SYKE, Tilastokeskus

Ympäristö

Ympäristö

Kirkkonummen asuinalueet, kaupat ja ala-asteet

Palvelutaso on tiiviimmillä alueilla parempi kuin väljemmillä reuna-alueilla.

vat samalla etäisyydet muun muassa työhön, vapaa-ajan harrastuksiin ja palveluihin. Asukastiheyden lasku heikentää palvelutasoa, sillä toimivat palvelut edellyttävät asuinalueilta riittävää väestöpohjaa.
Etäisyyksien kasvu ja lähipalvelujen puuttuminen lisäävät ennen kaikkea henkilöautoliikennettä, mikä pahentaa ruuhkia,
heikentää ilmanlaatua ja tuottaa ilmastonmuutoksen kannalta ei-toivottuja hiilidioksidipäästöjä.

Tiiviillä asuinalueilla hyvä
palvelutaso
Väljästi rakennetuilla uusilla omakotialueilla lähipalveluita jää puuttumaan, mutta myös vanhoilla alueilla asukastiheyden
lasku vaikeuttaa joidenkin palvelujen ylläpitoa. Palvelutaso onkin paras asukastiheydeltään tiiveimmillä alueilla. Metropolialueen taajamien kerrostaloalueilla 85 prosenttia kaikista asukkaista asuu
kävelyetäisyydellä (500 m) päivittäistavarakaupasta. Pientaloalueilla lähellä kauppaa asuu 39 prosenttia asukkaista ja al64 Tieto&trendit 8/2007

haisen tehokkuuden pientalovyöhykkeellä vain 7 prosenttia. Myös ala-asteen koulujen saavutettavuus on paras kerrostaloalueilla ja heikoin alhaisen tehokkuuden
pientalovyöhykkeellä, vaikka erot eivät
olekaan yhtä suuria kuin kaupallisten palveluiden saavutettavuudessa. Kaupalliset
palvelut ovat keskittyneempiä kuin julkiset palvelut.
2000-luvulla ruokakauppapalveluiden
saavutettavuus on hiukan heikentynyt
koko seudun kaikilla asuinaluetyypeillä,
kuten koko maassakin. Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä on kuitenkin eroja. Pääkaupunkiseudun pientaloalueilla ja kehyskuntien kerrostaloalueilla
kauppojen saavutettavuus on jopa hivenen parantunut. Ala-asteiden saavutettavuus on heikentynyt ainoastaan kehyskuntien alhaisen tehokkuuden vyöhykkeellä.
Joukkoliikenteen palvelutaso vaihtelee
saman suuntaisesti eri tyyppisillä asuinalueilla. Pääkaupunkiseudun kerrostaloalueilla 92 prosenttia väestöstä asuu kor-

keintaan 250 metrin etäisyydellä linja-autopysäkistä, kun taas kehyskuntien alhaisen tehokkuuden alueilla 36 prosenttia.
Pääkaupunkiseudulla pysäkkien saavutettavuus eri tyyppisillä asuinalueilla on
koko maan keskiarvoa parempi, mutta
kehyskunnissa taas koko maata alempi.
Linja-autopysäkin läheisyys ei kuitenkaan
kerro joukkoliikenteen palvelutasosta –
linjavaihtoehdoista, vuorovälistä ja matka-ajasta – mikä on yleensä parempi kerrostaloalueilla kuin väljemmillä alueilla.
Helsingin metropolialueen kerros- ja
pientaloalueilla palvelujen saavutettavuus
on kaiken kaikkiaan parempi kuin koko
maassa tiiviin asutuksen ansiosta. Sen
sijaan kehyskuntien alhaisen tehokkuuden asuinalueilla palvelutaso on heikko,
koko maan alhaisen tehokkuuden alueiden keskiarvoa heikompi. Näillä harvaan
rakennetuilla omakotitaloalueilla vain 6
prosenttia asukkaista asuu kävelyetäisyydellä kaupasta ja 11 prosenttia ala-asteikäisistä kävelyetäisyydellä ala-asteesta.
Ne toimivat lähes täysin alueen ulkopuolisten palvelujen ja henkilöauton varassa.
Taajamien olemassa olevien alueiden täydennysrakentamisella on pyritty
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, liikennetarpeen vähentämiseen sekä palveluiden ja joukkoliikenteen ylläpitämiseen.
Uusien alhaisen tehokkuuden asutusalueiden muodostuminen ja asumisväljyyden kasvu ovat kuitenkin syöneet vanhojen asuinalueiden tiivistämisestä saadun
hyödyn. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen vaatii tulevaisuudessa suunnitelmallisempia toimia asutuksen leviämisen pysäyttämiseksi. Tärkeää on kuitenkin olla unohtamatta elinympäristön laatua ja ihmisten asumistoiveiden toteuttamismahdollisuuksia.
Anna Strandell on vanhempi tutkija
ja Kaisu Harju suunnittelija Suomen
ympäristökeskuksessa.
Lisätietoja elinympäristön ja
yhdyskuntarakenteen seurannasta sekä muista
alueidenkäytön tietojärjestelmistä: http://www.
ymparisto.fi/aluneuvonta

