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1 Tiivistelmä
Kuopion
kaupunkialueen
kasvihuonekaasupäästöjen,
lähinnä
hiilidioksidipäästöjen
(CO2)
vähennystoimenpiteiden vaikutusta päästöihin sekä väestön terveyteen ja hyvinvointiin tarkasteltiin
kansainvälisessä URGENCHE-hankkeessa. Hankkeessa tarkastellut päästövähennystoimenpiteet olivat 1)
biomassan käytön lisäys Haapaniemen voimalaitoksella, 2) asuntojen energiaparannukset, 3)
biopolttoaineiden käytön lisäys liikenteessä ja 4) puun pienpolton lisäys asuntojen lämmityksessä.
Vaikutusarviointi perustui vuoden 2010 (nykytilanne) ja vuoden 2020 BAU (nykyisenkaltainen toiminta) ja
2020 CO2 päästövähennystoimenpide -skenaarioiden vertaamiseen. Päästövaikutuksia tarkasteltiin CO2- ja
hiukkaspäästöjen osalta, terveysvaikutuksia pienhiukkaspäästöjen (PM2.5) osalta ja hyvinvointivaikutuksia
asuntojen energiaparannusten ja lämmitysratkaisujen osalta. Terveysvaikutukset arvioitiin säästettyinä
tapausmäärinä sekä tautitaakkana.
Tarkastelu osoitti, että Kuopion kaupunkialueen CO2-päästöistä voitaisiin vähentää yli puolet lisäämällä
biomassan määrä 50%:iin Haapaniemen voimalaitoksella käytetystä polttoaineesta, vähentämällä
lämmitysenergian kulutusta asuntojen energiaparannuksilla ja lisäämällä biopolttoaineiden määrä
liikenteessä 30%:iin. Toimenpiteet vähentäisivät myös paikallisia pienhiukkasten päästöjä huomattavasti.
Puun pienpolton lisääminen vähentäisi jonkin verran CO2-päästöjä, mutta lisäisi terveydelle haitallisia
pienhiukkaspäästöjä.
Vaikka tarkastellut toimenpiteet alentavatkin huomattavasti näiden lähteiden pienhiukkaspäästöjä, alenee
alueen PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuus vain hieman yli 4%. Tämä johtuu siitä, että Kuopion alueen
pääasiallinen PM2.5-päästölähde on kaukokulkeuma, johon paikalliset päästövähennykset eivät vaikuta.
Tästä syystä tarkasteltujen toimenpiteiden terveysvaikutukset jäävät suhteellisen alhaiselle tasolle.
Alentuneen PM2.5-pitoisuuden myötä estettäisiin muutama ennenaikainen kuolema ja muutaman
kroonisen keuhkoputkentulehduksen kehittyminen sekä säästettäisiin n. 400 sairaslomapäivää.
Yksinkertaisen kustannusarvion perusteella Kuopion kaupunkialueen PM2.5-altistuksesta aiheutuvien
terveysvaikutusten rahallinen arvo on n. 33 miljoonaa euroa vuodessa, josta tarkastelluilla
päästövähennystoimenpiteillä voitaisiin säästää n. 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.
Hyvinvointivaikutuksia voitiin arvioida vain laadullisesti hankkeen aikana kerätyn asukaskyselyn aineiston
pohjalta. Tarkastelun perusteella asuntojen ilmanvaihto ja siihen liittyen ilmanlaatu sekä sisätilojen
lämpötila ovat yhteydessä väestön tyytyväisyyteen ja koettuun hyvinvointiin. Asuntojen
energiaparannuksilla on mahdollista vaikuttaa myönteisesti hyvinvointiin asuntojen sisälämpötilan
kohotessa talvikaudella, mutta toimenpiteet voivat vastaavasti vaikuttaa myös negatiivisesti korottaen
sisälämpötiloja kesäkaudella sekä huonontamalla sisäilman laatua. Kyselytietojen tarkastelu myös osoitti
puun pienpolton savujen laskevan väestön hyvinvointia.
Tämän arvion perusteella biomassan käytön lisäys Haapaniemen voimalaitoksella olisi suositeltava
toimenpide Kuopion alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Muut tarkastellut toimenpiteet
(asuntojen energiaparannukset, biopolttoaineiden käytön lisäys liikenteessä, puun pienpolton lisääminen)
vähentävät osaltaan CO2-päästöjä, mutta toimenpiteiden muihin päästö-, terveys- ja
hyvinvointivaikutuksiin liittyy suuria epävarmuuksia ja mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia, joten niitä ei
voida varauksetta suositella kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
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2 Tausta
Kuopion kaupunki osallistui vuonna 2011 alkaneeseen kolmevuotiseen kansainväliseen URGENCHEhankkeeseen (urban Reduction of Green House Gas Emissions in China and Europe), jossa selvitettiin
kasvihuonekaasupäästöjen paikallisten vähentämistoimenpiteiden vaikutusta väestön terveyteen ja
hyvinvointiin. Suomesta hankkeessa olivat Kuopion kaupungin lisäksi mukana Terveyden ja Hyvinvoinnin
laitos (THL) ja Suomen Ympäristökeskus (SYKE). Hankkeen muut tutkimuskaupungit Euroopasta olivat Basel,
Stuttgart, Rotterdam ja Thessaloniki sekä Kiinasta Suzhou ja Xi'an. Hankkeen partnerit on esitelty liitteessä
1. Hanke rahoitettiin Euroopan Unionin 7. puiteohjelmasta.

