
CO2-raportti 
Menetelmäkuvaus



Eri sektoreiden menetelmät, laskennassa käytetyt tietolähteet sekä mahdolliset 

laskentaan sisältyvät epävarmuudet ja päällekkäisyydet on kuvattu seuraavilla 

sivuilla.   

1. Menetelmät

CO2-raportissa kunnan kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kulutusperusteisesti 

siten, että sähkön ja kaukolämmön päästöt allokoidaan sille kunnalle, jossa sähkö 

ja kaukolämpö kulutetaan. Jätteen- ja jätevedenkäsittelyn päästöt allokoidaan sille 

kunnalle, jossa ne ovat muodostuneet, vaikka niiden käsittely tapahtuisi toisaalla.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ovat mukana ihmisen toiminnan 

aiheuttamat tärkeimmät kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja 

dityppioksidi (N2O). Koska kasvihuonekaasujen ilmakehää lämmittävän 

vaikutuksen voimakkuus vaihtelee, kasvihuonekaasujen päästöt on 

yhteismitallistettu hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2-ekv) kertomalla CH4- ja N2O-

päästöt niiden lämmitysvaikutusta kuvaavalla kertoimella (Global Warming

Potential, GWP). CO2-raportissa metaanin GWP-kertoimena on käytetty 21 ja 

dityppioksidin 310. Aikasarjan yhtenäisyyden säilyttämiseksi kertoimet on pidetty 

koko lasketun aikasarjan osalta samana. Fluoratut kasvihuonekaasut eli HFC- ja 

PFC-yhdisteet sekä rikkiheksafluoridi (SF6), joita käytetään tietyissä tuotteissa 

esimerkiksi kylmäaineina, eivät  sisälly laskentaan.

CO2-raportin laskentamalli on kehitetty perustuen menetelmiin, joita Tilastokeskus 

käyttää vuosittain YK:n ilmastosopimukselle raportoitavassa Suomen kasvi-

huonekaasuinventaariossa. Laskentamenetelmiä on sovellettu kuntatason 

päästölaskentaan sopiviksi. Lisäksi laskennassa käytettävät menetelmät vastaavat 

tai ovat helposti muokattavissa vastaamaan yleisimpiä globaalisti käytössä olevia 

raportointikehyksiä, kuten esimerkiksi Euroopan Komission kaupunginjohtajien 

ilmastosopimusta Covenant of Mayorsia. 
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Sähkönkulutus
Sektorin kuvaus: CO2-raportin sähkönkulutuksen päästölaskenta perustuu 

Energiateollisuus ry:n tilastoon kuntien sähkönkulutuksesta. Tilastossa 

sähkönkulutus on esitetty seuraaville luokille: asuminen ja maatalous; palvelut ja 

rakentaminen; ja teollisuus. Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt saadaan 

vähentämällä Energiateollisuus ry:n tilastoluokkien ”asuminen, maatalous, palvelut ja 

rakentaminen” sähkönkulutuksesta sähkölämmityksen ja maalämpöpumppujen 

sähkönkäytön päästö. 

Sähkönkulutuksen päästökertoimena Suomen keskimääräistä sähkönkulutuksen 

päästökerrointa, jonka laskenta perustuu pääosin Energiateollisuus ry:n aineistoihin. 

Suomen sähköntuotannon päästöt on yhteistuotannon tapauksessa laskettu 

käyttäen hyödynjakomenetelmää, ja päästöt on jaettu Suomen sähkönkulutuksella. 

CO2-raportissa sähkönkulutus lasketaan viikkotasolla, ja sähkönkulutuksen 

päästökerroin kuukausittain. Näin ollen sähkölämmitykselle saadaan suurempi 

päästökerroin kuin kuluttajien sähkönkulutukselle, sillä sähkölämmitystä käytetään 

enemmän talviaikaan, jolloin päästökerroin on keskimäärin suurempi kuin kesällä.   

Tietolähteet: Energiateollisuus ry:n Sähkötilastot, Sähkönkäyttö kunnittain [1], 

Energiateollisuus ry:n Sähkötilastot, Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 

[2], 

Epävarmuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet: Osa kuluttajien sähkönkulutuksesta 

käytetään todellisuudessa sähkölämmitykseen, sillä esimerkiksi kylpyhuoneiden 

sähköllä toimivan lattialämmityksen tai ilmalämpöpumppujen käyttämää sähköä ei 

pystytä erottelemaan, Niin ikään sähköautojen lataukseen käytettävä sähkö 

allokoituu sektorin päästöihin.  