Jukka Hoffrén
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Fossiilisten polttoaineiden käyttöä
Hoffren
vähennettävä kiireesti
Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n marraskuussa 2007 julkaisema ilmastonmuutosraportti vahvistaa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut niin korkeaksi, että sen alentaminen alkaa olla vaikeaa. Nyt tarvitaan jo pikaisia toimia fossiilisten polttoaineiden
käytön vähentämiseksi.
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ioton sopimuksen jälkeisistä, ten polttoaineiden korvaaminen uusiutumaailmanlaajuisista päästövä- villa energialähteillä.
hennystavoitteista
neuvotellaan YK:n Balin ilmastokokouksessa Päästövähennyksiä
joulukuussa 2007. Tehtävänä on poh- ei voi enää välttää
tia, miten maailman hiilidioksidipääs- Suomen energiankulutus asukasta kohden
töjä saadaan leikattua 50–85 prosentilla on yksi maailman korkeimmista ja Suovuoteen 2050 mennessä. EU sitoutui men fossiilisten polttoaineiden kulutus
helmikuussa 2007 vähentämään yksi- on kasvanut nopeasti ja rajusti (Kuvio 1).
puolisesti kasvihuonekaaVastaavasti ovat kasvaneet
supäästöjään 20 prosenmyös Suomen fossiilisisSuomessa ongeltilla vuoteen 2020 menta polttoaineista lähtöisin
mana on etenkin
nessä, vaikka muut maat
olevat hiilidioksidipäästöt
sähkön kulutukeivät vastaaviin leikkauk(Kuvio 2). Tähän asti Suosen jatkuva kasvu.
siin suostuisikaan.
mi on kansallisiin erityispiirteisiinsä vedoten vältNopeasti etenevän ilmastänyt kansainväliset päästonmuutoksen
torjunta
pakottaa hillitsemään energiankulutuk- tövähennystavoitteet.
Lähitulevaisuudessa myös Suomi jousen kasvua, parantamaan energiatehokkuutta ja kehittämään uusiutuvia energia- tuu sitoutumaan aivan toisella tavalla
vähentämilähteitä. Siirtymä pois fossiilisista polttoai- kasvihuonekaasupäästöjen
neista, öljystä, hiilestä ja maakaasusta on seen. Meillä ei ole vielä kunnolla arvioitu
sitä helpompaa mitä energiatehokkaampi kaikkia mahdollisuuksia, joilla fossiilisten
yhteiskunta on. Yhteiskuntien tulisikin polttoaineiden käyttöä ja hiilidioksidiensiksi parantaa energiatehokkuuksiaan, päästöjä voitaisiin vähentää. Keinoja silti
jotta pidemmällä aikavälillä olisi mahdol- löytyy kaikilta yhteiskunnan sektoreilta.
Suomessa SDP ja Vihreät ovat esitlista luopua kokonaan ilmastonmuutosta
kiihdyttävistä fossiilisista polttoaineista. täneet tavoitteeksi Suomen muuttamiAvainasemassa muutoksessa on fossiilis- sen öljyriippumattomaksi vuoteen 2030
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56 mm
Uusiutuva ja fossiilinen energia
Suomessa 1960–2006

mennessä. Taustalla on Ruotsin hallituksen vuonna 2005 asettama tavoite tehdä
Ruotsista vuoteen 2020 mennessä ensimmäinen maa maailmassa, joka on riippumaton fossiilisista polttoaineista ja täysin öljytön. Tavoitteeseen pyritään siirtymällä uusiutuviin polttoaineisiin lämmitysenergian tuotannossa ja liikenteessä
sekä tehostamalla energiankäyttöä.

Uusiutuvan energian osuutta
lisättävä tuntuvasti
Suomen talouden rakenne on hyvin teollisuustuotantovaltainen ja energiaintensiivinen. Teollisuutemme eräänä keskeisenä menestystekijänä on pidetty halpaa
ja helposti saatavilla olevaa energiaa. Hiilen, maakaasun ja ydinenergian käyttöä
onkin viime vuosikymmeninä lisätty huomattavasti (Kuvio 3). Sen sijaan uusiutuvien energialähteiden lisääminen ja energian säästäminen ovat jääneet vähemmälle huomiolle.
EU:n tavoitteena on uusiutuvan energian osuuden nostaminen 20 prosenttiin
kokonaisenergiankulutuksesta
vuoteen
2020 mennessä. Osana tavoitetta EU-komissio on esittänyt uusiutuvan energian
osuuden tuntuvaa nostamista kaikissa
jäsenmaissa. Suomen energiasta uusiutuvien osuus on nykyisin 25 prosenttia, EUkomission laskelmissa se tulisi nostaa aina
40 prosenttiin.
Suomessa ongelmana on etenkin sähkön kulutuksen jatkuva kasvu. Kotitalouksien sähkön kulutus kasvaa nykyisellään jopa nopeammin kuin teollisuuden kulutus. Tällä hetkellä kotitalouksien
osuus Suomen sähkönkulutuksesta on viidennes, mikä vastaa jo lähes koko Suomen
ydinenergiatuotantoa.