3 Kuopion ilmastopolitiikka 2009-2020
Kuopion kaupunki on toiminut pitkään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen
hillitsemiseksi. Kuopion kaupunki laati ensimmäisen ilmastostrategiansa vuonna 2003. Kuopion
kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2009-2020 vuonna 2009. Kuopion
ilmastopoliittinen ohjelma sisältää 6 päämäärää, joihin liittyy 26 erillistä tavoitetta. Päämäärät ovat:







Kasvihuonekaasupäästöt Kuopiossa ovat vähentyneet vähintään 40 % vuoden 1990
tasosta vuoteen 2020 mennessä
Kaupungin omien toimintojen energiankäyttö vuonna 2016 on vähentynyt vähintään 9
% vuoden 2005 tasoon verrattuna.
Liikenteestä ja liikkumisesta aiheutuneet kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet. Kevyt- ja
joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumismuotoja.
Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisätty.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopion kaupungin toimintoihin on tunnistettu ja
niihin on varauduttu.
Kaikki ovat tietoisia valintojensa ja toimiensa vaikutuksista energiankulutukseen ja
kasvihuonekaasupäästöihin

4 Kasvihuonekaasupäästöt Kuopiossa
Kuopion pääasialliset kasvihuonekaasupäästölähteet ovat lämmitys, teollisuus ja työkoneet ja liikenne
(Kuva 1). Vuonna 2010 koko Kuopion alueen kasvihuonekaasupäästöt olivat n. 1040 kt/CO2-ekv ja vuonna
2012 n. 809 kt/CO2-ekv (CO2-Raportti 2014). Selkein lasku vuosien 2010 ja 2012 välillä on tapahtunut
kaukolämmön ja sähkö päästöissä, joka johtuu Kuopion Energia Oy:n tekemistä tuotantoratkaisuista
Haapaniemen voimalaitoksilla.
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Kuva 1. Kasvihuonekaasupäästöjen lähteet ja määrät Kuopiossa.

Pääosa, eli 42%, CO2-päästöistä tulee rakennusten lämmityksestä (kaukolämpö, sähkölämpö ja
erillislämmitys, Kuva 2).

Kuva 2. Eri päästölähteiden osuudet kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä Kuopiossa vuonna 2010.
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5 Kuopion tarkastellut päästövähennyskenaariot
5.1 Arviointiin valitut kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimenpiteet
Kuopion nykyinen ilmastopoliittinen ohjelma toimi lähtöasetelmana Kuopion arvioitavaksi valituille
kasvihuonepäästöjen vähennystoimenpiteille hankkeessa. Projektissa oli tarkoituksensa arvioida realistisia
toimenpiteitä, joiden määrittelyssä oli mukana kaupungin edustajia liikenne-, kaupunki- ja
maankäytönsuunnittelusta, Kuopion Energia Oy:ltä ja alueellisista ympäristönsuojelupalveluista. Arviointiin
valitut toimenpiteet luokiteltiin kolmen pääaiheen alle:
1. Lämmitysenergian tuotanto
a. Biomassan käytön lisääminen Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitoksella
b. Puun pienpolton lisääminen asuintalojen lämmityksessä
2. Rakennusten energiatehokkuus
a. Lämmöneristyksen parantaminen asuinrakennuksissa (uudet ja peruskorjatut rakennukset)
3. Liikenne
a. Biopolttoaineiden käytön lisäys tieliikenteessä

5.2 Skenaariot
Arviointi perustui vuoden 2010 nykytilanne -skenaarion vertaamiseen vuoden 2020 entisen kaltaisen
toiminnan (business-as-usual, BAU) ja 2020 CO2 interventio -skenaarioihin. 2020 BAU -skenaario kuvaa
tilannetta, jossa asiat jatkuvat vuodesta 2010 vuoteen 2020 ilman aktiivisia muutoksia ja 2020 CO2
interventio -skenaario kuvaa tilannetta, jossa arvioitavat aktiiviset päästövähennystoimenpiteet ovat
toteutuneet. 2020 BAU -skenaariossa oletetaan väestön, liikennemäärien, liikenneverkkojen,
rakennuskannan ja lämmitysenergia kulutuksen muuttuvan ennakoidun kasvun mukaisesti ja 2020 CO2
intervention -skenaariossa oletukset muotoutuvat arvioitavien toimenpiteiden mukaisesti (Taulukko 1).
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Taulukko 1. Arvioitujen skenaarioiden oletukset.

Source

2010 nykytilanne

Haapaniemen
voimalaitos

* Polttoaineesta 4%
biomassaa
* Tuotantomäärä
vuoden 2010
toteutuma

2020 BAU

2020 CO2 interventio (1)

* Polttoaineesta 4%
biomassaa
* Tuotantomäärä arvioitu
uusien, korjattujen ja
vanhojen rakennusten
määrän ennusteiden
mukaan
Liikenne
* Polttoaineesta 5%
* Polttoaineesta 20%
biopolttoaineita
biopolttoainetta
* Polttoaineen
* Polttoaineen käyttö
käyttö vuoden 2010
arvioitu ennustetun
toteutuma
liikennekasvun pohjalta
* Autokanta EURO3 - * Autokanta EURO4 päästöluokituksella
päästöluokituksella
Asuntojen
* Asuntojen
* 3% asunnoista
energiatehokkuus lämmitysenergian
energiakorjataan vuosittain
ja erillislämmitys tarve keskimäärin
2010-2020 välillä
166 kWh/m2
* Korjattujen ja uusien
(perustuu todelliseen rakennusten
kaukolämmön
lämmitysenergian tarve 70
käyttöön)
kWh/m2
* Asuntojen
* Asuntojen
lämmitysmenetelmät lämmitysmenetelmät
jakaantuvat kuten
jakaantuvat kuten 2010
2010

* Polttoaineesta 50%
biomassaa
* Tuotantomäärä arvioitu
uusien, korjattujen ja
vanhojen rakennusten
määrän ennusteiden
mukaan
* Polttoaineesta 30%
biopolttoaineita
* Polttoaineen käyttö
arvioitu ennustetun
liikennekasvun pohjalta
* Autokanta EURO5 päästöluokituksella
* 3% asunnoista
energiakorjataan vuosittain
2010-2020 välillä
* Korjattujen ja uusien
rakennusten
lämmitysenergian tarve 25
kWh/m2
* Öljylämmitys korvataan
puun pienpoltolla
* Puuta käytetään
tukilämmityksenä
kaksinkertainen määrä
verrattuna vuoteen 2010
(1) Lisäksi arvioitiin 2020 CO2 interventio -skenaario, jossa puun pienpolttoa ei lisätty (2020
CO2 interventio – ei puunpolttoa)

5.3 Arvioinnin rajat
5.3.1 Alue
Arviointien alueeksi valittiin Kuopion keskeinen kaupunkialue välillä Pitkälahti Sorsasalo (Kuva 3). Alueen
koko on n. 15 km x 10 km. Alue kattaa (vuonna 2010) 62% koko Kuopion alueen asuinrakennuksista (53%
erillistaloista, 96% rivitaloista ja 99% kerrostaloista) ja 87% (n. 81 000) väestöstä. Arvioinnissa käytetyt
aineistot kattavat yleensä tämän alueen, ja poikkeuksista mainitaan erikseen.
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Kuva 3. Kuopion keskeinen kaupunkialue valittiin arviointien kohdealueeksi.

