaa tai energianlähdettä on huomioitava yleinen hy-

väksyttävyys, koska ihmiset hyväksyvät energiantuotantotapoja eri tavalla. Ku-

vassa 6 on esitetty suomalaisten asenteita eri energiamuotoja kohtaan. Kuvassa 

energiamuodon hyväksyttävyyttä on selvitetty kysymällä, pitäisikö energiamuo-

don käyttöä lisätä vai vähentää? 

 

Kuva 6. Energiamuotojen hyväksyttävyys Suomessa. (Energiateollisuus, 2009) 

 

Kuvasta nähdään, että fossiiliset polttoaineet öljy ja hiili eivät ole kovin suuressa 

suosiossa. Hyväksyttävyys kasvaa mentäessä kohti vähäpäästöisempiä polttoainei-

ta ja hyväksyttävimpiä ovat uusiutuvat energiamuodot. Hyväksyttävyyden ohella 

myös esimerkiksi työllistävät vaikutukset on huomioitava. Usein alueella työlli-

syyttä lisäävä energiantuotantotapa on myös ihmisten keskuudessa helpommin 
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hyväksyttävissä. Monissa, varsinkin julkisissa energiahankkeissa, työllisyysvaiku-

tuksilla on merkittävästi painoarvoa. 

Alueen toimijoiden arvoja ja asenteita voidaan selvittää erilaisilla kyselyillä. Yksi 

menetelmä on Delfoi-asiantuntijakysely, jossa asiantuntijoiksi luokitellut alueen 

toimijat vastaavat kyselyyn tai osallistuvat komiteatyöskentelyyn. Delfoi-

tekniikalla pyritään selvittämään asiantuntijoiden kantoja ja näkemyksiä tulevai-

suudesta. Saatuja tietoja voidaan hyödyntää asioiden jatkokehityksessä. (Opetus-

hallitus, 2013). 

2.3.8 Käytettävissä oleva teknologia 

Käytettävissä oleva teknologia asettaa omat rajoitteensa energiatehokkuuden li-

säämiselle. Energiatehokkuutta parhaiten lisäävä tekniikka voi olla olemassa, mut-

ta sen käyttöönottokustannukset saattavat olla vielä liian korkeat. Teknologian ke-

hittyminen tulevaisuudessa tulee mahdollistamaan energiatehokkaiden menetel-

mien edullisemman käyttöönoton, mikä osaltaan edistää energiatehokkuuden li-

säämistä. 

Ympäristöhaittoja on mahdollista huomattavasti vähentää ottamalla käyttöön uut-

ta, entistä kehittyneempää tekniikkaa. Tällaisesta tekniikasta käytetään nimeä 

BAT-tekniikka (Best Available Techniques). BAT-tekniikan taustalla on Euroo-

pan komissiossa vuonna 2008 hyväksytty IPPC-direktiivi, jolla pyritään ehkäise-

mään ympäristön pilaantumista. Käytännössä BAT-tekniikalla pyritään parem-

paan materiaali- ja ainevirtojen hallintaan, energian tehokkaampaan käyttöön ja 

pienempiin päästöihin. (Ympäristö, 2011b). Kuvassa 7 on esitetty BAT-tekniikan 

hyväksymiskäytäntö sekä tekniikan sisältyminen ympäristönsuojelulakiin. 



42 

 

 

Kuva 7. BAT-tekniikka osana ympäristönsuojelulakia. (Ympäristö, 2011b) 

2.3.9 Tulevaisuuden näkymät 

Energiaratkaisut ovat tärkeässä roolissa taloudellisessa ja sosiaalisessa kehitykses-

sä ympäri maailmaa. Tällä hetkellä käytetään useita energianlähteitä, joita ei tule-

vaisuudessa todennäköisesti ole mahdollista käyttää. Muun muassa rajoitettu saa-

tavuus ja ympäristöhaitat asettavat rajoitteet energianlähteille. Ympäristöhaitoista 

ilmastonmuutos on merkittävin globaalisti hyväksytty tosiasia, jonka hillitsemi-

seksi yhteisöt yhdessä ja erikseen tekevät työtä. (Lehtilä et al., 2010, s. 311). 

Tulevaisuuden näkymiä pitkällä aikavälillä pyritään mallintamaan erilasilla simu-

laatioilla, jotka pohjautuvat tilastoihin ja malleihin. Yksi kehitystä simuloiva malli 

on GTAP-malli (Global Trade Analysis Project Model), joka on tarkoitettu mark-

kina- ja politiikkamuutosten vaikutusten arviointiin. (Lehtilä et al., 2010, s. 311). 

Simuloinnilla on arvioitu maailman talouden kehitystä kuvan 8 mukaisesti.  
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Kuva 8. Bruttokansantuotteen kehitys simuloinnin perusteella. (Niemi, 2009, s. 7) 

 

Nähdään, että maailmantalouden ennustetaan kasvavan eksponentiaalisesti vuo-

teen 2050 asti. Kun lisäksi huomioidaan tosiasia, että tähän asti energiankulutuk-

sen kasvu on seurannut bruttokansantuotteen kasvua, voidaan todeta uusien rat-

kaisujen ja toimintatapojen tarpeellisuus muun muassa energiatehokkuuden lisää-

miseksi. 

Nykyään on jo käytettävissä useita teknologisia ratkaisuja lisätä energiatehokkuut-

ta ja vähentää päästöjä. Lisäksi kehitteillä on monia energiatehokkuutta lisääviä 

ratkaisuja, jotka odottavat pääsyä markkinoille. (Lehtilä et al., 2010, s. 312). Rat-

kaisut voivat kuitenkin, kuten aiemmin todettiin, olla hyvin kalliita.  

Uudet, kestävämpään energiankäyttöön tähtäävät teknologiat tulevat vaatimaan 

suuria investointeja lähivuosikymmeninä. Pelkästään sähköntuotannon kehittämi-

seksi uusien laitosten globaali investointitarve voi yltää jopa 1400 miljardiin. 

Myös investoinnit energiatehokkuuden lisäämiseksi tulevat olemaan suuria kaikil-

la sektoreilla. Vaikka investoinnit ovat suuria, niissä piilee myös valtava markki-

napotentiaali niin teknologian kehittäjille kuin tuottajillekin. (Lehtilä et al., 2010, 

s. 312–313). 
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2.4 Esimerkkejä alueellisista energiatehokkuusratkaisuista 

Alueellinen yhdyskuntarakenne ja infrastruktuuri määrittävät hyvin pitkälti alueen 

energiankäytön ja energiatehokkuuden. Alueellista energiatehokkuutta voidaan 

kehittää ja parantaa erilaisilla toimenpiteillä, jotka voivat olla yksittäisten toimi-

joiden toteuttamia tai toimijoiden välisellä yhteistyöllä tehtyjä. Usein yhdistävänä 

ja edistävänä voimana on julkinen toimija, kuten kunta, joka kokoaa muut alueen 

toimijat yhteen ja asettaa tavoitteet energiatehokkuudelle sekä ohjaa energiate-

hokkuuden toteutumista.  

Alueellisen energiatehokkuuden lisäämistä on selvitetty useissa tutkimuksissa. Eri 

tutkimusten perusteella alueellista energiatehokkuutta voidaan tehokkaimmin 

edistää: 

 lisäämällä kaupunkialueiden yleistä tiheyttä 

 poistamalla vajaakäyttöisiä tai käyttökelvottomia rakennuksia 

 käyttämällä hyödyllisemmin vajaakäyttöisiä tai käyttökelvottomia teolli-

suusalueita, satama-alueita, varastoja, ratapihoja jne. 

 hyödyntämällä autioita alueita kestävän kehityksen mukaisesti 

 välttämällä tarpeettomia viheralueita rakennetussa ympäristössä 

 järjestämällä työpaikat lähelle asutusta 

 lisäämällä energiatehokkaita liikenneratkaisuja 

 mahdollistamalla kaupat ja palvelut asutuksen läheisyyteen 

 parantamalla kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksia 

 lisäämällä tehokasta maankäyttöä energiantuotannossa esimerkiksi lisäämäl-

lä CHP-voimalaitoksia 

 hyödyntämällä paikallisia energianlähteitä energiantuotannossa. (Viinikai-

nen et al., 2010, s.66). 
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Useita alueellisia, energian kestävämpään käyttöön tähtääviä projekteja on käyn-

nissä ympäri maailmaa. Suurin osa näistä liittyy asumisen ja liikenteen energian-

käyttöön ja niiden ohjaamiseen kaupunkisuunnittelun keinoin.  

Alueellisissa energiatehokkuustoimissa on havaittavissa ero uusien ja vanhojen 

kaupunkiympäristöjen välillä. Rakennettaessa uusia kaupunkeja esimerkiksi Kii-

naan, jossa väestö kasvaa voimakkaasti, on mahdollista suunnitella koko kaupun-

kikonsepti alusta alkaen energiatehokkaalla tavalla. Sen sijaan, esimerkiksi kehit-

tyneissä maissa, olemassa olevan infrastruktuurin muuttaminen vie aikaa ja tapah-

tuu askeleittain kohti parempaa energiatehokkuutta.  

Tässä luvussa käsitellään vain murto-osa energiatehokkuuttaan kehittävistä alueis-

ta. Esimerkeistä on kuitenkin mahdollista ottaa mallia parhaiden käytäntöjen osal-

ta. 

2.4.1 Vancouver 

Vancouver on 603000 asukkaan kaupunki Kanadassa. Kaupunki on viime vuosi-

kymmeninä painottanut kaupunkisuunnittelussaan kestävää kehitystä ja kohtuu-

hintaisuutta sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Vuonna 2006 asetettu Eco-

Density-valtakirja sitouttaa kaupungin ottamaan kestävän kehityksen huomioon 

kaikessa kaupunkisuunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa. (Vehviläinen et al., 

2009, s. 107). 

Kaupunki on asettanut suuria tavoitteita ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi. 

Vuonna 2003 kaupunki päätti vähentää kasvuhuonekaasupäästöjä 20 % vuoden 

1990 tasosta vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi vuonna 2007 kaupunki asetti tavoit-

teikseen asuinalueiden kasvihuonekaasupäästöjen 33 % vähentämisen vuoteen 

2020 mennessä ja täysin kasvihuonekaasuneutraalin rakentamisen vuoteen 2030 

mennessä. Kaupungissa on lisäksi vihreän rakentamisen strategia, alueellisen kas-

vun strategia sekä alueellinen liikennesuunnitelma, jotka tähtäävät tiiviisiin ja vä-
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häpäästöisiin asuinrakennuksiin, kaupungin leviämisen hillitsemiseen ja liikenteen 

päästöjen vähentämiseen. (Vehviläinen et al., 2009, s. 108–109). 

Kaupungin asukasluvun suuren kasvun myötä päästöjen vähentäminen on ollut 

haasteellista. Kuitenkin esimerkiksi päästöt asukasta kohden ovat laskeneet 15 % 

vuoteen 1990 verrattuna. Alueen energiastrategian onnistumisen taustalla ovat ol-

leet kaikkien alueen toimijoiden yhteistyö, selvät tavoitteet sekä politiikasta riip-

pumaton kehitysarviointiprosessi. (Vehviläinen et al., 2009, s. 110,112). 

2.4.2 Freiburg 

Freiburg on Etelä-Saksassa sijaitseva 205000 asukkaan kaupunki, joka on jo 

1980-luvulla ottanut keskeiseksi tavoitteekseen kestävän energiankäytön lisäämi-

sen. Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat olleet energiantuotannon omavaraisuuden nos-

taminen, energiatehokkuuden lisääminen, uusien teknologioiden käyttöönotto se-

kä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen. Toimenpiteiden seurauksena 

CO2-päästöt ovat vähentyneet niin energiantuotannon, -käytön kuin liikenteenkin 

osalta. (Vehviläinen et al., 2009, s. 101).  