Sähkölämmitys ja maalämpö
Sektorin kuvaus: Sähkölämmitettyjen sekä maalämmöllä lämmitettyjen rakennusten 
päästölaskenta perustuu mallinnukseen, jonka lähtötietoina hyödynnetään 
Tilastokeskuksen tilastoa rakennusten kerrosalasta ja käyttötarkoituksesta sekä 
tietoja rakennusten lämmityssähkön kulutuksesta koko Suomessa, Ilmatieteen 
laitoksen tietoihin perustuvia kuntakohtaisia lämmitystarvelukuja sekä Motivan 
tietojen pohjalta mallinnettuja lämpimän käyttöveden lämmitykseen tarvittavia 
energiamääriä. 

Laskennassa käytetty päästökerroin on koko Suomen sähkönkulutuksen 
keskimääräinen päästökerroin, joka on laskettu hyödynjakomenetelmällä 
Energiateollisuus ry:n tilastoihin perustuen.

Tietolähteet: Tilastokeskus, Rakennukset ja kesämökit [3], Ilmatieteen laitos, 
Lämmitystarveluvut [4], Motiva, Kulutuksen normitus [5] 

Epävarmuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet: Maalämmön päästöjä tarkasteltaessa  
on syytä ottaa huomioon, että lämmitysmuoto on yleistynyt viime vuosina, eivätkä 
Tilastokeskuksen rakennuskantatilaston tiedot ole välttämättä täysin ajantasaisia.

Sektorin päästölaskenta perustuu mallinnukseen, mikä aiheuttaa aina tiettyä 
epävarmuutta. 
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Kaukolämpö
Sektorin kuvaus: Sektorin päästölaskentaan sisältyy kunnassa kulutetusta 

kaukolämmöstä aiheutuneet päästöt, huolimatta siitä missä lämpö on tuotettu. 

Tiedot perustuvat suurten kaukolämpöverkkojen osalta Energiateollisuus ry:n 

tuottaman kaukolämpötilaston tietoihin sekä lämmönjakelijoille tehtyihin kyselyihin. 

Pienten kaukolämpökattiloiden osalta laskenta perustuu pääosin lämmönjakelijoille 

tehtyihin kyselyihin. Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon polttoaineet on jaettu 

sähkölle ja kaukolämmölle hyödynjakomenetelmää käyttäen.

Polttoaineiden CO2-päästöt on laskettu hyödyntäen Tilastokeskuksen 

polttoaineluokituksen polttoainekohtaisia päästökertoimia. Polttoaineen poltossa 

syntyy myös pieniä määriä CH4- ja N2O-päästöjä, joiden määrä riippuu sekä 

käytettävästä polttoaineesta että polttoteknologiasta. CH4- ja N2O-päästöt on 

laskettu käyttäen Kasvener-mallin päästökertoimia. 

Tietolähteet: Energiateollisuus ry:n Kaukolämpötilastot, Kaukolämpötilasto 

[6],Tilastokeskus, Polttoaineluokitus [7], Suomen ympäristökeskus, Kasvener-malli 

[8]

Epävarmuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet: Kaukolämmön kulutuksesta ja 

tuotannosta on saatavilla kattavat kansalliset tilastot. Epävarmuutta aiheuttavat 

tietokyselyin kerättävät tiedot ja mahdolliset haasteet niiden saatavuudessa.

Erillislämmitys
Sektorin kuvaus: Sektori käsittää kunnassa sijaitsevien öljyllä, puulla ja maakaasulla 
lämmitettävien rakennukset lämmityksestä aihetuvat päästöt. 

Öljylämmitettyjen rakennusten polttoaineenkulutus on CO2-raportissa mallinnettu 
käyttäen lähtötietona Tilastokeskuksen tilastoa rakennusten kerrosalasta ja 
käyttötarkoituksesta sekä tietoja rakennusten lämmitysöljyn kulutuksesta koko 
Suomessa, Ilmatieteen laitoksen tietoihin perustuvia kuntakohtaisia 
lämmitystarvelukuja sekä Motivan tietojen pohjalta mallinnettuja lämpimän 
käyttöveden lämmitykseen tarvittavia energiamääriä. 

Rakennusten lämmityksessä hyödynnetty maakaasu perustuu maakaasunjakelijoilta 
saatuihin tietoihin. 