5.3.2 Terveysvaikutusarviointiin valitut ympäristöaltisteet
Tarkasteltavat toimenpiteet ja saatavilla oleva terveysvaikutusarviointiin tarvittava aineisto määrittelivät
terveysvaikutusarviointiin valikoituneet ympäristön epäpuhtaudet ja ympäristötekijät (Taulukko 2).
Liikenteen ja energiantuotannon päästöistä tarkasteltaviksi valikoituivat pienhiukkaset (PM2.5) ja
kokonaishiili (EC). Kokonaishiili kuitenkin jätettiin lopullisesta tarkastelusta pois, koska sen pitoisuudet
tarkasteltavista lähteistä (liikenne ja puun pienpoltto) todettiin niin alhaisiksi (0.4 µg/m3 2010
nykytilanteessa), että terveysvaikutukset ja etenkin niiden muutokset tarkasteltavissa skenaarioissa ovat
olemattomat.
Liikenteen melu on yksi merkittävistä terveysvaikutuksia aiheuttavista ympäristötekijöistä, ja sen
terveysvaikutukset arvioitiinkin 2010 nykytilanteessa. Tulevaisuuden 2020 skenaarioista se kuitenkin
jätettiin pois, koska tarkasteltavat CO2-päästövähennystoimenpiteet eivät vaikuta liikenteen melutasoihin.
Sisäympäristön tekijöistä home/kosteus ja lämpötila määriteltiin merkittäviksi tekijöiksi, joihin asuntojen
energiatehokkuus (eli lisääntynyt lämpöeristeen määrä) mahdollisesti vaikuttaa. Sisäympäristön lämpötila
jouduttiin kuitenkin jättämään arvioinnin ulkopuolelle tietojen puutteen seurauksena (katso kappale 8.1).
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Taulukko 2. Terveysvaikutusarviointiin valikoituneet ympäristötekijät.

Toimenpide

Ympäristötekijä

Lämmitysenergian tuotanto
Biomassan käytön lisäys Haapaniemen voimalaitoksella

Ulkoilman epäpuhtaus; PM2.5

Puun pienpolton lisääminen

Ulkoilman epäpuhtaus; PM2.5

Liikenne
Biopolttoaineiden käytön lisääminen liikenteessä
Rakennusten energiatehokkuus
Asuintalon parempi lämmöneristys

Ulkoilman epäpuhtaus; PM2.5
Melu; vain 2010 nykytilanne
Sisätilojen
kosteus;
Sisätilojen lämpötila

home/kosteus

6 Menetelmät ja aineisto
6.1 Päästölaskenta
6.1.1 Ulkoilman epäpuhtauksien leviämismallitus
Ilmatieteenlaitos mallinsi ulkoilman epäpuhtauksien päästöt ja niiden leviämisen tieliikenteelle,
Haapaniemen voimalaitokselle ja asuinrakennusten erillislämmitykselle. Laskentojen oletukset perustuivat
Urgenchen skenaarioihin liittyviin oletuksiin ja mallituksen sisältö on kuvattu tarkemmin erillisessä
raportissa (Komppula ym. 2013). Mallituksesta saatiin kokonaispäästöt per vuosi sekä leviämismallilla
lasketut pitoisuudet GIS-koodattuna pisteverkkona, jossa oli 7 453 laskentapistettä.
6.1.2 Kasvihuonekaasupäästöt
Aiemmin kappaleessa 4 esitetyt kasvihuonekaasupäästöt sisältävät koko Kuopion alueen päästöt, joten tätä
arviota varten laskettiin CO2-päästöt siten, että ne sisälsivät ainoastaan arviossa mukana olevat
päästölähteet ja tarkastelualueen. Laskennassa käytettiin aineistoa, joka on esitelty kappaleessa 6.4 sekä
seuraavia päästökertoimia (Taulukko 3).
Taulukko 3. CO2-päästökertoimet eri lämmitysmenetelmille ja polttoaineille energian tuotannossa ja liikenteessä.

Polttoaine tai lämmitysmuoto 2010 nykytilanne 2020 BAU 2020 CO2 interventio Yksikkö
Kaukolämpö (a
Öljy (b

305
267

305
267

164
267

g CO2 / kWh
g CO2 / kWh

Sähkö (b

200

200

200

g CO2 / kWh

200

200

200

g CO2 / kWh

381

381

381

g CO2 / kWh

0

0

0

g CO2 / kWh

2548*

2101**

1825***

g/l

2209*

1701**

1422***

g/l

Maalämpö
Turve

(b

(b

Puu ja biomassa
Diesel

(c

Bensiini

(c

(b

a) Haapaniemen voimalaitoksen tuotannon perusteella laskettu
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b) Motiva Oy
c) LIISA 2011 aineiston päästökertoimet biopolttoaineiden määrä mukaan
* = 5% biopolttoaineita, ** = 20% biopolttoaineita, *** = 30% biopolttoaineita

6.2 Terveysvaikutusten arviointi
Terveysvaikutukset arvioitiin käytettiin tautitaakka-menetelmää, jonka yksikkönä on DALY/vuosi (disabilityadjusted-life-year). Tautitaakka yhdistää sairauden kanssa eletyn ajan (YLD) ja sairauden aiheuttaman
enneaikaisen kuoleman takia menetetyn elinajan (YLL):
DALY = YLD + YLL
YLD lasketaan kertomalla altisteen vuosittain aiheuttamien tautikohtaisten uusien tapausten määrä (eli
ositettu tapausmäärä (attributable incidence, AI) sairauden kestolla (L, vuotta) ja sairauden
haittapainokertoimella (disability weight, DW). YLL lasketaan keskimääräisen elinajanodotteen ja
sairauskohtaisen keskimääräisen kuolin iän avulla.
Ympäristötautitaakan (eBoD) laskemiseksi tarvitaan tietoa väestön altistustasoista (E and f), sairauksien
altistusvastefunktiosta (RRo and RR) sekä sairauksien vuosittaisista tapausmääristä (I) (Kuva 4).

Kuva 4. Tautitaakan laskenta: AI x DW x L (Hänninen & Knol, eds. 2011).