Tavoitteiden saavuttaminen on edellyttänyt kaikkien alueen toimijoiden mukaan 

ottamista, yhteisten päämäärien asettamista sekä hyvää suunnittelua ja toteutusta 

mm. maankäytön, liikenteen, rakentamisen ja asumisen osalta. Erityisessä roolissa 

on ollut kaupunkisuunnittelu, jossa on huomioitu kestävä kehitys kaikessa päätök-

senteossa. (Vehviläinen et al., 2009, s. 101). 

Maankäytön ja liikenteen suunnittelussa on pyritty lyhyisiin välimatkoihin esi-

merkiksi pitämällä kaupat ja palvelut kaavamääräyksin kaupunkirakenteen sisällä. 

Joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä on lisätty ja raideyhteyksiä kaupungin si-

sällä ja ympäristökuntiin on parannettu. Kaupungin polkupyöräreittiverkosto on 

kattava, yli 500 kilometriä ja pyörille on tehty paljon parkkitiloja.  Jalankulkua 



47 

 

kaupungin keskustassa on tuettu luomalla vain jalankulkijoille tarkoitettuja aluei-

ta. (Vehviläinen et al., 2009, s. 103). 

Rakentamista ja asumista on kehitetty pitkällä tähtäimellä ja tavoitteena on ollut 

luonnonmaiseman säilyttäminen, käytetyn maa-alan minimoiminen, hyvä ilman-

laatu, innovatiiviset energiaratkaisut sekä kansalaisten ottaminen mukaan suunnit-

teluun. Freiburgiin on luotu uusia asuinalueita, jotka edustavat matalaenergiara-

kentamista ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Muun muassa kaukolämpö, 

lämpöpumput, aurinkoenergia sekä pelletit kattavat suuren osan rakennusten ener-

gianhankinnasta. (Vehviläinen et al., 2009, s. 104–106). 

2.4.3 Güssing 

Güssing on noin 4000 asukkaan kunta Itävallassa. Yli 20 vuotta sitten kunta oli 

suurissa taloudellisissa vaikeuksissa mm. heikon työllisyyden takia. Lisäksi kun-

nalla oli ongelmia korkeiden energiakustannustensa kanssa. Vuonna 1989 kunta 

teki energiastrategiassaan muutoksen ja päätti aloittaa fossiilisten polttoaineiden 

käytön vähentämisen. Tavoitteena oli luoda alueen omia energianlähteitä hyödyn-

tävä energiajärjestelmä ja lisätä merkittävästi energiatehokkuutta. Näillä toimenpi-

teillä oli tarkoitus saada energiakustannukset hallintaan ja työttömyys nousuun. 

(Güssing, 2013). 

Nykyään alueen energia tuotetaan lähinnä biopolttoaineista kuten puutähteistä, 

pilkkeistä, sahanpurusta, ruohosta, maissista ja apilasta. Lisäksi energiaa tuotetaan 

merkittävä määrä myös aurinkoenergialla. Energiantuotannon lopputuotteena syn-

tyy lämpöä, sähköä, synteettistä maakaasua sekä bio-polttoaineita. Toiminnasta 

vastaa maatiloista koostuva osuuskunta, joka tuottaa maatalouden sivuvirtoina 

raaka-aineita energian tuotantoon ja maatilat saavat vastineeksi lämpöä. (Güssing, 

2013). 
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Hankkeen seurauksena alueesta on tullut täysin omavarainen energiantuotannon 

suhteen ja 98 % tarvittavasta energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. 

Alueen vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 35000 tonnista 5000 ton-

niin vuodesta 1995 vuoteen 2007. Näistä toimenpiteistä huolimatta energian hinta-

taso on pysynyt vakaana ja alueelle on syntynyt uusiutuvan energian alalle yli 

1000 työpaikkaa. (Güssing, 2013). 

2.4.4 Concerto 

Concerto on Euroopan komission hanke, jonka tavoitteena on asuinympäristön 

energiatehokkuuden ja taloudellisuuden lisääminen. Hankkeen tarkoituksena on 

osoittaa, että kokonaisvaltaisella asuinalueiden energiaratkaisuilla päästään yksit-

täisiä ratkaisuja parempiin lopputuloksiin. Hanke alkoi vuonna 2005 ja siinä on 

ollut tähän mennessä mukana 58 yhteisöä 23 maasta. Eri projekteja on ollut yh-

teensä 22. (Concerto). 

Concerto-hankkeen keskeisiä päämääriä ovat innovatiivisten teknologioiden käyt-

töönotto, uusiutuvan energian lisääminen kaupungeissa, energiatehokkuuden mää-

rittäminen, kestävä rakentaminen ja ympäristön kehittäminen, taloudellisuuden 

arviointi, edullinen energia sekä energiankäytön läpinäkyvyys asukkaille. Concer-

to pyrkii luomaan alueellista rakennuskonseptia, joka vastaisi EU:n energia- ja il-

mastopolitiikan tavoitteisiin. (Concerto). 

Hankkeen avulla on pyritty osoittamaan, että oikeilla työkaluilla kaupungeista ja 

yhteisöistä voi tulla energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edelläkävijöitä. 

Tähän mennessä mukana olleet kaupungit ja yhteisöt ovat osoittaneet, että lisää-

mällä uusiutuvaa energiaa, innovatiivisia teknologioita ja käyttämällä kokonais-

valtaista lähestymistapaa energiaratkaisuissa, voidaan rakennusten hiilidioksidi-

päästöjä vähentää jopa 50 % kohtuullisilla kustannuksilla. (Concerto). 
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2.4.5 ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020 

Tampere on asettanut merkittäviä ilmastotavoitteita tulevaisuuteen. Tärkeimpinä 

tavoitteina on yli 20 % päästövähennys vuoteen 2020 mennessä sekä tehdä Tam-

pereesta ilmastopolitiikan edelläkävijä vähentämällä päästöjä 40 % asukasta kohti 

2030 mennessä. Lisäksi Tampereen sähkölaitos Oy:n tavoitteena on lisätä uusiu-

tuvan energian osuutta 80 %:iin vuoteen 2040 mennessä. (Ekotehokas Tampere, 

2013a). 

Näiden tavoitteiden saavuttamisessa kaupunki hyödyntää ECO2-ohjelmaa. ECO2 

on ilmasto- ja energiaohjelma, jonka avulla pyritään löytämään parhaat ratkaisut 

tavoitteiden saavuttamiseksi. ECO2-ohjelman tarkoituksena on tukea ja koordi-

noida kaupungin ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista, lisätä yhteistyötä 

eri toimijoiden välillä vähähiilisen ja hiilineutraalin kaupunkirakenteen edistämi-

seksi, lisätä ympäristöliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia sekä verkostoitua 

kansallisesti ja kansainvälisesti parhaiden käytäntöjen levittämiseksi. (Ekotehokas 

Tampere, 2013a). 

Yksi tärkeä tavoite hankkeessa on kaavoituksen ja aluesuunnittelun kytkeminen 

energia- ja ilmastotavoitteisiin. Tämän tavoitteen saavuttamisessa hyödynnetään 

laskentatyökaluja ja mittareita. Laskentatyökaluksi on kehitteillä Kaupunkien ja 

kuntien alueellinen ekolaskuri (Keko), jonka tutkimushankkeen vetäjänä toimii 

VTT. Keko perustuu kappaleessa 2.5.2 esiteltävään ekotehokkuuden laskentatyö-

kaluun, joka on Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu. (Ekotehokas Tam-

pere, 2013b).  

ECO2-ohjelmaan liittyy myös Tampe-hanke, jolla pyritään energiatehokkuuden li-

säämiseen. Hankkeen tavoitteena on luoda alueelliset energiatehokkuusmarkkinat 

käyttämällä yhtenäisiä energiatehokkuussopimuksia ja -toimintaperiaatteita. 

Markkinoiden pääkohderyhmänä ovat kiinteistöjen omistajat. (Ekotehokas Tam-

pere, 2013c). 
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2.4.6 DigiEcoCity 

DigiEcoCity on modernin digitaalisen teknologian, ekologisuuden ja kaupunki-

suunnittelun yhdistävä konsepti. Konseptin tavoitteena on luoda kaupunkirakenne, 

jossa asuminen, työnteko, palvelut ja vapaa-ajanvietto ovat kävely- tai pyöräi-

lyetäisyyden päässä toisistaan. Kaupunkirakenne pyritään mukauttamaan paikalli-

siin olosuhteisiin ja kulttuuriin. Tärkeänä osana projekteissa on julkisen ja yksityi-

sen sektorin yhteistyö. (DigiEcoCity). 

Keskeisenä periaatteena DigiEcoCity:ssä on kestävän kehityksen edistäminen. 

Tämä periaate on pyritty toteuttamaan tiiviillä kaupunkirakenteella, uusiutuvien 

energianlähteiden käytöllä, energia- ja ekotehokkailla rakennuksilla, älykkäällä 

sähköverkolla sekä jätteiden ja veden kestävällä käytöllä. (DigiEcoCity).  

DigiEcoCity:ssä kestävän kehityksen mukaisessa kaupunkisuunnittelussa hyö-

dynnetään Pohjoismaista osaamista. Projektissa on mukana suunnittelutoimistoja 

ja teknologia-alan yrityksiä, jotka tekevät läheistä yhteistyötä mm. tutkimuslaitos-

ten ja yliopistojen kanssa. Pohjoismainen osaaminen ympäristöasioissa on saanut 

näkyvyyttä maailmanlaajuisesti ja sitä hyödynnetään lisääntyvässä määrin suun-

nittelussa. (Tommila Architects). 

DigiEcoCity- konsepti on herättänyt kiinnostusta muun muassa Aasiassa, Lähi-

idässä, uusissa EU-maissa ja Venäjällä. Erityisen kiinnostuneita kaupunkisuunnit-

telukonseptista ovat olleet kiinalaiset, sillä Kiinassa väestö kasvaa nopeasti ja tar-

ve uusille kaupungeille on suuri. (Tommila Architects). Kiinaan onkin suunnitteil-

la kaksi DigiEcoCity-kaupunkia, joiden asukaslukujen on suunniteltu olevan noin 

100000. Kaupungit on suunniteltu energiaomavaraisiksi, jopa siten, että energiaa 

riittää vientiin alueen ulkopuolelle. Lisäksi energia tuotetaan lähinnä uusiutuvilla 

energianlähteillä ilman päästöjä. (DigiEcoCity Ltd). 
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2.4.7 High-Tech EcoCity 

High-Tech EcoCity on ekologisuuden ja uusimman teknologian yhdistävä kau-

punkisuunnittelukonsepti. Projekti on VTT:n vetämä hanke, jossa on mukana 

suomalaisia julkisyhteisöjä ja avainyrityksiä. Projektin tavoitteena on viedä suo-

malaista ympäristöosaamista kaupunkisuunnittelussa maailmalle, esimerkiksi Kii-

naan. (EcoCity China, 2013a).  

Projekti pyrkii kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen huomiointiin kaupunkira-

kentamisessa. Keskeisiä kehitysalueita ovat maankäytön suunnittelu, energiate-

hokkaat rakennukset ja kestävät energiaratkaisut, jätteiden käsittely, ruuan tuotan-

to, tuhoutuneen vihreän ympäristön entisöinti, sosiaali-ekonominen kehitys ja 

elämänlaatu.  (Viinikainen et al., 2010, s. 67). Rakentamisprojektissa hyödynne-

tään uusinta teknologiaa mm. suljetun vesijärjestelmän, integroidun telekommu-

nikaation, liikenteen paikannusjärjestelmän, jätehuollon, kierrätyksen ja autotto-

man henkilöliikenteen osalta. (EcoCity China, 2013a). 