Puupolttoaineen kulutus rakennusten erillislämmityksessä perustuu 
Luonnonvarakeskuksen tilastoon polttopuun käytöstä. Puun pienkäyttöä koskeva 
kartoitus toteutetaan noin kymmenen vuoden välein. 

Tietolähteet: Tilastokeskus, Rakennukset ja kesämökit [3], Ilmatieteen laitos, 
Lämmitystarveluvut [4], Motiva, Kulutuksen normitus [5], Luonnonvarakeskus, 
Polttopuun pienkäyttö [9] 

Epävarmuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet: Öljylämmityksen päästölaskenta 
perustuu mallinnukseen, mikä aiheuttaa aina tiettyä epävarmuutta. Tilastokeskuksen 
rakennuskantatilasto ei välttämättä ole täysin ajan tasalla öljylämmitettyjen 
rakennusten osalta, sillä näihin on viime vuosina tehty runsaasti lämmitystapa-
muutoksia. 

Maakaasulämmityksen osalta epävarmuutta aiheuttavat tietokyselyin kerättävät 
tiedot ja mahdolliset haasteet niiden saatavuudessa.

Kunnittaiseen polttopuun käyttöön liittyy epävarmuutta ja tilasto päivitetään harvoin. 
Puun pienkäytön merkitys päästöjen kannalta on kuitenkin pieni.

.
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Tieliikenne ja muut liikennemuodot
Sektorin kuvaus: Tieliikenteen päästölaskenta perustuu VTT:n LIISA-malliin, jossa 

lasketaan päästöt eri ajoneuvotyypeille ja tieluokille. Laskenta perustuu kahteen 

pääelementtiin: autokohtaisiin vuosisuoritteisiin (km/a) ja suoritekohtaisiin 

päästökertoimiin (g/km). Kuntakohtaisessa laskennassa maantiesuoritteen 

lähtökohtana on Liikenneviraston ilmoitus maantiesuoritteesta kunnittain. 

Katusuorite jaetaan kunnille niiden väkiluvun suhteessa, lukuun ottamatta suurimpia 

kaupunkeja, joiden osalta katuliikennesuoritteesta on tarkempaa tietoa. Mallissa 

käytettyihin päästökertoimiin vaikuttavat polttoaineiden bio-osuudet.

Raideliikenteen päästölaskenta perustuu VTT:n RAILI-mallin dieselvetureiden 

päästötietoihin. Kunnan alueella sijaitsevien ratapihojen päästöt ovat mukana 

laskelmissa. 

Vesiliikenteen huviveneiden päästöt lasketaan Traficomin vesikulkuneuvorekisterin 

lukumäärätietojen avulla. Satamien laskenta perustuu VTT:n MEERI-mallin tietoihin.

Lentoliikenteen päästöjen tietolähteenä käytetään Finavian tuottamia LTO-syklin 

päästöjä. LTO-syklin päästöihin lasketaan lentoon lähdön, laskeutumisen ja niihin 

liittyvien rullausten aiheuttamat päästöt.

Muiden liikennemuotojen laskenta on CO2-raportin kautta tarjottava lisäpalvelu.

Tietolähteet: VTT, Lipasto-laskentajärjestelmä [10], Traficom, 

Vesikulkuneuvorekisteri [11], Finavia, Vuosikertomus [12] 

Epävarmuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet: Tieliikenteen ja raideliikenteen 

sähkönkulutuksen päästöt ovat mukana kuluttajien sähkönkulutuksessa. 

Tieliikenteen päästöjen kuntakohtaiseen allokointiin liittyy epävarmuuksia.
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Maatalous
Sektorin kuvaus: Laskenta sisältää eläinten ruuansulatuksesta, lannasta sekä 

peltoviljelystä aiheutuvat päästöt. Eläinten ruuansulatuksen ja lannankäsittelyn 

päästöt on laskettu perustuen eläinten lukumäärään sekä Suomen 

kasvihuonekaasuinventaarion eläintyyppikohtaisiin päästökertoimiin. Laskennassa 

ovat mukana seuraavat eläintyypit: nautaeläimet (5 eri luokkaa), hevoset, ponit, 

lampaat, vuohet, siat, porot ja siipikarja (6 eri luokkaa). 

Peltoviljelystä aiheutuu N2O-päästöjä pienen osan pelloille lisätystä typestä 

muodostaessa N2O:ta. Laskentaan sisältyy synteettinen typpilannoitus, lannan 

käyttö lannoitteena, kasvien niittojäännös ja typpeä sitovat kasvit. Lisäksi 

laskennassa ovat mukana peltojen kalkituksen CO2-päästö sekä epäsuorat N2O-

päästöt muiden typpiyhdisteiden laskeuman ja typen huuhtouman seurauksena. 