6.3 Terveysvaikutusten kustannusavio
Terveysvaikutusten kustannuslaskennat suoritettiin karkealla menetelmällä, jossa menetetty elinvuosi
arvotettiin aiempien tutkimusten perusteella määritellyllä kokonaissummalla ja vastaavasti sairauksien
aiheuttama terveiden elinvuosien aika arvotettiin laskemalla kustannukset menetetylle työkyvylle,
aktiivisuudelle ja hyvinvoinnille sekä sairaudenhoidolle. Laskennassa käytetyt numeeriset tiedot on esitetty
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kappaleessa 6.4.9 ja muut laskentaan vaikuttavat tekijät, kuten sairauden kesto ja menetettyjen elinvuosien
määrä kappaleessa 6.4.8, Taulukko 8.

6.4 Skenaarioiden aineisto
Arviointeja varten kerättiin kattava aineisto erilaisia julkaisuja, raportteja, tietokantoja ja kaupungin
rekistereitä hyödyntäen. Nykytilanteen 2010 -skenaariossa käytettiin todellista aineisto niin paljon kuin
mahdollista ja tulevaisuuden 2020 -skenaarioissa tukeuduttiin tulevaisuuden ennusteisiin.
6.4.1 Väestö
Väestöennuste perustuu Kuopion kaupungin omiin alueella tapahtuviin kasvuennusteisiin. Arviointien
kohteena olevalla kaupunkialueella asui 80 425 asukasta vuonna 2010 ja ennusteiden mukaan se kasvaa
5 515 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä, jolloin asukasmäärä olisi 85 940.
6.4.2 Asuinrakennukset
Rakennustietokanta-aineistosta koottiin asuinrakennusten pinta-alat vuoden 2010 tilanteesta.
Tulevaisuuden ennuste 2020 tehtiin oletuksella, että asuinrakennusten pinta-ala lisääntyy jokaista uutta
asukasta kohti 45 m2 (Pöyry 2011) (Taulukko 4).
Taulukko 4. Asuinrakennusten pinta-alat Kuopion kaupunkialueella vuonna 2010 (todellinen data) ja 2020 (ennustettu).

2010
2

Uudet asunnot, pinta-ala m
Asuinrakennukset, pinta-ala
yhteensä, m2

4 480 857

2020
248 175
4 729 032

Pinta-alasta oletettiin korjattavaksi 3% joka vuosi välillä 2010 – 2020 (Pöyry 2011). Tämä ennuste perustuu
Valtion teknisen tutkimuslaitoksen (VTT) tekemään arvioon, joka ottaa huomioon rakennuskannan
ikäjakauman ja edellisten vuosikymmenten aikana tapahtuneet korjaukset. Vuoteen 2020 mennessä
korjatun ja vanhan korjaamattoman asuinpinta-alan arvioitiin olevan:



Asuinrakennukset, korjattu pinta-ala: 1 308 905 m2
Asuinrakennukset, korjaamaton vanhojen rakennusten pinta-ala: 3 171 952 m2

6.4.3 Asuinrakennusten lämpöenergian kulutus
Asuinrakennusten lämpöenergian kulutus laskettiin vuodelle 2010 käyttäen hyväksi Kuopion Energia Oy:n
kaukolämpörekisteriä, josta laskettiin keskimääräinen lämpöenergian kulutus kWh/m2. Tämä yhdistettiin
asuinrakennusten kokonaispinta-alan kanssa.



Asuinrakennukset, keskimääräinen lämpöenergian tarve: 165,5 kWh/m2
Asuinrakennukset, lämpöenergian tarve yhteensä: 742 GWh/vuosi

Tulevaisuuden ennuste vuodelle 2020 perustui oletuksiin parannetusta lämmöneristyksestä:
1) 2020 BAU -skenaariossa oletettiin, että uusien ja energiakorjattujen asuntojen lämpöenergian tarve
on 70 kWh/m2 (todellinen rakennusmääräysten vaatimus uusille rakennuksille Suomessa 2010) ja
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että vanhojen, korjaamattomien asuinrakennusten energiatarve pysyy saman kuin vuonna 2010
johtaen kokonaiskulutukseen 634 GWh/vuosi.
2) 2020 CO2 interventio -skenaariossa oletus oli muuten sama, mutta lämpöenergiantarpeen oletettiin
olevan 70 kWh/m2 sijaan 25 kWh/m2 johtaen kokonaiskulutukseen 564 GWh/vuosi.
Nämä oletukset vaikuttavat suhteellisen realistisilta, ottaen huomioon että edellisten kolmen
vuosikymmenen aikana Suomen rakennuskannan lämpöenergian tarve on laskenut lähes 50% (Pöyry 2011).
6.4.4 Lämmitystavat
Vuoden 2010 arviossa käytettyjen lämmitystapojen jakauma perustui vuosittaisen CO2-raportin arvioihin.
Koska raportissa käsitellään koko Kuopion aluetta, tarkennettiin lämmitystapojen jakaumaa erillisellä
Kuopion kaupunkialueella suoritetulla kyselyllä, jotta jakaumasta saatiin luotettavampi ja
kaukolämpöalueen paremmin huomioiva.
2020 BAU -skenaariossa lämmitystapajakauman oletettiin pysyvän samana kuin vuonna 2010, mutta 2020
CO2 interventio -skenaariossa öljylämmityksen oletettiin korvautuvan puun pienpoltolla.
Lämmitystapajakauman avulla määriteltiin asuinrakennusten pinta-alat ja käytettävät energiamäärät
vuosina 2010 ja 2020 (Taulukko 5).
Taulukko 5. Asuinrakennusten pinta-alat eri lämmitystavoille ja vastaavat lämmitysenergian määrät Kuopion kaupunkialueella
vuonna 2010 (todellinen aineisto) ja 2020 (ennustettu aineisto).