Kaupunkikonsepti tarjoaa pitkäaikaisen kehityssuunnitelman kaupunkirakentami-

seen. Keskeisiä periaatteita kestävän kehityksen lisäksi ovat paikallisen kulttuurin, 

väestön ja taloudellisuuden huomiointi. Näiden asioiden edistämisessä tärkeässä 

roolissa on yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. VTT tekee yhteistyötä CI-

CETE:n (Kiinan keskushallinnon alainen organisaatio) kanssa. High-Tech EcoCi-

ty-hankkeen rinnalle on perustettu myös suomalaisen ympäristöliiketoiminnan 

kansainvälistämiseen tähtäävä hanke, FECC. Hankkeen tavoitteena on yritysten, 

julkisen sektorin ja rahoittajien yhteistyöllä rakentaa markkinoille sopiva ympäris-

töliiketoimintaa tukeva toimintamalli. (EcoCity China, 2013b). 

2.5 Alueellisen energia- ja ekotehokkuusmallinnuksen työkaluja 

Energia- ja ekotehokkuuden mallintamiseen on luotu työkaluja ja malleja, jotka 

auttavat kehittämään alueellista energiankäyttöä kestävällä tavalla. Tällaisia työ-
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kaluja ovat mm. EcoCity Evaluator, Helsingin kaupungin kaavoituksen ekotehok-

kuustyökalu sekä REAM. Mallit eroavat toisistaan muun muassa tarkastelukoh-

teidensa perusteella. Kaikkien mallien tavoitteena voidaan kuitenkin todeta olevan 

ajatus edistää, yksinkertaistaa ja helpottaa alueellista energia- ja ekotehokkuustar-

kastelua. 

2.5.1 EcoCity Evaluator-työkalu 

EcoCity Evaluator on Oy Eero Paloheimo Ltd:n kehittämä työkalu, jolla voidaan 

arvioida maankäytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työkalu on tarkoitet-

tu yrityksille ja kunnille avuksi ympäristöstrategiasuunnitteluun. Ohjelma huomioi 

tuottaja- ja kuluttajalähtöiset kasvihuonekaasupäästöt sekä hiilinielun. (EcoCity 

Evaluator, 2013a). 

Työkalulla voidaan mallintaa alueen rakennuksia, liikennettä, maataloutta, teolli-

suutta ja energiantuotantoa. Lisäksi työkalulla voidaan vertailla erilaisten teknii-

koiden, kulutustottumusten ja kaavavaihtoehtojen ilmastovaikutuksia ja kustan-

nuksia. Ohjelma tukee MapInfo- ja bitmap-muotoisia kaavakarttoja. Ohjelma tun-

nistaa kaavakartasta maankäyttömuodot ja pinta-alat sekä syötettyjen tietojen pe-

rusteella kasvihuonekaasupäästöt. Ohjelmaa voi käyttää Microsoft Office Excel 

versioilla 2003, 2007 ja 2010. (EcoCity Evaluator, 2013b). 

Työkalun käyttäjä voi valita lähestymistavan joko kunnan, valitun kaavan tai 

energialaitoksen tasolta. Ohjelmaan on määritettävä kaavan aluetyypit, tehokkuus-

luvut ja asukasmäärät. Kun tarvittavat tiedot ohjelmaan on syötetty, ohjelma antaa 

alueen nykytilaa kuvaavat arvot. Tämän jälkeen on mahdollista luoda skenaarioita 

alueen tulevaisuuden kehittämiseksi kestävän kehityksen mukaisesti ja kustannus-

tehokkaasti sekä vertailla eri ratkaisujen kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuk-

sia. (EcoCity Evaluator, 2013b). 
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2.5.2 Helsingin kaupungin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu 

Helsingin kaupungin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu (HEKO) on ekologiseen 

ja kestävän kehityksen mukaiseen kaupunkisuunnitteluun tarkoitettu työkalu. 

Työkalu on VTT:n toteuttama ja se on tarkoitettu lähinnä Helsingin alueen sisäi-

seen kaavoitukseen, mutta käyttö myös muissa kaupungeissa on mahdollista. 

Työkalu on syntynyt Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston VTT:llä teettämässä 

hankkeessa, jossa tavoitteena oli löytää parhaimmat ja käytännöllisimmät työkalut 

kaupunkialueiden ekotehokkuuden arviointiin ja lisäämiseen. (HEKO, 2010). 

Työkalulla voidaan arvioida kaupunkisuunnittelun ekotehokkuutta maankäytön, 

veden, energian, liikenteen ja palveluiden sekä hiili- ja materiaalikierron perus-

teella. Työkalu pohjautuu pisteytykseen, jossa eri ratkaisut pisteytetään niiden 

ekologisuuden perusteella. (HEKO, 2010). Liitteessä 2 on esitetty eri kohteiden 

pisteytys ja priorisointi. 

2.5.3 REAM 

REAM (Regional Energy Analysing Model) on alueelliseen energiasuunnitteluun 

tarkoitettu työkalu, jolla voidaan tarkastella paikallista energian tuotantoa ja infra-

struktuuria lämmityksen, sähkön ja jäähdytyksen osalta sekä arvioida eri sektorei-

den energian käyttöä ja tehokkuutta. REAM on simulointiohjelma, jolla pyritään 

tekemään kustannustehokkaita energiaratkaisuja. Ohjelman ovat kehittäneet Ruot-

salainen Profu ja Norjalainen IFE osana Eurooppalaista IEE-hanketta (Intelligent 

Energy Europe). (REAM, 2013). 

REAM:lla voidaan tarkastella yhdyskuntien energiaratkaisujen kannattavuutta. 

Kuvassa 9 on esitetty ohjelman mukainen energiaratkaisujen suunnitteluketju. 
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Kuva 9. REAM-työkalun mukainen energiaratkaisujen suunnitteluketju. (REAM, 2013) 
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3 ALUEELLISEN ENERGIATEHOKKUUDEN ARVIOINTI-

MALLI 

Alueellisen energiatehokkuuden lisäämiseksi ja ratkaisujen arvioimiseksi on tä-

män työn yhteydessä kehitetty alueellisen energiatehokkuuden arviointimalli. 

Malli on alueellisen energiatehokkuuden lisäämispotentiaalin kartoittamiseen tar-

koitettu menetelmä, jonka lähtökohtana ovat alueelliset energiavirrat. Havainnoi-

malla energiavirtoja, on mahdollista löytää energiajärjestelmän ongelmakohtia ja 

luoda optimaalisempia energiaratkaisuja sekä nähdä konkreettisesti, missä ja mi-

ten energiaa olisi hyvä tuottaa, siirtää ja kuluttaa. Tästä on apua muun muassa 

energiaratkaisujen suunnittelussa. 

Alueellinen energiajärjestelmä koostuu yksinkertaistetusti energiantuotannosta, 

siirrosta ja kulutuksesta, kuvan 10 mukaisesti. Energiantuotannosta vastaavat yk-

sityiset ja julkiset energiayhtiöt, siirrosta useimmiten julkinen energiansiirtoyhtiö 

ja kulutuksesta yritykset, julkinen sektori sekä yksityistaloudet. 

 

 Kuva 10. Yksinkertaistettu alueellinen energiajärjestelmä 

 

Energiatehokkuusmallin perusajatuksena on, että alueellista energiatehokkuutta on 

mahdollista lisätä kaikissa energiaketjun kohdissa ja siksi tarkastelun on oltava 

kokonaisvaltaista. Tällöin myös jokaisella energiaketjun toimijalla on tärkeä rooli 
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alueellisen energiatehokkuuden lisäämisessä.  Malli vaatii alkuarvoikseen tietoja 

niin yksityisiltä kuin julkisiltakin toimijoilta. Tärkeimmät vaaditut tiedot toimi-

joilta liittyvät energian tuotantoon ja käyttöön. Alkuarvoiksi tarvittavia tietoja on 

mahdollista saada suorilla kyselyillä toimijoilta, julkisista dokumenteista, tilas-

toista sekä erilaisista selvityksistä, kuten alueellisista CO2-raporteista tai ympäris-

tölupapäätöksistä. 

Lisäämällä malliin energian tuotanto- ja käyttötietojen lisäksi tiedot käytetyistä 

polttoaineista, voidaan arvioida energiajärjestelmän ja energiatehokkuusratkaisu-

jen ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutuksien mittareina käytetään tunnuslu-

kuja, jotka kuvaavat järjestelmän energiatehokkuutta. Energiatehokkuuden kan-

nalta malliin on valittu tunnusluvuiksi hiilijalanjälki, omavaraisuusaste, uusiutu-

van energian osuus sekä jätteiden energiahyödyntämisaste. Matemaattisten yhtä-

löiden avulla voidaan määrittää kullekin tunnusluvulle arvot.  

Aluetarkastelu on aikariippuvainen eli tietyn kohdan energiavirrat vaihtelevat eri 

ajanjaksoina. Usein sopiva tarkastelujakso on yksi vuosi, mikä antaa riittävän ku-

van alueen tilasta. Tarkastelu on kuitenkin mahdollista suorittaa käyttämällä tar-

kastelujaksona esimerkiksi kuukautta, päivää, tuntia, minuuttia tai sekuntia, mutta 

tällöin mallin vaatiman datan kerääminen voi olla haasteellista. Eri aikamuuttujien 

käyttö mallissa voi kuitenkin paljastaa alueellisen energiajärjestelmän heikkouksia 

ja siksi mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Lisäksi esimerkiksi etäluettavien säh-

kömittareiden lisääntyessä myös aikariippuvuuden huomiointi mallissa helpottuu. 

3.1 Mallin perusteet ja alkuarvot 

Alueellisen energiatehokkuusmallin on otettava huomioon koko energiaketju tuo-

tannosta kulutukseen, koska kaikilla ketjun vaiheilla on oma roolinsa energian 

hallinnassa ja energiatehokkuudessa. Lisäksi alueet ovat yksilöllisiä, joten toisella 

alueella suurin tehokkuuspotentiaali voi esiintyä eri vaiheessa energiaketjua kuin 

toisella.  
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Mallin käyttö vaatii tietoja ja alkuarvoja energiavirroista. Mallissa esiintyvä ener-

gia voi olla lämpöä tai sähköä, ja sen käyttötarkoitus voi olla lämmitys (Eh), jääh-

dytys (Ec) tai sähköistys (Ee).  

3.1.1 Energiantuotanto 

Malli vaatii lähtöarvoikseen tietoja energiantuotannosta, jolloin on myös oleellis-

ta, että tietoja on saatavilla. Energiantuotannon kannalta tärkeimmät vaaditut al-

kuarvot on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Energiantuotannon alkuarvot. Aikayksiköksi taulukkoon on valittu vuosi, 

mutta energiatehokkuusmallin mukainen tarkastelu on teoriassa mahdollista suorittaa 

missä aikayksikössä tahansa. 

Alkuarvo Symboli Yksikkö 

Lämmön tuotanto Eh,p GWh/a 

Lämmön kulutus Eh,c GWh/a 

Sähkön tuotanto Ee,p GWh/a 

Sähkön kulutus Ee,c GWh/a 

Jäähdytyksen tuotanto Ec,p GWh/a 

Jäähdytyksen kulutus Ec,c GWh/a 

Polttoaineiden osuudet xi GWh/a tai % 

Jätteen energiakäyttö wE t/a 

Jätteen kokonaismäärä w t/a 
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Energiantuotannon perusteella voidaan jo suoraan arvioida tuottajan merkittävyyt-

tä koko energiajärjestelmän kannalta. Lisäksi nähdään alueellisesti, missä tuotan-

toa tapahtuu. Kun tunnetaan lisäksi kulutus, on mahdollista arvioida energiankäy-

tön omavaraisuutta yksittäisen energiantuottajan osalta. Polttoaine- ja jätetietojen 

perusteella taas voidaan laskea toimijan hiilijalanjälki, uusiutuvan energian osuus 

sekä jätteen energiahyötyosuus. Tunnuslukujen laskentaa käsitellään tarkemmin 

kappaleessa 3.2. 

3.1.2 Energianjakelujärjestelmä 

Malli pyrkii havainnoimaan energianjakelujärjestelmää esittämällä konkreettisesti, 

missä energiaa liikkuu. Tieto energiavirroista yhdistettynä tietoon tuotannosta ja 

kulutuksesta mahdollistaa alueellisen energianjakelujärjestelmän optimoinnin. 