Peltoviljelyn päästölaskenta perustuu kuntakohtaisiin viljelypinta-alatietoihin 

seuraaville kasveille: apilansiemen, herne, kaura, kevätvehnä, kukkakaali, lanttu, 

mukulaselleri, ohra, peruna, porkkana, punajuuri, ruis, seosvilja, sokerijuurikas, 

syysvehnä, tarhaherne, valkokaali ja öljykasvit. Lisäksi on käytetty tietoa koko 

kunnan viljelypinta-alasta. Päästöt on laskettu perustuen Suomen 

kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiin. 

Tietolähteet: Ruokaviraston maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä [13], 

Luonnonvarakeskuksen tilastotietokanta [14], Suomen Hippos ry, Hevosten 

lukumäärät kunnittain [15], Paliskuntain yhdistys, Porojen lukumäärät kunnittain 

[16]

Epävarmuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet: Laskennassa käytettävät 

keskimääräiset kertoimet eivät ota huomioon yksittäisillä tiloilla tehtäviä päästöjä 

vähentäviä toimia.

Jätehuolto
Sektorin kuvaus: Kaatopaikalla muodostuva metaanin määrä arvioidaan Syken

kehittämällä dynaamisella mallilla, joka ottaa huomioon eri vuosina kaatopaikalle 

sijoitetut jätemäärät, jätteen tyypin sekä kaatopaikkakaasun talteenoton ja 

hapettumisen pintakerroksessa. Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää 

jätehuoltoyhtiöiltä saatavaa päästöarviota. Syntypaikkaperusteista laskentaa varten 

kaatopaikkojen päästöt jaetaan jätehuoltoyhtiön toiminta-alueen kunnille asukas-

luvun suhteessa. Teollisuuden kaatopaikkojen päästöt lasketaan SYKE:n jätemallilla. 

Kompostoinnin päästölaskenta perustuu tietoihin käsitellyistä jätejakeista. 

Päästökertoimina käytetään Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästökertoimia. 

Useiden kuntien yhteisten kompostointilaitosten päästöt jaettaan kunnille 

asukasluvun suhteessa.

Yhdyskuntajäteveden CH4-päästöjen laskenta perustuu puhdistamoille saapuvan 

orgaanisen aineksen (BOD7) kuormaan, ja N2O-päästöjen laskenta 

jätevedenpuhdistamojen typpikuormaan vesistöihin. Päästöt lasketaan Suomen 

kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä hyödyntäen. Useiden kuntien yhteisten 

jätevedenpuhdistamoiden päästöt jaetaan kunnille jätevesikuorman suhteessa. 

Yhdyskuntajäteveden puhdistamoiden piiriin kuulumattomien asukkaiden 

jätevedenkäsittelyn päästöt lasketaan haja-asutusalueiden väkilukuun perustuen. 

CH4-päästö perustuu keskimääräiseen orgaanisen aineksen kuormaan, ja N2O-

päästö keskimääräiseen proteiininkulutukseen ja proteiinin typpisisältöön.

Teollisuuden jätevedenkäsittelyn päästöjen laskenta perustuu jäteveden-

käsittelylaitosten orgaanisen aineksen (COD) sekä typen kuormitukseen vesistöihin

Tietolähteet: Suomen ympäristökeskus, YLVA-tietokanta [17]

Epävarmuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet: Laskenta perustuu mallinnukseen, 

mikä aiheuttaa aina tiettyä epävarmuutta.
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Teollisuus ja työkoneet

Sektorin kuvaus:  Sektorin päästölaskenta sisältää teollisuuden ja työkoneiden 
polttoaineenkäytön päästöt, sähkönkulutuksen sekä teollisuuden prosesseista 
aiheutuvat päästöt.

Päästöt lasketaan perustuen  teollisuuden käyttämiin polttoaineisiin ja öljyn 
myyntimääriin. Teollisuuden käyttämien polttoaineiden määrät saadaan YLVA-
tietokannasta sekä yrityskyselyillä. Öljyn myyntimäärät Tilastokeskuksen tilastoista.