Lämmitysmuoto

Kaukolämpö
Öljy
Sähkö
Maalämpö
Puu
Yhteensä

Pinta-alasta %, Energian
2010
kulutus GWh,
nykytilanne
2010
nykytilanne
78
580
5
35
13
98
1
8
3
21
100
742

Energian
kulutus GWh,
2020 BAU

Pinta-alasta
%, 2020 CO2
interventio

496
30
84
7
18
634

78
0
13
1
8
100

Energian
kulutus GWh,
2020 CO2
interventio
441
0
75
6
42
564

6.4.5 Haapaniemen voimalaitos
Nykytilanteen 2010 -skenaariossa käytettiin Kuopion Energia Oy:ltä saatuja todellisia tuotanto- ja
kulutustietoja. Käytettyjen polttaneiden kokonaismäärä oli 1 709 GWh (kaikki tuotanto) ja polttoaineiden
jakauma oli turvetta 84%, öljyä 12% ja biomassa 4%. 2020-skenaarioiden tuotantoennusteet perustuivat
arvioihin muutoksista rakennuskannassa siten, että 2020 BAU -skenaariossa polttoaineiden
kokonaismäärän arvioitiin olevan 1 536 GWh ja 2020 CO2 interventio -skenaariossa 1 277 GWh. Vastaavasti
polttoainejakauman oletettiin olevan 2020 BAU -skenaariossa sama kuin vuoden 2010 nykytilanne skenaariossa, 2020 CO2 interventio -skenaariossa jakauman oletettiin olevan 50% turvetta ja 50%
biomassaa.
6.4.6 Liikenne
Tieverkko ja liikennemäärät vuoden 2010 nykytilanne -skenaariossa perustuivat todelliseen aineistoon ja
arvioihin, jotka pohjautuvat VTT:n LIISA liikennepäästölaskentaohjelmaan (LIISA 2011). Polttoaineesta
13

oletettiin 5% olevan biopolttoaineita ja autokannan vastaavan EURO3-päästöluokituksen täyttäviä autoja.
Vuoden 2020 skenaarioihin liikennemäärien oletettiin kasvavan väestöennusteen mukaisesti ja
liikenneverkkojen kehittyvän tämän hetkisten kaupunkisuunnitelmien mukaisesti. 2020 BAU -skenaariossa
autokannan oletettiin kuuluvan EURO4-päästöluokkaan ja vastaavasti 2020 CO2 interventio -skenaariossa
EURO5-päästöluokkaan. EURO-luokitusta käytettiin kuvaamaan oletettua autokannan kehitystä ja
tiukentuvia päästörajoja hiukkaspäästöjen suhteen. Biopolttoaineiden vaikutus CO2-päästöihin perustui
LIISA 2011 -ohjelman biopolttoaineille määrittelemiin päästöihin.
Dieselin ja bensan osuudet käytetystä kokonaispolttoainemäärästä oletettiin säilyvän samana kuin vuonna
2010 (59% dieseliä ja 41% bensaa, LIISA 2011) ja kulutetun polttoainemäärän oletettiin kasvavan 8 %
vuodesta 2010 vuoteen 2020 kahden erillisen arvion mukaisesti: 1) LIISA 2011 -järjestelmässä arvioidaan
tieliikenteen polttoaineen kulutuksen lisääntyvän 8,9 % koko Suomen tasolla vuoden 2010 ja 2020 välillä, ja
2) Kuopion alueelle tehdyn liikennemallituksen mukaan alueen matkakilometrit (henkilökilometrit) kasvavat
16 % vuodesta 2011 vuoteen 2030 mennessä. Tästä lineaarisella oletuksella kasvu olisi 8 % vuoteen 2020
mennessä (KUOMA-raportti).
Taulukko 6. Liikennesuorite Kuopion alueella sekä käytetyn polttoaineen määrät vuonna 2010 (todellinen aineisto) ja 2020
(ennuste).

2010 nykytilanne
Liikennesuorite, mkm

2020 skenaariot

514

555

Käytetty kokonaispolttainemäärä, tonnia/vuodessa

38 135

41 186

Dieseli, tonnia/vuosi

22 500

24 300

Bensiini, tonnia/vuosi

15 635

16 886

6.4.7 Melu
Melutasot on mallitettu leviämismalleilla Kuopion alueelle vuodelle 2010. Tämän GIS-aineiston ja
rakennustietokanta-aineiston avulla laskettiin eri melutasoille altistuvien asukkaiden määrä (Taulukko 7).
Tämä tieto yhdistettiin melualtistukseen liittyvien riskifunktioiden kanssa (Taulukko 8), jolloin saatiin
arvioitua väestö, joka altistuu terveysvaikutusten riskiä lisääville melutasoille (katso kappale 7.2.2).
Taulukko 7. Eri melualueilla sijaitsevissa rakennuksissa asuvan väestön koko Kuopiossa vuonna 2010 (tie- ja raideliikennemelun
leviämismallitukseen perustuen).

Melutaso (dB, LAeq07-22)
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
> 65

Väestö
11 120
17 471
15 649
11 120
3 669
799
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6.4.8 Terveys
Terveysvaikutusarvioinnissa käytetyt terveysvasteet ja annosvaste-funktiot perustuivat tämän hankkeen
työpaketissa 6 tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen (Urgenche Project: Deliverable 6.2). Tarkasteltujen
sairauksien tapausmäärät kerättiin useista suomalaisista rekistereistä. Aineisto oli useinmiten ilmoitettu
maakunnan tai sairaanhoitopiirin tasolla (lukumäärä/100 000 henkilöä) ja tämä skaalattiin vastaamaan
Kuopion väestöä.
Sairauksien haittapainokertoimet (DW) otettiin WHO:n aineistoista (WHO 2004) ja sairauksien kesto (L) ja
menetettyjen elinvuosien määrät perustuivat sairauksien rekisteritietoihin. Lopulliseen arviointiin valitut
terveysvasteet perustuivat tietojen saatavuuteen (katso Taulukko 8) ja käytetyt altistustasot perustuivat
mallitukseen ja suoritettuun kyselyyn (katso kappale 7.2).
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Taulukko 8. Terveysvaikutusarvioinnissa käytetty aineisto. Altistustasot on esitetty myöhemmässä kappaleessa.
Ympäristötekijä
PM2.5

(1)