Energianjakelujärjestelmän energiatehokkuutta voidaan määrittää mm. häviöiden 

perusteella. Tässä energiatehokkuusmallissa jakelujärjestelmän optimaalisuutta 

haetaan kuitenkin ensisijaisesti tuotannon ja kulutuksen kautta, jolloin jakelujär-

jestelmä ei vaadi itsessään alkuarvoja. Tarkoituksena on löytää lyhin ja kustannus-

tehokkain tapa siirtää energia paikasta A paikkaan B. Vaihtoehtoisesti voidaan 

myös etsiä järjestelmästä esimerkiksi integroitavissa olevia lämpövirtoja. Energi-

anjakelujärjestelmä voi kuvata niin lämmön, jäähdytyksen, kuin sähkönkin siirto-

verkkoa. 

3.1.3 Energiankulutus 

Tulevaisuudessa yhä useammat rakennukset tuottavat itse tarvitsemaansa energi-

aa, mikä on otettava mallissa huomioon. Rakennuskannalla kuvataan pääasiassa 

energian kulutusta, mutta siis myös tuotantoa ja hankintaa. Rakennuskannan ener-

giatehokkuuden arviointi vaatii lähtöarvoikseen taulukon 2 mukaiset tiedot. Näh-

dään, että alkuarvot vastaavat hyvin pitkälti energiantuottajalta tarvittavia tietoja. 
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Taulukko 2. Rakennuskannan alkuarvot. Aikayksiköksi taulukkoon on valittu vuosi, mut-

ta energiatehokkuusmallin mukainen tarkastelu on teoriassa mahdollista suorittaa missä 

aikayksikössä tahansa. 

Alkuarvo Symboli Yksikkö 

Lämmön tuotanto Eh,p GWh/a 

Lämmön kulutus Eh,c GWh/a 

Sähkön tuotanto Ee,p GWh/a 

Sähkön kulutus Ee,c GWh/a 

Jäähdytyksen tuotanto Ec,p GWh/a 

Jäähdytyksen kulutus Ec,c GWh/a 

Jätteen energiakäyttö wE t/a 

Jätteen kokonaismäärä w t/a 

Polttoaineiden osuudet xi GWh/a tai % 

Asukasluku P kpl 

Rakennusneliöt A m
2
 

 

Energiankuluttajan energianhankinta saadaan kulutuksen ja tuotannon erotuksena. 

Kuluttajan energiatehokkuutta määritettäessä on tiedettävä energian alkuperä eli 

käytetty polttoaine. Tällöin voidaan arvioida hiilijalanjälkeä. Asukasluvun avulla 

voidaan arvioida alueen energiaintensiteettiä tai hiilijalanjälkeä asukasta kohden. 
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Rakennusneliöiden perusteella taas voidaan arvioida rakennuksen energiankulu-

tusta neliöihin nähden. Tarkastelu asukasta kohden soveltuu erityisesti yksityista-

louksien ja julkisen sektorin energiatehokkuuden arvioimiseen, koska siellä ener-

giaa tuotetaan palveluja ja sitä kautta ihmisiä varten. 

3.2 Tunnusluvut 

Energiatehokkuutta parantamalla pyritään kestävämpään energian käyttöön, ener-

gian saatavuuden turvaamiseen ja kustannustehokkuuteen. Tällöin mittareina toi-

mivat energian käytöstä yhteiskunnalle ja sen toimijoille aiheutuvat vaikutukset, 

kuten päästöt tai energiakustannukset. Tässä energiatehokkuusmallissa keskity-

tään pääasiassa tunnuslukuihin, joiden avulla voidaan arvioida energiatehokkuutta 

lisäävistä ratkaisuista aiheutuvia ympäristövaikutuksia.  

Energiatehokkuuden lisäämisen globaalien ja paikallisten ympäristövaikutusten 

kannalta tunnusluvuiksi on valittu hiilijalanjälki, energiantuotannon omavarai-

suusaste, uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta sekä jätteen hyödyntä-

misaste. Tunnuslukuja laskemalla saadaan konkreettista tietoa alueen energiate-

hokkuuden tilasta ja ympäristövaikutuksista sekä voidaan löytää ongelmakohtia ja 

ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi. 

3.2.1 Suhteellinen hiilijalanjälki 

Merkittävin energiankäytöstä aiheutuva ympäristövaikutus on hiilidioksidi. Hiili-

dioksidipäästöjen on todettu aiheuttavan ilmastonmuutosta ja siksi niiden syntyä 

pyritään rajoittamaan. Energiatehokkuutta lisäämällä hiilidioksidipäästöjä pyritään 

vähentämään. 

Hiilijalanjäljen tarkastelussa on huomioitava alueiden eroavaisuudet mm. teolli-

suuden suhteen. Toisella alueella voi olla vähemmän ihmisiä, mutta enemmän 

työllistävää, energiaintensiivistä teollisuutta. Tällöin alueiden vertaaminen pelkäs-
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tään hiilidioksidipäästön (massa) perusteella ei välttämättä anna tarvittavaa tietoa 

energiatehokkuuden toteutumisesta. Eroavaisuudet voidaan kuitenkin huomioida 

käyttämällä hiilijalanjäljen laskennassa suhteellista arvoa (tco2/GWh), jolloin tär-

keimpänä prioriteettina on käytetyn polttoaineen laatu. 

Alueen hiilijalanjälki koostuu kaikkien toimijoiden aiheuttamista hiilidioksidi-

päästöistä ja se voidaan laskea yhtälöllä 1. 

   
     

 
   

   
 
   

       (1) 

missä  

 Ci yksittäisen toimijan i suhteellinen hiilijalanjälki  [tco2/GWh] 

 Ei yksittäisen toimijan i energiankulutus  [GWh/a] 

 n toimijoiden määrä   [-] 

Yhtälöstä 1 huomataan, että alueellisen hiilijalanjäljen laskenta vaatii tiedoikseen 

yksittäisten toimijoiden suhteelliset hiilijalanjäljet. Yksittäisen toimijan suhteelli-

sen hiilijalanjäljen määrittämisessä voidaan hyödyntää aiempaa tutkimus- tai mit-

taustietoa tai se voidaan laskea yhtälöllä 2.  

    
       

 
   

   
 
   

      (2) 

missä  

 Cf,j polttoaineen hiilidioksidipäästö  [tco2/GWh] 

 Ej polttoaineella tuotettu energia  [GWh/a]  

 m polttoaineiden määrä   [-] 
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Alueen hiilijalanjälkeä voidaan tarkastella myös asukasta kohden, käyttämällä yh-

tälöä 3. Yhtälöllä saatava tulos on alueen asukkaille keskimääräinen. Keskimää-

räinen hiilijalanjälki asukasta kohden soveltuu erityisesti julkisen sektorin ja yksi-

tyistalouksien energiatehokkuuden tarkasteluun. Teollisuuden lisääminen tunnus-

luvun laskentaan voi vähentää alueiden vertailun relevanttiutta, johtuen alueiden 

eroavaisuuksista muun muassa elinkeinorakenteen suhteen. 

    
     

 
   

 
      (3) 

missä  

 CP yksittäisen asukkaan i hiilijalanjälki  [tco2/asukas] 

 P asukasluku    [-] 

Tarkasteltaessa energiankulutuksen energiatehokkuutta, voidaan hiilidioksidipääs-

töjä verrata myös rakennusneliöihin. Päästöt rakennusneliöitä kohden saadaan yh-

tälöllä 4. Yhtälön 4 avulla voidaan vertailla esimerkiksi eri alueiden julkisten sek-

toreiden energiatehokkuuden toteutumista. 

     
     

 
   

 
       (4) 

missä  

 CA rakennuskannan hiilijalanjälki  [tco2/m
2
] 

 A energiaa kuluttava rakennusala  [m
2
] 

Hiilijalanjäljen tunnuslukujen laskenta voidaan suorittaa kaikissa alueen energia-

ketjun vaiheissa. Laskentaan on mahdollista ottaa mukaan myös energian elinkaa-

riajattelu, jolloin laskenta voitaisiin ulottaa aina alkutuotannosta kulutukseen ku-

van 11 mukaisesti. 
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 Kuva 11. Yksinkertaistettu kuva hiilijalanjäljen elinkaaritarkastelusta 

 

Ottamalla huomioon energian koko elinkaari, on mahdollista tarkastella energia-

tehokkuutta laajemmin ekologisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Tarkaste-

lussa voidaan käyttää esimerkiksi kuluttajalähtöistä lähestymistapaa, jolloin kaikki 

energiahyödykkeen elinkaaren aikana syntyneet päästöt allokoidaan kuluttaja-

alueelle. Käytettäessä elinkaarimallinnusta, yksittäisen energiaa kuluttavan lait-

teen suhteellisen hiilijalanjäljen yhtälö on yhtälön 5 mukainen. 

    
     

 
   

   
 
   

        (5) 

missä  

 CL elinkaaren vaiheen q hiilijalanjälki  [tCO2/GWh] 

    elinkaaren vaiheessa kulutettu energia  [GWh] 

 r elinkaaren vaiheiden määrä  [-] 
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3.2.2 Omavaraisuusaste 

Energiantuotannon omavaraisuus lisää energiavarmuutta ja vähentää tuontiriippu-

vuutta. Lisäksi tuottamalla energia alueella, sen omista raaka-aineista, voidaan 

varmistua tuotannon olevan kestävällä pohjalla. Alueellisen energiankäytön oma-

varaisuusaste S voidaan laskea yhtälöllä 6. 

   
   

        
  

     
 
   

      
 
           

    (6) 

missä  

 Ein alueella tuotettu energia   [GWh/a] 

 Eout alueelle tuotu energia   [GWh/a] 

 Ep,i toimijan i energiantuotanto   [GWh/a] 

 Eout,i toimijan i energian hankinta alueen ulkopuolelta [GWh/a] 

Hiilijalanjälkilaskelmien tavoin myös omavaraisuusasteen laskemisessa on mah-

dollista hyödyntää elinkaariajattelua. Tällöin omavaraisuusaste voidaan laskea 

alueella tuotetun ja alueelle käytetyn polttoaineen suhteena yhtälöllä 7. 

    
     

 
   

   
 
   

      (7) 

missä  

 Sq elinkaaren vaiheen omavaraisuus  [-] 

Hyödyntämällä elinkaariajattelua omavaraisuusasteen laskennassa, voidaan tar-

kastella alueen luonnonvarojen käyttöä. 
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3.2.3 Uusiutuvan energian osuus 

Ydinvoiman ohella uusiutuvalla energialla voidaan parhaiten vaikuttaa hiilidiok-

sidipäästöihin. Tällöin on pystyttävä määrittämään uusiutuvan energian osuus en-

nen energiaratkaisuja ja niiden jälkeen. Monet maat ovat asettaneet tavoitteet uu-

siutuvan energian osuudelle, jolloin alueellistenkin osuuksien on oltava tiedossa. 

Alueellinen uusiutuvan energian osuus voidaan laskea yhtälöllä 8. 

   
            

        
 

                    
   

   
 
   

     (8) 

missä  

 R uusiutuvan energian osuus   [-] 

 Ein,R alueella tuotettu uusiutuva energia  [GWh/a] 

 Eout,R alueelle tuotu uusiutuva energia  [GWh/a] 

 Ei,in,R toimijan i tuottama uusiutuva energia  [GWh/a] 

 Ei,out,R toimijan i hankkima uusiutuva energia   [GWh/a] 

3.2.4 Jätteen energiahyödyntämisaste 

Jätteen määrän vähentäminen on ensisijainen tavoite jätteen käsittelyssä. Toissi-

jaisesti jäte voidaan uusiokäyttää tai kierrättää. Mikäli näistä vaihtoehdoista kum-

pikaan ei ole mahdollista, voidaan jäte loppusijoittaa kaatopaikalle tai käyttää 

energianlähteenä. Jätteen energiakäyttö vähentää kaatopaikkojen kuormitusta ja 

energiakäytöllä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Alueellista energia- ja 

ekotehokkuutta tarkasteltaessa jätteen energiapotentiaalin hyödyntämistä on siis 

syytä arvioida tehtäessä energiatehokkuusratkaisuja. Alueellinen jätteen energia-

hyötyaste voidaan laskea yhtälöllä 9. 
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    (9) 

missä  

 W jätteen hyödyntämisaste   [-] 

 wE alueella energiaksi hyödynnetty jäte  [t/a] 

 w alueen kokonaisjätemäärä   [t/a] 

 wi,E toimijan i energiaksi hyödyntämä jäte  [t/a] 

 wi toimijan i kokonaisjätemäärä  [t/a] 

3.3 Mallin tuotos 

Energiatehokkuusmalli pyrkii antamaan yleisen kuvan alueen energiajärjestelmän 

tilasta hyödyntämällä alkutietoja energiantuotannosta, siirrosta ja kulutuksesta. 