Sähkönkulutustiedot saadaan Energiateollisuus ry:n tilastosta ja  
sähköntuotantotiedot yrityksiltä. Teollisuuden omaan käyttöön tuottaman sähkön 
päästöt lasketaan teollisuuden polttoaineiden päästöihin. Tällöin Energiateollisuus 
ry:n tilastoimasta teollisuuden sähkönkulutuksesta vähennetään teollisuuden omaan 
käyttöön tuottama sähkö. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöihin sisältyy siis vain 
teollisuuden ostosähkö. Sähkönkulutuksen päästö lasketaan käyttäen 
valtakunnallista sähkönkulutuksen päästökerrointa. 

Bensiinikäyttöisten työkoneiden polttoaineen kulutus ja päästöt on laskettu käyttäen 
VTT:n TYKO-mallia.

Kevyen ja raskaan polttoöljyn käyttö työkoneissa ja muissa käyttökohteissa 
lasketaan vähentämällä kuntaan toimitetuista polttoainemääristä rakennusten 
erillislämmitykseen, kaukolämmitykseen sekä teollisuuden tuotantoon käytetyt 
polttoainemäärät.

Prosessipäästöjen tiedot saadaan päästökaupparekisterin julkisista tiedoista.

Teollisuuden ja työkoneiden laskenta on CO2-raportin kautta tarjottava lisäpalvelu.

Tietolähteet: Suomen ympäristökeskus, YLVA-tietokanta [17], Tilastokeskus, Öljyn 
myyntimäärät kunnittain [18], Energiateollisuus ry:n Sähkötilastot, Sähkönkäyttö 
kunnittain [1], VTT, Lipasto-laskentajärjestelmä [10], Energiavirasto, 
Päästölupapalvelu [19], yrityskyselyt

Epävarmuudet ja mahdolliset päällekkäisyydet: Öljyn kulutuksen laskentaan liittyy 
epävarmuutta, sillä tarkat käyttökohteet eivät ole tiedossa. Yrityskyselyillä 
kerättävien tietojen saatavuus saattaa vaihdella vuosittain.
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2. Lähdeluettelo

11 Traficom, Vesikulkuneuvorekisteri. Erikseen tilattava maksullinen aineisto.

12 Finavia, Vuosikertomus (julkaistaan vuosittain) 

13 Ruokaviraston maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmä. Erikseen tilattava 
maksullinen aineisto.

14 Luonnonvarakeskuksen tilastotietokanta, Kotieläinten lukumäärä 

15 Suomen Hippos ry, Hevosten ja ponien lukumäärät kunnittain. Erikseen tilattava 
aineisto.

16 Paliskuntain yhdistys, Porojen lukumäärät kunnittain, Erikseen tilattava aineisto.

17 Suomen ympäristökeskus, YLVA-tietokannan tiedot. Erikseen tilattava 
maksullinen aineisto

18 Tilastokeskus, Öljyn myyntimäärät kunnittain. Erikseen tilattava aineisto.

19 Energiavirasto, Päästölupapalvelu, http://www.paastolupa.fi/

Kuvien lähteet:

Sitowise ContentHub

https://kuviasuomesta.fi/

https://pixabay.com/fi/

1 Energiateollisuus ry, Sähkötilastot, Sähkönkäyttö kunnittain, 
https://energia.fi/tilastot/sahkotilastot (julkaistaan vuosittain)

2  Energiateollisuus ry, Sähkötilastot, Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt, 
https://energia.fi/tilastot/sahkotilastot (julkaistaan kuukausittain)

3 Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit 
[verkkojulkaisu]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rakke/ (julkaistaan vuosittain)

4 Ilmatieteen laitos, Viikoittaiset lämmitystarveluvut. Erikseen tilattava maksullinen 
aineisto.

5 Motiva, Kulutuksen normitus, 
https://www.motiva.fi/julkinen_sektori/kiinteiston_energiankaytto/kulutuksen_normit
us

6 Energiateollisuus ry, Kaukolämpötilastot, Kaukolämpötilasto, 
https://energia.fi/tilastot/kaukolampotilastot (julkaistaan vuosittain)

7 Tilastokeskus, Polttoaineluokitus (julkaistaan vuosittain)

8 Suomen ympäristökeskus, Petäjä, J., 2007. Kasvener - kasvihuonekaasu- ja 
energiatasemalli kuntatason tarkasteluihin 

9 Luonnonvarakeskus, Polttopuun pienkäyttö. Erikseen tilattava maksullinen aineisto. 
(julkaistaan noin kymmenen vuoden välein)

10 VTT, LIPASTO – Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen 
laskentajärjestelmä, http://lipasto.vtt.fi/ (julkaistaan vuosittain)
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