Terveysvaste
Kokonaistapausmäärä
RR
PAF
Tapausmäärä
DW
L (vuotta)
(2)
Kokonaiskuolleisuus
877
1,06
0,039
35
1
11
(3)
Menetetyt työpäivät (WLDs)
323 135
1,046
0,030
9821
0,02
0,003
(4)
(15)
Rajoitetun aktiivisuuden päivät (RADs)
31 867
1,048
0,031
1018
0,099
0,003
(5)
Vastasyntyneiden kuolleisuus (<1 v.)
3
1,04
0,027
0,1
1
81
(6)
(16)
Krooninen keuhkoputkentulehdus (>15 v.)
339
1,22
0,128
43
0,17
15
(7)
(17)
Sydän- ja verisuoni sairaalahoito
2 109
1,006
0,004
88
0,253
0,017
(8)
(18)
Hengitystie sairaalahoito
1 150
1,009
0,006
7
0,279
0,020
(9)
Home/kosteus
Astman puhkeaminen* (>15 v.)
252
1,34
0,013
3
0,043
15
(9)
Astman puhkeaminen* (5-14 v.)
62
1,34
0,013
1
0,043
81
(19)
Melu
Suuresti kiusaantuneet
(10)
(12)
0,005
3 844
0,02
1
(19)
Unihäiriö
(10)
(13)
0,003
2 160
0,07
1
(11)
Sydänkohtaus (35-74 v.)
1 298
(14)
0,007
35
0,439
0,020
* Sisältää myös joitakin keuhkoahtaumatapauksia, ei mahdollista erotella rekisteriaineistosta
(1) Urgenche Project: Deliverable 6.2
(2) Kuolemansyytilasto 2009 (http://www3.thl.fi/stat/): Pohjois-Savossa 1090 / 100 000
(3) Kelasto-tietokanta 2010
(4) 2.1 miljoonaa Suomessa (Hänninen & Knol 2011)
(5) Kuolemansyytilasto 2009: <1 vuotiaiden kuolleisuus Pohjois-Savossa 244 / 100 000. Kuopiossa asui 1110 <1 vuotiasta vuonna 2009.
(6) Kelasto-tietokanta 2010: sisältää myös astmatapaukset, ei mahdollista erotella
(7) Kuopion sairaalassa 21 424 tapausta vuonna 2010; Sairaala palvelee 817 166 asukkaan aluetta, joka tarkoittaa 2622 tapausta / 100 000 asukasta (http://www3.thl.fi/stat/)
(8) Vuonna 2007 hengitystiesairauksien sairaalasta kotiuttamisia 1429.55 tapausta koko Suomessa (http://data.euro.who.int/hfadb/),
(9) Kelasto-tietokanta 2010
(10) Ei tarvita laskennassa
(11) Kuolemansyytilasto 2010 (http://www3.thl.fi/stat/): Kuopion sairaalassa 13 121 tapausta, Sairaala palvelee 817 166 asukkaan aluetta, joka tarkoittaa 1 603 tapausta / 100 000 asukasta.
-4
3
-3
2
-4
3
-3
2
(12) Tiemelu: 9.868*10 (Lden-42) - 1.436*10 (Lden-42) + 0.5118 (Lden-42), rautatiemelu: 7.239*10 (Lden-42) - 7.851*10 (Lden-42) + 0.1695 (Lden-42)
2
2
(13) Tiemelue: 20.8 - 1.05*Lnight + 0.01486 (Lnight) , rautatiemelu: 11.3 - 0.55 *Lnight + 0.00759(Lnight)
2
3
(14) 1.629657-0.000613(Lday,16h) + 0.000007357(Lday,16h)
(15) Haittapainokerroin alempi hengitystieoire (krooninen), WHO 2004
(16) Haittapainokerroin krooniselle keuhkoahtaumalle, WHO 2004
(17) Haittapainokerroin reumaattiselle sysdänsairaustapaukselle, WHO 2004
(18) Haittapainokerroin akuuteille alahengitystieoireille, WHO 2004
(19) Haittapainokerroin WHO:n työryhmän suosituksesta melun terveysvaikutusarvioinnissa, WHO 2011 (http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/e94888.pdf?ua=1)
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6.4.9 Terveysvaikutusten kustannukset
Menetetyn elinvuoden hintaa on määritelty useissa eurooppalaisissa projekteissa. Alkuperäisessä ExternEprojektissa (Friedrich & Bickel 2001/2010) hinnaksi määriteltiin 150 000–180 000 euroa, jos kuolema
tapahtuu 35–45 ikävuoden välillä. Arvioi perustui maksuhalukkuus-menetelmään, jolla voidaan määritellä
kokonaishinta ihmiselämälle, ja tämän pohjalta arvioitiin yhden elinvuoden arvo. Viimeisin arvio on tehty
New-ext projektissa (joka on jatkoa ExternE-projektille) ja siinä elinvuoden mediaaniarvoksi määriteltiin
52 000 euroa ja keskimääräiseksi arvoksi 120 000 € (IER 2004). Vastaaviin arvoihin päädyttiin myös NEEDSprojektissa (NEEDS 2006).
Näiden aiempien arvioiden perusteella yhden elinvuoden arvoksi määriteltiin tässä arvioissa 55 000 euroa
vuoden 2010 hintatasolla. Sairauksien aiheuttamat kulut laskettiin huomioimalla sekä sairauden hoidosta
että alentuneesta toimintakyvystä aiheutuneet kustannukset (Taulukko 9.).
Taulukko 9. Arvioinnissa käytetyt kustannukset yhtä tapausta kohden.
Ympäristötekijä

Terveysvaste

PM2.5

Kokonaiskuolleisuus
Menetetyt työpäivät (WLDs)
Rajoitetun toimintakyvyn päivät (RADs)

Home/kosteus
Melu

Kustannus
(€)
55 000
350
149

Vastasyntyneiden kuolleisuus (<1 v.)
Krooninen keuhkoputkentulehdus (>15
v.)
Sydän- ja verisuonisairauksien
sairaalahoito

55 000
200 000

Hengitystiesairauksien sairaalahoito

4 608

Astman puhkeaminen* (>15 v.)
Astman puhkeaminen* (5-14 v.)
Suuresti kiusaantuneet
Unihäiriö

1083
1083
0
8 188

5 180

Kommentti

Ref

Menetetyn elinvuoden kustannus
Kustannus/päivä
Kustannus/päivä (lääkkeet +
toimintakyvyn menetys + työkyvyn
menetys)
Menetetyn elinvuoden kustannus
Kustannus/tapaus

(1)
(2)
(1)

Kustannus/tapaus (toimintakyvyn
menetys + työkyvyn menetys; 142
euroa/päivä + hoitokulut/päivä (à 700
euroa))
Kustannus/tapaus (toimintakyvyn
menetys + työkyvyn menetys; 142
euroa/päivä + hoitokulut/päivä (à 500
euroa))
Hoitokustannukset/tapaus/vuosi
Hoitokustannukset/tapaus/vuosi