Alkutietojen perusteella on mahdollista laskea erilaisia energiatehokkuuteen ja 

kestävään energian käyttöön liittyviä tunnuslukuja. Kuvassa 12 on esitetty tavoite-

tila mallin antamalle tuotokselle.  
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 Kuva 12. Energiatehokkuusmallin tuotos. 

 

Malli kuvaa yksinkertaistetusti alueen energianhallintaa. Mallin perusteella voi-

daan arvioida eri toimijoiden merkittävyyttä energiakentässä ja pohtia uusien 

energiaratkaisujen vaikuttavuutta tunnuslukuihin. Malli helpottaa esimerkiksi seu-

raavien kysymysten pohdintaa: 

 Miten energiakenttä muuttuu uuden toimijan aloittaessa toimintansa? 

 Mitä tapahtuu, jos jokin toimija lopettaa? 

 Kuinka riippuvainen alue on yksittäisistä toimijoista? 

 Millä ratkaisuilla energiatehokkuutta voidaan lisätä ja miten nämä ratkaisut 

konkreettisesti vaikuttavat alueen energiakenttään ja tunnuslukuihin? 

On syytä huomata, että malli ottaa matemaattisesti kantaa lähinnä vain ympäris-

töön liittyviin vaikutuksiin. Esimerkiksi kappaleessa 2.3.7 esitetyt muut alueelliset 

vaikutukset, kuten terveys, työllisyys tai kustannukset jäävät mallin ulkopuolelle. 
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4 LOHJAN ALUETARKASTELU 

Luvussa 3 kehitettyä energiatehokkuusmallia ja siihen liittyviä tunnuslukuja testa-

taan Lohjan alueen energiajärjestelmään. Energiajärjestelmä rajataan energian 

tuotantoon ja siirtoon, joille on tarkoitus määrittää mallin mukaiset energiavirrat 

sekä hiilijalanjäljen, omavaraisuuden ja uusiutuvan energian osuuden tunnusluvut. 

Lisäksi tässä luvussa käsitellään asioita, jotka vaikuttavat Lohjan alueella tehtä-

viin energiaratkaisuihin. Näiden ohjaavien tekijöiden sekä mallin antamien tieto-

jen perusteella pyritään esittämään energiajärjestelmään vaihtoehtoisia ratkaisuja. 

Lohja on noin 47000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Suomessa, Uudenmaan 

maakunnassa. Kaupungin kokonaispinta-ala on 1109,72 km
2
. Kuvassa 13 on esi-

tetty Lohjan sijoittuminen kartalla. 

 

Kuva 13. Lohjan sijoittuminen. (Lohjan kaupunki, 2013) 
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Lohja on hyvin teollisuusvaltainen kaupunki. Kaupungin merkittävimpiä teolli-

suudenaloja ovat kaivos-, mineraali-, metsä-, muovi-, metalli- sekä elektroniikka-

teollisuus.  

4.1 Aluetarkastelua ohjaavia tekijöitä 

Tässä kappaleessa käsitellään asioita, joilla on vaikutusta Lohjan alueella tehtäviin 

energiaratkaisuihin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi alueella toteutettava ener-

gia- ja ympäristöpolitiikka, yhdyskunta- ja elinkeinorakenne, päästöt ja energiata-

se sekä tulevaisuuden näkymät. Energiaratkaisujen kannalta Lohjan alueen eri-

tyispiirteitä ovat muun muassa kaupungin suuri pinta-ala ja energiaintensiivinen 

teollisuus. Energian siirtäminen pitkiä matkoja vaatii siirtoverkolta toimintavar-

muutta. 

4.1.1 Energia- ja ympäristöpolitiikka 

Lohjan energia- ja ympäristöstrategia pohjautuvat Lohjan kaupungin ilmasto-

ohjelmaan. Viimeisin ohjelma on vuosille 2009–2012. Ohjelma sisältää kaupun-

gin ilmastovision sekä tavoitteet vision saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttami-

sessa merkittävässä roolissa ovat kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankulutuksen 

vähentäminen sekä informaatio-ohjaus. (Lohja, 2009). 

Lohja on asettanut pitkän aikavälin tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2050. 

Ilmasto-ohjelmassa on esitetty tavoitteen saavuttamiseksi tehtäviä toimenpiteitä. 

Toimenpiteiden painopistealueita ovat liikenne, teollisuus, energia, jätehuolto, ve-

sistöt, palvelut ja hankinnat, maa- ja metsätalous, kaupunkisuunnittelu, rakenta-

minen sekä asuminen. (Lohja, 2009). 

Lohjan ilmasto-ohjelma on osa alueen aktiivista otetta ilmastonmuutoksen hillit-

semiseksi ja ilmastonmuutoksen seurauksiin varautumiseksi. Ensimmäisenä toi-

menpiteenään kunta liittyi Kuntaliiton Energiansäästösopimukseen 1.1.2009. 
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Kaupunki uskoo, että jokainen lohjalainen voi toimillaan vaikuttaa ilmastonmuu-

tokseen. (Lohja, 2009) 

Energiatehokkuuden lisääminen on yksi keskeisistä keinoista, joilla Lohja pyrkii 

ilmastotavoitteisiinsa. Kaupunki on tehnyt TEM:n kanssa energiatehokkuussopi-

muksen, jossa energiatehokkuudelle on asetettu 9 % parantamistavoite vuoteen 

2016 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 3600 MWh energiatehokkuuden lisäämistä. 

Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet kattavat kaikki kaupungin toimialat. 

(Lohja HINKU-hanke, 2012). 

Alueella on järjestetty Delfoi-asiantuntijakysely, jossa kartoitettiin eri toimijoiden 

asenteita ja varautumista ilmastonmuutokseen. Kyselyssä selvisi myös, mitä asioi-

ta vastaajat painottavat ilmasto-ohjelmassa. (Lohja, 2009). Kuvassa 14 on esitetty 

eri painopisteiden merkittävyys. Nähdään, että vaikuttaminen energian kulutuk-

seen on saanut paljon painoarvoa.  

 

Kuva 14. Ilmasto-ohjelman painopisteet. (Lohja, 2009) 
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Lohja on mukana myös HINKU-hankkeessa (hiilineutraali kunta), jossa kunta on 

asettanut tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia 2007 

vuoden tasosta vuoteen 2030 mennessä.  

4.1.2 Alueen toimijat 

Lohja on hyvin teollisuusvaltaista aluetta. Siellä toimii monia suuria, kansainväli-

siä yrityksiä muun muassa metsä- ja kaivosalalla. Lisäksi alueella on myös pieniä 

ja keskisuuria yrityksiä. Yritykset tuottavat ja käyttävät merkittävän osuuden alu-

een energiasta. Julkisella sektorilla energiantuotannosta ja siirrosta vastaa Lohjan 

Energiahuolto Oy. 

Lohjan alueella olevat yritykset ja yhteisöt ovat yhdessä kuntien kanssa perusta-

neet ympäristöklusterin, joka toimii yhteistyö- ja oppimisverkostona. Klusterin ta-

voitteena on edistää toimijoiden ympäristötietoisuutta ja –viestintää, sekä kehittää 

vuorovaikutusta ja yhteistyötä. (Lohja, 2009). Klusteri mahdollistaa toimijoiden 

kokoamisen tekemään yhteisiä päätöksiä. 

4.1.3 Lohjan päästöt ja energiatase 

Lohjan kaupungin kasvihuonekaasupäästöt on selvitetty hyödyntäen Kuntaliiton 

Kasvener-laskentaohjelmaa. Päästöt on laskettu vuosilta 1990, 1997, 2000 ja 

2007. (Lohja, 2009). Päästöt vuosina 1990 ja 2007 on esitetty taulukossa 3. 



72 

 

Taulukko 3. Lohjan päästöt vuosina 1990 ja 2007. (Lohja, 2009) 

 

Lohjan kasvihuonekaasupäästöistä 95 % eli noin miljoona tonnia on hiilidioksidia. 

Tämä on koko Suomen hiilidioksidipäästöistä noin 1,5 %. Kuvassa 15 on esitetty 

hiilidioksidipäästöjen lähteet Lohjalla. (Lohja, 2009). Nähdään, että suurimmat 

päästöt aiheutuvat polttoaineista, teollisuusprosesseista sekä sähkön käytöstä ja 

tuotannosta. 
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Kuva 15. Lohjan hiilidioksidipäästöjen lähteet (Lohja, 2009). 

 

Lohjan aluetarkastelussa energiataseen tarkastelu lämmön osalta rajataan taajama-

osayleiskaavan kaukolämpöverkkoon (Liite 3). Taulukossa 4 on esitetty kauko-

lämpöverkkojen lämmöntuottajat sekä käytetyt polttoaineet.  

Taulukko 4. Lohjan alueen kaukolämpöverkkojen tiedot (Pöyry, 2011). 

Toimija Lämpö [GWh/a] Polttoaine 

Loher 100 Jätelämpö, bio, POR 

Ojamo 50 Maakaasu, POR 

Virkkala 23 Maakaasu 

Mänty-KL 12 POR 

Routio 1 POR, maalämpö 
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Sähköä alueella tuotetaan Fortumin Kirkniemen tehtaalla n. 760 GWh vuodessa. 

Polttoaineina käytetään maakaasua ja bioenergiaa. Muuta sähköntuotantoa alueel-

la ei ole. 

4.1.4 Tulevaisuuden näkymät 

Alueella halutaan tulevaisuudessa pitää energianhinta kohtuullisena, vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä ja päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Vielä ei ole 

täysin selvää, millä ratkaisuilla nämä tavoitteet tullaan saavuttamaan. Tällä hetkel-

lä julkisella sektorilla energiasta vastaa pieni organisaatio, mutta tulevaisuudessa 

tarkoituksena on erilaisten fuusioiden kautta vahvistaa alueellisen energianyhtiön 

roolia. (Haastattelu I, 2012). 

Alueella energiaa tuotetaan jonkin verran raskaasta polttoöljystä, joka tulevaisuu-

dessa halutaan korvata hiilineutraaleilla polttoaineilla tai maakaasulla. Maakaasua 

olisi saatavissa Gasumin runkoverkosta paikallisjakeluverkon kautta. Maakaasun 

käytöllä on tarkoitus päästä eroon öljyn toimitusepävarmuudesta sekä täyttää 

vuonna 2018 voimaantuleva regulaatio rikki- ja typpipäästörajoista. (Haastattelu I, 

2012). 

Alueen teollisuudessa arvostetaan ympäristönäkökulmien huomioonottamista, mi-

kä osaltaan auttaa alueen yhteisten päätösten tekemistä. Alueella pyritään säilyt-

tämään työpaikkoja ja lisäämään niitä erilaisilla ratkaisuilla, joista yksi on koh-

tuuhintaisen energian tarjoaminen. Alueelle on kehitteillä paikallinen, EU-

direktiivin mukainen energian käyttö- ja kunnossapito-osaaja, joka vastaisi laitos-

ten käytöstä ja kunnossapidosta. (Haastattelu I, 2012). 