Lämmitysenergiaa haaskataan
Rakennetun ympäristön kuluttama energia ruokkii ilmastonmuutosta merkittävästi. Maailman tuotetusta energiasta rakennusten energiankulutukseen käytetään
nykyisin 40 prosenttia, mikä aiheuttaa 25
prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden pikainen parantaminen onkin eräs
66 Tieto&trendit 8/2007
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200ja polttoaineita kehitvielä 20 prosenttia tätäkin alemmaksi eli teknisillä ratkaisuilla
Asennettu kapasiteetti
Tuotanto
30 prosenttiin nykyisestä tasosta.
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on vielä
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pystyisi helposti jopa puolittamaan omat hokkuutta parantavia ja päästöjä alentaLähde: Tilastokeskus, Energiatilastot. Kuvio 4
kasvihuonekaasupäästönsä siirtymällä vih- via ratkaisuja ovat muun muassa hybridi-,
reään sähköön, tehostamalla kotinsa ener- maakaasu- ja biopolttoainetta käyttävät
giankäyttöä, suosimalla joukkoliikennettä autot. Niiden yleistyminen edellyttää kuija vähäpäästöisten henkilöautojen hankin- tenkin veropoliittisia uudistuksia.
Suomessa autoverotus muuttuu vuotaa, vähentämällä henkilöautoilua ja lentomatkoja. Energian hinnan nostaminen den 2008 alussa auton hiilidioksidipäästöiesimerkiksi verotuksen tai päästökaupan hin perustuvaksi. Käytännössä henkilö- ja
perheautojen hinnat laskevat 1 500–3 000
avulla motivoisi säästämiseen parhaiten.
Kotien sähkönkulutusta on mahdol- euroa, ja verotus nousee vasta yli 9,4 litlista laskea 15–20 prosenttia pelkästään raa sadalla kilometrillä kuluttavilla bensiikäyttötottumusten muutoksilla. Monien niautoilla ja yli 8,5 litraa kuluttavilla dieelektronisten laitteiden lepo- ja valmius- selautoilla. Lisäksi vuodesta 2010 alkaen
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Suomen nykyisen, pääosin polttoon
Suomelle ilmastonmuutoksen torjunta
on suuri haaste paitsi laajuudeltaan ja en- perustuvan voimalaitoskapasiteetin teknustamattomuudeltaan, myös aikajänteel- ninen elinikä vaihtelee 25–50 vuoden
tään. Valtionhallinnon perinteisen muuta- välillä. Mikäli korvaavat voimalaitokset
man vuoden suunnitteluperspektiivin si- perustuisivat uusiutuvien energialähteijasta ilmastonmuutoksen hillintä vaatii den käyttöön, sulkeutuisivat Suomen vii-

meiset hiilipohjaiset voimalaitokset vuoden 2040 jälkeen. Seuraavien 20 vuoden
aikana tehtävät investointipäätökset ovat
siksi ratkaisevan tärkeitä, mikäli kehityksen suuntaa halutaan muuttaa.
Myös teollisuuden tuotantokoneistoa
uusitaan koko ajan. Nykyinen tuotantokoneisto on kokonaan uudistettu vuoteen 2050 mennessä, mikä mahdollistaa entistä suuremmat energian säästöt.
Haasteena on nykyisten hiilenpolttoon
perustuvien tekniikoiden täysimääräinen
korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä.
Esimerkiksi tuulivoiman osuutta voidaan
Suomessa kasvattaa nykyisestä 0,2 prosentista jopa 20 prosenttiin energiantuotannosta ilman että tuulen vaihteluista
johtuvista tuotannonvaihteluista tulisi
ongelmia (Kuvio 4).
Suomessa yhteiskunnan rakenteiden
uudistamistarve on niin suuri, ettei haasteita voida ratkaista vain yhdellä uudella
tekniikalla. Paljon toiveita on asetettu
ydinvoiman lisäämiseen, mikä ei raakaaineen rajallisuuden ja sen saatavuuden
kannalta ole kestävä ratkaisu. Toisaalta
vesivoiman lisärakentaminenkaan ei
luonnonsuojelusyistä ole juurikaan mahdollista. Jonkin verran uutta potentiaalia
löytyy tuulivoimasta ja biopolttoaineista,
mutta lisäksi tarvitaan etenkin rakenteellisia muutoksia ja säästämistä.
Kirjoittaja on Tilastokeskuksen tietotekniikkaja menetelmäpalvelujen tutkimus- ja
kehittämisyksikön tutkimuspäällikkö.
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