(1,3)

(1)
(1)

(1,3)

(4)
(4)

Kustannus/tapaus (hieman alentunut
(1)
toimintakyky + hieman alentunut
työkyky; 23 euroa, 356 päivää)
Sydänkohtaus (35-74 v.)
5 719
Kustannus/tapaus (toimintakyvyn
(1,3)
menetys + työkyvyn menetys; 142
euroa/päivä +
kokonaishoitokulut/tapaus (4 700
euroa))
* Sisältää myös joitakin keuhkoahtaumatapauksia, ei mahdollista erotella rekisteriaineistosta
(1) Gynther et al. 2012. Liikenteen päästökustannukset http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lts_201223_liikenteen_paastokustannukset_web.pdf
(2)
Lehtonen
2010.
Miten
hallita
sairauspoissaoloja?
Valtiovarainministeriö.
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/06_valtion_tyomarkkinalaitos/miten_hallita_sairauspoissaoloja.pdf
(3) Kuopion sairaalan hinnasto (KYS 2013).
(4)
Reissell
et
al.
2010.
Astman
hinta
Suomessa
1987–2005.
Suomen
Lääkärilehti
9/2010.
http://www.laakarilehti.fi/files/sv/SLL92010-811.pdf
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7 Tulokset
7.1 Ilman epäpuhtauksien päästöt
Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi tieliikenteestä, energiantuotannosta ja puun pienpoltosta aiheutuu
hiukkasten (PM2.5 ja PM10), kiinteän hiilen (EC), typen oksidien (NOx) ja rikkidioksidin (SO2) päästöjä. Vaikka
terveysvaikutusarvioinnin kannalta ainoastaan pienhiukkasten (PM2.5) päästöt olivat tässä tapauksessa
tarpeelliset, on hyödyllistä tarkastella myös muiden epäpuhtauksien kokonaispäästöjen muuttumista
tarkastelluissa skenaarioissa.
7.1.1 Kasvihuonekaasupäästöt
Tarkasteltujen skenaarioiden mukaan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 15% vuoden 2010
nykytilanteesta vuoteen 2020 mennessä BAU-skenaarion toimintaa toteutettaessa. Tarkastellut
päästövähennystoimenpiteet sitä vastoin vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä jopa 55% vuoteen 2020
mennessä (Taulukko 10). Puun pienpolton lisääminen ei juuri vaikuta kasvihuonekaasupäästöjä
vähentävästi, sillä ilman tätä toimenpidettä päästöt vähenevät 54%. Päästövähennykset aiheutuvat
pääasiassa Haapaniemen voimalaitoksen päästöjen alenemisesta (Kuva 5).
Taulukko 10. CO2-päästöt (t/v) Urgenche-toimenpiteiden kohteena olevista päästölähteistä Kuopion kaupunkialueella.

Lähde

2010
nykytilanne

2020 BAU

2020 CO2
interventio

2020 CO2 interventio–
ei puunpolttoa

Tieliikenne
91 874
79 794
68 349
68 349
Haapaniemen voimalaitos *
601 705
540 675
243 272
243 272
Asuinrakennukset**
23 142
30 436
26 018
16 122
Yhteensä
724 014
646 486
327 743
334 763
% vähennystä
11
55
54
* Käytettyjen pottoainemäärien perusteella
** Kaukolämpö ei tässä mukana, koska se on huomioitu Haapaniemen voimalaitoksen tuotannossa

Kuva 5. CO2-päästöt (t/v) tarkastelluille päästölähteille eri skenaarioissa Kuopion kaupunkialueella.
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7.1.2 Hiukkaspäästöt
Tarkasteltujen lähteiden PM2.5-päästöt vähenivät 103 tonnista 81 tonniin/vuosi (-22 %) 2010 verrattaessa
2010 nykytilannetta vuoden 2020 BAU-tilanteeseen (Kuva 6). Suurin osa vähennyksestä aiheutuu
vähentyneistä liikennepäästöistä. Tarkastellut kasvihuonekaasupäästötoimenpiteet 2020 CO2 intervention skenaariossa vastaavasti vähentävät PM2.5-päätöt 50 tonniin vuodessa, joka on 51 % vähemmän kuin
vuoden 2010 nykytilanteessa. Tämä vähenemä johtuu pääasiassa Haapaniemen voimalaitoksen
alentuneista päästöistä (vähenemä 85 %) ja osittain vähentyneistä tieliikenteen päästöistä (vähenemä 59
%). Sitä vastoin puun pienpolton PM2.5-päästöt kaksinkertaistuvat verrattuna vuoteen 2010, jos pienpolttoa
lisätään 2020 CO2 interventio -skenaarion oletusten mukaisesti. Jos puun pienpolttoa ei lisätä
nykytilanteesta vuoteen 2020 (2020 CO2 interventio – ei puunpolttoa skenaario), PM2.5-päästöt laskevat 35
tonniin / vuosi eli päästövähenemä on 66 % nykytilanteeseen verrattuna.
Kuopion kaupunkialueen paikallisten lähteiden PM2.5-päästöjä voidaan siis alentaa huomattavasti
biomassan käytön lisäyksellä Haapaniemen voimalaitoksella ja tieliikenteen biopolttoaineiden
(puhtaamman autokannan) lisäyksellä. Nämä paikalliset päästövähennykset eivät kuitenkaan heijastu
ulkoilman PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuuksiin (katso kappale 7.2), koska Kuopion paikalliset päästöt
aiheuttavat vain n. 10-20 % vuosikeskiarvopitoisuuksista. Pääasiallinen lähde pienhiukkasille Kuopiossa on
kaukokulkeuma, johon paikalliset toimenpiteet eivät vaikuta.

Kuva 6. PM2.5-päästöt (t/v) arvioiduissa skenaarioissa.