4.2 Energiatehokkuustarkastelu ja tunnusluvut 

Lohjan energiatehokkuustarkastelu tehdään saatavilla olevien tietojen pohjalta ja 

siksi malli sisältää vain toimijoita, joiden tietoja on ollut käytettävissä. Mallin 
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mukaisten tunnuslukujen laskenta rajataan lämmön osalta taajamaosayleiskaavan 

mukaiseen kaukolämpöverkkoon. Sähkön osalta käsitellään koko alueen verkkoa 

pohjautuen sähkön kokonaiskulutustietoihin vuodelta 2011. Tunnuslukujen las-

kennassa jätetään pois jätteen energiahyödyntämisaste puutteellisten tietojen takia. 

Kaukolämpöverkon alkutiedot on esitetty taulukossa 5. 

Taulukko 5. Kaukolämpöverkon alkutiedot. (Pöyry, 2011) 

Toimija Lämpömäärä [GWh/a] Ominaispäästö [t/GWh] 

Loher+Ojamo 150 65 

Virkkala 23 202 

Mänty-KL 12 279 

Routio 1 279 

Yhteensä 186 97 

 

Kaukolämpöverkon mukainen aluetarkastelu on esitetty kuvassa 16. 

 

 Kuva 16. Kaukolämpöverkon aluetarkastelu. 
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Sähköä Lohjan alueella tuotetaan Fortumin Kirkniemen voimalaitoksella, jossa se 

käytetään Sappin tehtaiden tarpeisiin. Loput sähköstä tulee alueen ulkopuolelta. 

Lohjan alueen sähkön hankinta on esitetty taulukossa 6. Alueen ulkopuolelta tule-

van sähkön tiedot perustuvat Energiateollisuus ry:n vuoden 2011 laskelmiin 

(Energiateollisuus, 2013). 

Taulukko 6. Sähköverkon alkutiedot. 

Toimija Sähköä 

[GWh/a] 

Ominaispäästö 

[t/GWh] 

ALUEEN TUOTTAJAT   

Fortum Kirkniemi* 760 179 

ALUEEN ULKOPUOLELTA   

Asumiseen ja maatalouteen 180 200 

Teollisuuteen** 395 200 

Palveluihin ja rakentamiseen 105 200 

Yhteensä 1440 189 

*Ominaispäästö on laskettu Motivan ilmoittamilla polttoaineiden ominaispäästökertoi-

milla (Motiva, 2013), käyttäen polttoaineiden osuuksia: maakaasu 90 % ja bioenergia 10 

% 

**Energiateollisuus ry:n vuodelle 2011 ilmoittamasta Lohjan teollisuuden sähkönkäytös-

tä vähennetty alueen tuottajien osuudet. 

 

Aluetarkastelun mukainen sähkötase on esitetty kuvassa 17. 
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 Kuva 17. Lohjan alueen sähkötase. 

 

Energiatarkastelun pohjalta lasketaan malliin liittyvät tunnusluvut kaukolämmölle 

ja sähkölle. Alueen ulkopuolelta tulevalle uusiutuvan energian osuudelle käyte-

tään Energiateollisuus ry:n vuodelle 2011 ilmoittamaa energiantuotannon uusiu-

tuvan energian osuutta Suomen sähkön tuotannossa. (Energiateollisuus, 2012). 

Tunnusluvut on esitetty taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Nykyiset tunnusluvut. 

 Kaukolämpö Sähkö 

Suhteellinen hiilijalanjälki [t/GWh] 97 189 

Omavaraisuusaste [%] 100 53 

Uusiutuvan energian osuus [%] 59 21 

 

Voidaan todeta, että Kirkniemen voimalaitoksen tuotanto nostaa alueen omavarai-

suusastetta sähkön osalta merkittävästi. Muun sähköntuotannon puutteen vuoksi 

esimerkiksi julkisen sähköverkon omavaraisuusaste on 0 %. Käyttämällä maakaa-

sua ja bioenergiaa Kirkniemi laskee myös alueen suhteellista hiilijalanjälkeä. Kui-

tenkin maakaasun vuoksi alueellinen uusiutuvan energian osuus laskee muutoin 

33 prosentista 21 prosenttiin. 

Jos Kirkniemi jätetään katsannon ulkopuolelle ja tarkastellaan muuta verkkoa, 

saadaan sähkölle taulukon 8 mukaiset tunnusluvut. 

Taulukko 8. Tunnusluvut ilman Kirkniemeä. 

 Sähkö 

Suhteellinen hiilijalanjälki [t/GWh] 200 

Sähköntuotannon omavaraisuusaste [%] 0 

Uusiutuvan energian osuus [%] 33 
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4.3 Vaihtoehtoja energiatehokkuuden lisäämiseksi 

Tässä kappaleessa esitetään vaihtoehtoja energiatehokkuuden lisäämiseksi Lohjan 

alueella. Tarkastelun apuna käytetään energiatehokkuusmallia, jonka pohjalta las-

ketaan esitetyille vaihtoehdoille uudet, energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut.  

Energiatehokkuuden lisäämistä tarkastellaan kolmella skenaariolla, joista ensim-

mäinen liittyy kaukolämmöntuotantoon, toinen sähköntuotantoon ja kolmas ener-

giansäästämiseen. Vaihtoehtoina käsitellään bioenergian käytön lisäämistä kauko-

lämmössä, tuulivoiman käytön lisäämistä julkisessa sähköntuotannossa sekä ener-

giansäästöä julkisella sektorilla.  

4.3.1 Kaukolämpöä bioenergiasta  

Bioenergian hyödyntäminen energiantuotantoon on yksi tapa lisätä energiatehok-

kuutta, vähentää päästöjä ja lisätä energiantuotannon omavaraisuutta. Lohja on 

pinta-alaltaan laaja kaupunki, jolla on merkittävissä määrin metsäpinta-alaa. Loh-

jan metsätalousmaan pinta-ala vuonna 2007 oli yhteensä noin 173 km
2
 (Pykälä, 

2007).  

Muita mahdollisia biopolttoaineita ovat myös maatalouden sivutuotteet sekä jät-

teet. Bioenergian käytön lisäämisessä on kuitenkin huomioitava ympäristövaiku-

tukset. Euroopan ympäristökeskuksen raportissa esitetään, kuinka paljon bioener-

gian käyttöä voitaisiin lisätä Euroopan alueella ympäristöä kuormittamatta (Eu-

roopan ympäristökeskus, 2006). Tulokset on esitetty kuvassa 18. Nähdään, että li-

säämispotentiaali on energiaksi muutettuna useita satoja megaekvivalenttiöljyton-

neja.  
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Kuva 18. Ympäristöystävällisen bioenergian lisäämispotentiaali EU:ssa. (Euroopan ym-

päristökeskus, 2006). 

 

Oletetaan, että Lohjalla laajennetaan kaukolämpöverkkoa ja lisätään bioenergian 

käyttöä kaukolämmöntuotannossa siten, että vuosittainen lisäys on 50 GWh. Täl-

löin mallilla saadaan kuvan 19 mukainen tuotos ja taulukon 9 mukaiset tunnuslu-

vut. 

 

 Kuva 19. Kaukolämpöverkon energiatase uuden toimijan jälkeen. 
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Taulukko 9. Uudet tunnusluvut bioenergian lisäämisen jälkeen. 

 Kaukolämpö 

Suhteellinen hiilijalanjälki [t/GWh] 76 

Kaukolämmön omavaraisuusaste [%] 100 

Uusiutuvan energian osuus [%] 67 

 

4.3.2 Sähköä tuulivoimapuistosta 

Lohjan kaupunki on esittänyt halukkuutensa lisätä sähkön tuotannon omavarai-

suusastetta. Tällöin sähköntuotanto tuulivoimalla on yksi vaihtoehto. Tuulivoi-

malla tuotettu sähkö on päästötöntä, mikä edesauttaisi kaupungin ilmastotavoittei-

ta. Tuulivoima on myös energiatehokkuuden kannalta varteenotettava ratkaisu, 

koska sillä tuotettu sähkö on kustannustehokasta ja alueen omista luonnonvarois-

ta. Samalla myös ostosähkön tarve vähenee. 

Sähkön tuotannon kustannustehokkuutta voidaan arvioida eri tuotantomuotojen 

tuotantokustannuksia vertailemalla. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa teh-

dystä sähkön tuotantokustannusvertailuraportista (Vakkilainen et al., 2012) käy 

ilmi, että tuulivoimalla tuotetun sähkön tuotantokustannukset ovat kilpailukykyi-

set. Sähkön tuotantokustannuksia eri polttoaineilla on esitetty kuvassa 20. Näh-

dään, että maalle rakennetun tuulivoiman tuotantokustannus on 52,7 €/MWh ja tu-

levaisuudessa kustannuksien ennustetaan laskevan. 
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Kuva 20. Sähkön tuotantokustannusvertailu. (Vakkilainen et al., 2012) 

 

Tuulivoiman rakentamisessa Lohjan alueella tuuliresurssit eivät yleisellä tasolla 

tuota ongelmaa. Tämä käy ilmi tanskalaisen tuulivoimajärjestön DWIA:n teke-

mästä selvityksestä, jossa selvitettiin tuuliolosuhteita 50 metrin korkeudessa Län-

si-Euroopan alueella. Tuuliolosuhteet on esitetty kuvassa 21. Kuvasta nähdään, et-

tä keskimääräinen tuulennopeus on luokkaa 5,5–7,5 m/s. 
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 Kuva 21. Tuuliolosuhteet Länsi-Euroopassa. (Wind Atlas, 1999) 

 

Oletetaan, että Lohjan alueelle perustetaan tuulivoimapuisto, jonka vuotuinen 

sähköntuotanto olisi 50 GWh. Mallilla esitetty energiakenttä olisi tällöin kuvan 22 

mukainen ja energiatehokkuutta kuvaavat tunnusluvut taulukon 10 mukaisia. 
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 Kuva 22. Alueelle 50 GWh tuulivoimapuisto 

 

Taulukko 10. Uudet tunnusluvut tuulivoiman lisäämisen jälkeen. 

 Sähkö 

Suhteellinen hiilijalanjälki [t/GWh] 182 

Sähköntuotannon omavaraisuusaste [%] 56 

Uusiutuvan energian osuus [%] 23 

 

Jos Kirkniemi jätetään katsannon ulkopuolelle ja tarkastellaan muuta verkkoa, 

saadaan taulukon 11 mukaiset tunnusluvut. 
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Taulukko 11. Tunnusluvut ilman Kirkniemeä tuulivoiman lisäämisen jälkeen. 

 Sähkö 

Suhteellinen hiilijalanjälki [t/GWh] 185 

Sähköntuotannon omavaraisuusaste [%] 7 

Uusiutuvan energian osuus [%] 38 

 

4.3.3 Sähkön käytön tehostaminen 

Yhtenä skenaariona esitetään sähkön käytön tehostamista esimerkiksi julkisella 

sektorilla siten, että vuosittainen tarve vähenisi 20 GWh. Sähkön käyttöä tehosta-

malla säästetään kustannuksissa ja samalla toimitusvarmuus paranee. Tehostamis-

kohteita voivat olla esimerkiksi rakennusten tai liikenteen valaistukset sekä sähkö-

lämmitykset. 

Tehostettaessa sähkönkäyttöä julkisella sektorilla, sähkötase säilyy kuvan 17 mu-

kaisena, mutta ulkopuolisen sähkön tarve palveluihin ja rakentamiseen vähenee. 

Säästön ollessa 20 GWh, saadaan taulukon 12 mukaiset tunnusluvut. 

Taulukko 12. Tunnusluvut sähkönkäytön tehostamisen jälkeen. 

 Sähkö 

Suhteellinen hiilijalanjälki [t/GWh] 189 

Sähköntuotannon omavaraisuusaste [%] 54 

Uusiutuvan energian osuus [%] 21 
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Nähdään, että 20 GWh:n tehostamisella ei ole vaikutusta suhteelliseen hiilijalan-

jälkeen tai uusiutuvan energian osuuteen. Omavaraisuusaste nousee yhden pro-

senttiyksikön. Voidaan kuitenkin olettaa, että päästöt tonneissa vähenevät ja kus-

tannustehokkuus lisääntyy. Nämä ovat myös päämääriä, joihin energiatehokkuu-

della pyritään.  

4.4 Vaihtoehtojen arviointia 

Tässä kappaleessa pyritään arvioimaan edellä esitettyjen vaihtoehtojen toteutetta-

vuutta sekä vaikutuksia alueella niin ympäristöllisesti kuin taloudellisestikin. 

Bioenergian käytön lisäämistä alueella puoltavat Lohjan laajat metsämaa-alat sekä 

vahva metsäteollisuus. Alueella on vuonna 2012 valmistunut bioenergiaa hyödyn-

tävä lämpölaitos, joten osaamista tällaisiin projekteihin löytyy alueelta. Alueen 

kaukolämpöverkoissa tuotetaan edelleen merkittävä määrä lämpöä fossiilisilla 

polttoaineilla. Mikäli Lohja haluaa edistää hiilineutraaliuttaan, fossiilisia polttoai-

neita on edelleen korvattava uusiutuvilla.  

Kaukolämpöverkoston tarkastelussa oletettiin, että verkkoa laajennetaan 50 

GWh:n verran. On huomattava, että tällöin myös todennäköisesti korvataan ra-

kennuksissa käytettäviä fossiilisia polttoaineita ja näin vaikutetaan alueen laajem-

piin lämpötaseen tunnuslukuihin, joita tässä työssä ei käsitellä. Kaukolämpöver-

kon laajennusta, sen kannattavuutta ja toteutettavuutta, on syytä selvittää lisää 

erikseen. 

Bioenergian lisäämisellä voidaan parhaimmassa tapauksessa saada päästövähen-

nyksiä, kustannussäästöjä sekä uusia työpaikkoja alueelle. Lisäksi on mahdollista 

saada imagollista hyötyä.  

Sähkön tuotannossa esitettiin vaihtoehdoksi tuulivoimapuiston perustamista. Tuu-

livoimapuistolla lisättäisiin erityisesti sähköntuotannon omavaraisuusastetta sekä 

uusiutuvan energian osuutta. Tuulivoimalla on mahdollista myös edistää Lohjan 
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tavoitteita HINKU-hankkeessa. Bioenergian tavoin tuulivoima on ns. vihreää 

energiaa, joten myös imagollinen hyöty on merkittävä. Kuten kuvasta 6 nähtiin, 

sekä bioenergia, että tuulivoima ovat ihmisten keskuudessa hyväksyttävimpiä 

energiantuotantomuotoja. 

Tuulivoimapuiston perustamisen kannattavuuteen vaikuttavat oleellisesti paikalli-

set tuuliolot, joita olisi syytä selvittää tarkemmin. Lisäksi puistolle pitäisi löytyä 

suotuisa paikka ja hankkeelle saada alueen asukkailta yleinen hyväksyntä. Tuuli-

voiman kustannustehokkuus on viime vuosina lisääntynyt ja tekniikka kehittynyt, 

jolloin yhä haasteellisemmissa paikoissa on mahdollista tuottaa kohtuullisesti säh-

köä.   

Yhtenä skenaariona esitettiin sähkönkäytön tehostamista. Sähkönkäytön tehosta-

misella pyritään ennen kaikkea päästöjen ja kustannusten vähentämiseen. Tehos-

tamisessa on kuitenkin tehtävä selvitystyötä mahdollisista kohteista sekä mene-

telmistä. Kohteina voivat olla esimerkiksi julkisten rakennusten valaistus ja läm-

mitys. Kuten luvussa 2 todettiin, hyvällä suunnittelulla voidaan parhaiten vaikut-

taa energiatehokkuuteen. 

Energiaratkaisuja pohdittaessa voidaan tehdä myös yhdistettyjä skenaarioita esi-

merkiksi olettamalla, että Lohjalle rakennetaan julkiseen verkkoon 50 GWh:n tuu-

livoimapuisto ja samalla sähkönkäyttöä tehostetaan julkisella sektorilla 20 GWh:n 

verran. Tällöin saadaan taulukon 13 mukaiset tunnusluvut. 
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Taulukko 13. Yhdistetty vaihtoehto. 

 Sähkö 

Suhteellinen hiilijalanjälki [t/GWh] 188 

Sähköntuotannon omavaraisuusaste [%] 59 

Uusiutuvan energian osuus [%] 24 

 

Nähdään, että yhdistetyllä vaihtoehdolla vaikutetaan erityisesti omavaraisuusas-

teeseen ja uusiutuvan energian osuuteen. Alueella olisikin yhden vaihtoehdon si-

jaan kiinnitettävä huomiota useiden vaihtoehtojen yhdistelmiin, jolloin olisi mah-

dollista saavuttaa merkittävää energiatehokkuuden lisäämistä. 

Voidaan todeta, että suhteellisen hiilijalanjäljen tunnuslukuun vaikuttaa tehok-

kaimmin fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla. Vaikutuksia on 

mahdollista saavuttaa kuitenkin myös käyttämällä esimerkiksi maakaasua öljyn si-

jaan, mutta mentäessä kohti hiilineutraaliutta, on pohdittava, mille tasolle päästöt 

halutaan saada. Omavaraisuusasteeseen voidaan vaikuttaa uusilla alueellisilla 

energiantuotantolaitoksilla sekä energiansäästöllä, joka kohdistuu tuontienergiaan. 

Uusiutuvan energian osuutta voidaan lisätä vain vähentämällä fossiilisia polttoai-

neita tai lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. 
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5 VIRHETARKASTELU 

Suunniteltaessa alueellisia energiaratkaisuja energiatehokkuuden kannalta, tärkei-

tä huomioon otettavia asioita ovat luvussa 2 esitetyt ohjaavat tekijät sekä alueen 

energiatehokkuuden nykytila, jota tässä työssä tarkasteltiin energiatehokkuuden 

arviointimallilla. Työssä esitetyt menetelmät energiatehokkuuden tarkasteluun si-

sältävät kuitenkin virhelähteitä, joita käsitellään tässä luvussa. 

Alueellista energiatehokkuutta ohjaavat tekijät vaikuttavat päätöksentekoon. Oh-

jaavia tekijöitä on useita ja luvussa 2 pyrittiin käsittelemään vain merkittävimpiä 

niistä. Alueellisten energiaratkaisujen suunnittelu on usein monimutkainen pro-

sessi, jossa on huomioitava laajasti paikalliset olosuhteet, kuten politiikka, talous 

sekä tekniset ja ympäristöolosuhteet. 

Energiatehokkuuden arviointimallin käytössä virhettä aiheutuu saatujen tietojen 

tarkkuudesta ja saatavuudesta. Osa alkuarvoista voi olla toimijoilta saatuja arvioi-

ta tai ennusteita, jolloin niihin on suhtauduttava varauksella. Lisäksi on mahdollis-

ta, että kaikilta toimijoilta ei saada tarvittavia tietoja. Tällöin voidaan joutua teke-

mään arvioita tai jättämään toimija käsittelemättä mallissa. Merkittävän toimijan 

ollessa kyseessä, käsittelemättä jättäminen voi aiheuttaa suurtakin virhettä. 

Laskennassa epätarkkuutta aiheutuu tehdyistä oletuksia ja yksinkertaistuksista. 

Mikäli tarkkoja tietoja ei ole saatavilla, mallia käytettäessä voidaan joutua esimer-

kiksi olettamaan, että energiantuotannon päästöt noudattavat valtakunnallisen ta-

son keskiarvoja. Todellisuudessa päästöt vaihtelevat huomattavasti jopa samanlaa-

tuista polttoainetta käyttävien laitosten välillä, johtuen esimerkiksi polttoteknii-

kasta tai savukaasujen käsittelymenetelmistä.  

Lohjaan sovellettu malli pohjautuu niihin toimijoihin, jotka luovuttivat energian 

tuotantoon ja käyttöön liittyviä tietojaan tai joiden tietoja oli julkisesti saatavissa. 

Kaikilta alueen toimijoilta ei ollut saatavissa tarvittavia tietoja, mikä osaltaan ai-

heuttaa virhettä esimerkiksi energian tuotannon tarkastelussa. Lisäksi mallissa kä-
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siteltiin energian tuotantoa ja käyttöä vain suurimpien toimijoiden osalta, mikä 

myös aiheuttaa virhettä tehtäessä esimerkiksi koko aluetta koskevia johtopäätök-

siä. 

Lohjan aluetarkastelussa esitetyt vaihtoehdot energiatehokkuuden lisäämiseksi si-

sältävät virhelähteitä. Vaihtoehdot ovat energiatehokkuutta lisääviä, mutta niiden 

toteutettavuutta Lohjan alueella on syytä selvittää tarkemmin. Käytetyt perustelut 

vaihtoehdoille ovat tutkimustietoon perustuvia, mutta niiden soveltuvuudesta Loh-

jan alueelle ei ole varmuutta. 
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6 ENERGIATEHOKKUUSMALLIN YLEISTETTÄVYYS 

Mallin toimivuus riippuu sen soveltuvuudesta ja todenmukaisuudesta. Mallin on 

oltava realistinen ja samalla käyttökelpoinen. Lisäksi sen olisi hyvä olla mahdolli-

simman tarkka. Tässä luvussa arvioidaan luodun energiatehokkuusmallin yleistet-

tävyyttä eri alueille. 

Luotu alueellinen energiatehokkuusmalli on tarkoitettu alueellisen energiatehok-

kuuden arvioimiseen ja lisäämiseen. Se ei anna absoluuttista energiaratkaisua, 

vaan on enemmänkin pohja uusille ratkaisuille. Mallilla voidaan arvioida energia-

kenttää ja sen muutoksien vaikutusta alueen tunnuslukuihin.  

Malli ottaa huomioon tärkeimmät energiavirrat, kuten lämpö-, sähkö- ja jäähdy-

tysvirrat sekä käytetyn polttoaineen laadun. Käytännössä siihen on mahdollista si-

sällyttää mitä tahansa energiavirtoja tai minkälainen energiaketjun rakenne tahan-

sa. Malli on yleinen, yksinkertaistettu kuvaus alueen energiajärjestelmästä, joten 

sen soveltaminen eri kohteisiin on mahdollista.  

Malliin on mahdollista sisällyttää myös muita energiatehokkuutta kuvaavia tun-

nuslukuja, jolloin saatetaan tarvita erilaisia alkuarvoja ja laskentamenetelmiä. Eri-

laisten tunnuslukujen käyttö on huomioitava, sillä alueilla voi olla tarvetta selvit-

tää eri tunnuslukuja. 

Tulevaisuudessa, hajautetun energiantuotannon lisääntyessä, yhä useammat yksi-

tyistaloudet tulevat toimimaan myös energiantuottajia. Tämä on huomioitu mallis-

sa vaatimalla myös rakennuskannalta tiedot energiantuotannosta ja käytetystä 

polttoaineesta. 

Luvussa 4 testattiin mallin toimivuutta Lohjan alueelle kaukolämpö- ja sähköver-

kon osalta. Yksinkertaistetussa tarkastelussa mallia oli mahdollista käyttää ja voi-

daan olettaa, että malli toimii myös muissa tapauksissa. Myös malliin sisältyvät 
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tunnusluvut voitiin laskea, mutta tällöin jouduttiin tekemään oletuksia, koska al-

kutietoja ei ollut riittävästi saatavilla. 

Energiatehokkuusmallin käytettävyys eri alueilla riippuu hyvin paljon alkutietojen 

saatavuudesta. Mikäli tietoja on kattavasti saatavilla, mallia on mahdollista käyt-

tää monimutkaistenkin järjestelmien havainnollistamiseen ja tunnuslukujen mää-

rittämiseen. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Energiatehokkuus on käsitteenä hyvin yleinen ja sen määritelmä riippuu oleelli-

sesti asiayhteydestä. Teoriassa energiatehokkuudella tarkoitetaan systeemiin me-

nevän ja sieltä saatavan hyödykkeen suhdetta. Käytännössä energiatehokkuutta 

mitataan kuitenkin pelkän energian lisäksi myös esimerkiksi hiilidioksidipäästöil-

lä ja kustannuksilla. Tällöin energiatehokkuuden käsite laajenee, mikä on koko-

naisuuden hahmottamisen kannalta hyvä asia. 

Energian käytön lisääntyessä varsinkin kehittyvissä maissa, yhdeksi ratkaisuksi on 

esitetty energiatehokkuuden lisäämistä. Energiatehokkuuden lisäämisellä pyritään 

vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia päästöjä kustannustehokkaasti ja tur-

vaamaan energian saatavuutta. Energiatehokkuuden lisääminen tuleekin olemaan 

tärkeä työkalu tulevaisuuden energiaratkaisuja suunniteltaessa. Prosessin elinkaa-

ren aikana suurin energiatehokkuuden lisäämispotentiaali esiintyy jo suunnittelu-

vaiheessa. 

Alueellista energiatehokkuusmallia sovellettaessa on huomioitava ohjaavat tekijät, 

jotka vaikuttavat alueellisiin energiaratkaisuihin. Tällaisia tekijöitä ovat esimer-

kiksi kansainväliset ja kansalliset sopimukset, alueellinen energia- ja ympäristöpo-

litiikka, alueen toimijat, alueen päästöt ja energiatase, alueelliset vaikutukset, käy-

tettävissä oleva teknologia sekä tulevaisuuden näkymät. Kuten virhetarkastelussa 

todettiin, huomioitavia asioita on paljon ja tässä työssä pyrittiin esittelemään ylei-

sesti vain olennaisimmat niistä.  

Eri maissa on meneillään useita energiatehokkuuden lisäämiseen tähtääviä alueel-

lisia projekteja. Projektit voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään: uusien 

kaupunkien rakentamiseen ja vanhojen kaupunkien uusimiseen. Esimerkiksi Kii-

naan on rakenteilla uusia, moderneja, energiatehokkaita kaupunkeja. Uusiin kau-

punkeihin voi olla jopa jo rakennettuja kaupunkeja helpompaa tehdä energiate-

hokkaita ratkaisuja, koska uuden teknologian käyttöönotto voi olla luontevampaa 
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ja suhteellisesti halvempaa. Lisäksi rakennetun infrastruktuurin alueelta ei välttä-

mättä löydy riittävää asiantuntemusta tai halukkuutta. 

Alueellista energiatasetta havainnollistettiin tässä työssä energiatehokkuuden ar-

viointimallin avulla. Malli käsittää alueelle tulevat, alueelta lähtevät ja alueella 

olevat energiavirrat. Lisäksi malli esittää energian tuotantoon, siirtoon ja käyttöön 

liittyvät toimijat. Alkuarvoja ja laskentayhtälöitä hyödyntäen voidaan laskea alu-

een energiatehokkuuden tilaa kuvaavia tunnuslukuja. 

Erilaisilla tunnusluvuilla nähdään konkreettisesti alueen energiatehokkuuden tila. 

Mallin tunnuslukuina käytettiin lähinnä ympäristöön liittyviä tunnuslukuja: suh-

teellista hiilijalanjälkeä, omavaraisuusastetta, uusiutuvan energian osuutta sekä 

jätteiden energiahyödyntämisastetta. Tunnuslukujen avulla voidaan havainnollis-

taa epäkohtia ja kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja tuottaa, siirtää ja kuluttaa ener-

giaa. Tunnusluvut ovat yksinkertaisia ja helposti laskettavia. 

Alueet eroavat toisistaan muun muassa yhdyskunta- ja elinkeinorakenteeltaan. 

Tämä on huomioitu mallissa käyttämällä suhteellista hiilijalanjälkeä, jolloin käy-

tetyn energian määrän sijaan ratkaisevaa on käytetyn polttoaineen laatu ja samalla 

energian käytön tehokkuus. Käytetyn polttoaineen laadun huomioivan suhteellisen 

hiilijalanjäljen (tCO2/GWh) käyttö alueiden energiatehokkuusvertailussa onkin 

mielekkäämpää kuin hiilidioksidipäästövertailu (tCO2). 

Energiaratkaisuja tehtäessä tunnuslukujen perusteella on syytä pohtia asioiden 

kompleksisuutta. Tietty ratkaisu voi vähentää suhteellista hiilijalanjälkeä, mutta 

toisaalta vähentää uusiutuvan energian osuutta. Toinen ratkaisu taas voi olla ym-

päristöindikaattorien kannalta paras, mutta taloudellisesti vaikeasti toteutettavissa. 

Yksi jatkokehityssuunta energiatehokkuusmallille voisikin olla myös muunlaisten 

tunnuslukujen sisällyttäminen malliin.  

Mahdollisia tunnuslukuja ympäristötunnuslukujen lisäksi voisivat olla esimerkiksi 

hyvinvointiin, terveyteen, työllisyyteen tai kustannuksiin liittyvät vaikutukset. 
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Tällaisten tekijöiden huomioon ottaminen mallissa lisäisi mallin kokonaisvaltai-

suutta ja hyödynnettävyyttä.  

Yhtenä tunnuslukuna mallissa esitettiin jätteiden energiahyödyntämisastetta. Tun-

nusluvun kohdalla on huomattava, että tavoitetila ei ole jätteen energiamäärän li-

sääminen vaan pikemminkin jo olemassa olevan jätteen hyödyllisempi käsittely. 

Jätteenkäsittelyssä pääasiallinen tavoite on jätteen määrän vähentäminen. 

Mallia voisi jatkossa kehittää huomioimaan käytettyjen polttoaineiden lisäksi 

myös muita materiaalivirtoja. Tällöin päästäisiin lähemmäs elinkaarimallinnusta, 

joka huomioisi laajemmin energiankäytön ympäristövaikutukset. Elinkaarimallin-

nuksen käyttöä tunnuslukujen laskennassa käsiteltiin hieman mallin yhteydessä. 

Siirtyminen elinkaarimallin käyttöön vaatisi kuitenkin merkittävästi enemmän al-

kutietoja ja selvitystyö olisi todennäköisesti työläämpää. 

Voidaan todeta, että tarve alueellisten tunnuslukujen laskentaan ja selvittämiseen 

eri alueilla on huomattava. Tunnuslukujen avulla esimerkiksi kunnat saavat selke-

än käsityksen alueensa energiankäytön tilasta. Tunnuslukujen määrittäminen vaa-

tii kuitenkin paljon alkuarvoja ja tietoja, joten on syytä pohtia keinoja arvojen mit-

taamiseen ja määrittämiseen. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä työssä selvitettiin energiatehokkuutta ja energiatehokkuuden lisäämistä alu-

eellisella tasolla. Työssä pyrittiin antamaan yleinen kuvaus keinoista ja menetel-

mistä alueellisen energiatehokkuuden kehittämiseksi.  

Teoreettisella tasolla energiatehokkuus tarkoittaa prosessiin käytetyn ja prosessis-

ta saadun hyödykkeen suhdetta. Käytännössä energiatehokkuudella pyritään kui-

tenkin kestävämpään energiankäyttöön sekä päästöjen ja kustannusten vähentämi-

seen. 

Yhdyskunnissa energiaa kuluu teollisuudessa, rakennuksissa, liikenteessä, maata-

loudessa ja palveluissa. Jokaisella sektorilla on omat erityispiirteensä energian 

käytön ja energiatehokkuuden suhteen. Yhteistä eri sektoreilla on kuitenkin ha-

lukkuus ja tarve lisätä energiatehokkuutta.  

Alueellisia energiatehokkuuden lisäämiseen tähtääviä projekteja on käynnissä lu-

kuisia ympäri maailmaa. Projektien yleisin tavoite on päästöjen vähentäminen 

kustannustehokkaasti. Monet kaupungit haluavat energian käyttönsä olevan tule-

vaisuudessa entistä kestävämmällä pohjalla. Alueellisessa energiatehokkuussuun-

nittelussa on mahdollisuus hyödyntää erilaisia työkaluja ja malleja.  

Työssä on esitetty alueellisen energiatehokkuuden arviointimalli, jonka avulla 

voidaan tarkastella alueen energiatehokkuuden toteutumista ympäristön kannalta. 

Malli sisältää rajauksia ja yksinkertaistuksia, jotka on syytä tiedostaa mallin käy-

tön yhteydessä. Näitä tarkasteltiin luvussa 5. Mallia sovellettiin Lohjan alueeseen 

ja mallin avulla esitettiin energiatehokkuutta lisääviä ratkaisuja Lohjan energiajär-

jestelmään. Mallia on mahdollista hyödyntää myös muihin alueisiin. 

Alueellisten energiaratkaisujen voidaan todeta riippuvan monista tekijöistä, mikä 

tekee niistä haasteellisia toteuttaa. Ratkaisujen tekemistä on kuitenkin mahdollista 

helpottaa tekemällä erilaisia vaikutusten arviointeja.  
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LIITE 1 

 

Ote valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä 

Suomea (Tulevaisuusselonteko, 2009). 

Tärkeimmät toimenpiteet 

Energian käyttö ja tuotanto: 

- energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö kaikilla sektoreilla asetetaan päästöjen vä-

hentämisessä etusijalle 

- uusien rakennusten energianormeja tarkistetaan vuoden 2012 jälkeen niin, että asteittain siirry-

tään passiivitaloihin 

- olemassa olevissa rakennuksissa velvoitetaan parantamaan energiatehokkuutta selvästi peruskor-

jausten yhteydessä 

- toteutetaan syöttötariffit ja muut taloudelliset ohjauskeinot riittävän kattavina uusiutuvan energi-

an lisäämistavoitteiden kannalta 

- vauhditetaan kuluttajien omaa pientuotantoa hallinnollisin ja taloudellisin keinoin 

- kehitetään ja kokeillaan hiilen talteenottoa ja varastointia 

Liikenne, yhdyskuntarakenne ja kulutus: 

- siirretään liikenteessä taloudellisen ohjauksen painopistettä auton käyttöön 

- joukkoliikenteessä varaudutaan pitkän aikavälin päästötavoitteiden edellyttämiin investointeihin 

- vahvistetaan kaavoituksen ohjausta kaupunkiseuduilla yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi 

- arjen valintojen ilmastovaikutuksista kertova tieto saatetaan helposti ihmisten saataville 

- jätteen synnyn ennaltaehkäisyä, kierrätystä ja hyödyntämistä energiana lisätään selvästi 

Ohjaus ja rakenteet: 

- vahvistetaan kumppanuuksia valtiovallan, paikallishallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kan-

salaisten välillä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 

- päästöjen tuottamiseen johtavaa ohjausta arvioidaan ja tarvittaessa muutetaan 

- rahoitusta ilmastoa säästävän ja kestävän teknologian sekä palveluiden kehittämiseen ja käyt-

töönottoon lisätään 

- päästöjä hillitseviä veroja kehitetään ja korotetaan päästökauppasektorin ulkopuolella 

- vahvistetaan ilmastonäkökulmaa valtion talousarvioiden laadinnassa ja esittämisessä 

- velvoitetaan kuntia laatimaan seudullisesti tai omassa kunnassa ilmastoohjelma, joka sisältää ta-

voitteet ja toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi 

- tuetaan paikallista ja alueellista ilmastotyötä siemenrahoituksella, edullisilla lainoilla tai muulla 

vastaavalla järjestelyllä 

- vahvistetaan ilmastonäkökulmaa koulutuksessa kaikilla tasoilla 

- asetetaan monitieteinen ja riippumaton asiantuntijaryhmä seuraamaan ilmastoalan tutkimusta ja 

neuvomaan valtioneuvostoa 



LIITE 2 

 

Helsingin kaupungin kaavoituksen ekotehokkuustyökalun mukainen pisteytys 

(HEKO, 2010). 

 



LIITE 3 

Lohjan taajamaosayleiskaavan kaukolämpöverkot (Pöyry, 2011). 

 