Kokonaispäästöjen tilanne arvioiduissa skenaarioissa on hyvin erilainen tarkasteltaessa paikallisten
lähteiden hengitettävien hiukkasten (PM10) päästöjä. PM10-päästöt nimittäin nousevat 2010 nykytilanteesta
vuoden 2020 BAU-tilanteeseen 262 tonnista 274 tonniin vuodessa (Kuva 7). Tämä kasvu johtuu
lisääntyneestä autoliikenteestä, joka johtaa 26 % suurempiin tien pinnasta irtoaviin PM10-päästöihin.
Koska kuitenkin Haapaniemen voimalaitoksen PM10-päästöt vähenevät vuoden 2020 skenaarioissa,
saavutetaan kuitenkin 11 % päästövähenemä vuoden 2010 nykytilanteen skenaariosta vuoden 2020 CO2
interventio -skenaarioon. Suurin päästövähenemä (-17 %) PM10-päästöissä saavutetaan silloin, kun puun
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pienpolttoa ei lisätä CO2-toimenpiteissä. Vähenemä aiheutuu Haapaniemen
päästövähenemästä (-82 %) ja tieliikenteen pakokaasujen päästövähenemästä (-59 %).

voimalaitoksen

Kuva 7. PM10-päästöt (t/v) arvioiduissa skenaarioissa.

7.1.3 NOx- ja SO2-päästöt
NOx- ja SO2-päästöt olivat saatavilla vain Haapaniemen voimalaitokselle. Myös näiden epäpuhtauksien
päästöt laskevat selvästi tarkasteltujen toimenpiteiden ja tulevien tiukempien teknisten vaatimusten
myötä. NOx-päästöt vähenivät 65 % vuoden 2010 nykytilanteesta vuoden 2020 CO2 interventio skenaarioon ja SO2-päästöt vastaavasti 79 % (Kuva 8). Biomassan käytön lisääminen ja tekniset parannukset
vähentävät siis merkittävästi kaikkia Haapaniemen voimalaitoksen päästöjä.

Kuva 8. Haapaniemen voimalaitoksen NOx- ja SO2-päästöt (t/v) tarkastelluissa skenaarioissa.
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7.2 Terveysvaikutusarviointien altistustiedot
7.2.1 PM2.5
Terveysvaikutusarvioinnissa käytetyt altistuspitoisuudet laskettiin käyttämällä Ilmatieteenlaitoksen
leviämismallitusten pitoisuuslaskentoja (kappale 6.1.1). Nykytilanteen 2010 skenaariossa käytettiin suoraan
mallien tuloksia, mutta vuoden 2020 skenaarioita varten mallilaskelmien tuloksia muunnettiin vastaamaan
skenaarioiden määrittelyjä. Liikenteen leviämismallilaskentojen pitoisuuksia käytettiin suoraan, koska
laskentojen määrittelyt tehtiin meidän skenaarioidemme mukaan (Kuva 9).

3

Kuva 9. PM2.5 vuosikeskiarvopitoisuus (µg/m ) liikenteelle 2010 nykytilanne ja 2020 CO2 interventio skenaarioissa.

Haapaniemen voimalaitoksen ja puun pienpolton 2020-skenaarioihin käytettiin Ilmatieteenlaitoksen
mallilaskentojen pitoisuustuloksia (Kuva 10) siten, että niiden perusteella laskettiin GIS-aineistona
pitoisuudet tuotettua lämpöenergiaa kohti (µg/GWh), ja näitä pitoisuuksia sitten modifioitiin skenaarioiden
määrittelemillä lämmitysenergian tuotantomäärillä, jotka vaihtelivat skenaariosta riippuen.
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3

Kuva 10. PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuudet (µg/m ) asuntojen erillislämmityksestä (sisältää puun pienpolton ja öljylämmityksen)
2010 nykytilanne ja 2020 CO2 interventio -skenaarioissa.

Terveysvaikutusarviointia varten tarvittiin ulkoilman PM2.5-kokonaisvuosikeskiarvopitoisuus. Skenaariossa
arvioitujen lähteiden aiheuttama pitoisuus saatiin yllä kuvatulla tavalla, mutta koska Kuopiossa
kaukokulkeuma on pienhiukkasten pääasiallinen lähde, arvioitiin niiden pitoisuus käyttämällä
Kasarmipuistossa sijaitsevan kaupunkitaustamittauspisteen tuloksia. Mittauspisteen vuoden 2010
vuosikeskiarvopitoisuudesta (7,62 µg/m3) vähennettiin Ilmatieteenlaitoksen mallintamien lähteiden
pitoisuus (1,48 µg/m3) mittauspisteen läheisyydessä. Näin saatiin arvio Kuopion tausta- ja muiden lähteiden
pitoisuudeksi 6,14 µg/m3, joka on aiempien arvioiden kanssa samaa suuruusluokkaa (Alaviippola & Pietarila
2011). Tätä pitoisuutta käytettiin kaikissa skenaarioissa ilmatieteenlaitoksen mallintamien pitoisuuksien
lisäksi.
Arviossa tarkasteltujen lähteiden osuus Kuopion PM2.5-kokonaisvuosikeskiarvopitoisuudesta oli 10 % 2010
nykytilanne -skenaariossa (Taulukko 11). PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuus laski suurimmillaan 0,32 µg/m3
vuoden 2020 CO2 interventio – ei puunpolttoa -skenaariossa (puun käytön lisääminen Haapaniemen
voimalaitoksella ja biopolttoaineiden käytön lisäys liikenteessä, mutta ei lisääntynyttä puun pienpolttoa
asuinrakennusten lämmityksessä).
Puun pienpolton päästöt lisääntyisivät 28 % vuoden 2010
nykytilanteeseen verrattuna, jos puun pienpolttoa lisättäisiin 2020 CO2 interventio -skenaarion mukaisesti,
mutta samaan aikaan liikenteen päästöt vähenisivät niin, että PM2.5-kokonaisvuosikeskiarvopitoisuus
kuitenkin laskisi.
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Yleisesti tämä tarkastelu osoittaa, että Kuopion paikalliset päästölähteet vaikuttavat alueen PM2.5kokonaisvuosikeskiarvoon melko vähän (liikenne 6,8 %, Haapaniemen voimalaitos 0,05 %, puun pienpoltto
3,7 %). Tämä tarkoittaa, että paikalliset päätökset eivät ole tehokkaita keinoja PM2.5-kokonaisaltistuksen
hallintaan Kuopion alueella.
3

Taulukko 11. Ulkoilman PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuudet (µg/m ) tarkastelluille päästölähteille Kuopion kaupunkialueella sekä
kokonaisvuosikeskiarvopitoisuus kaikki päästölähteet mukaan lukien.

2010
nykytilanne
0,47

2020
BAU
0,35

2020 CO2
interventio
0,21

2020 CO2 interventio
–ei puunpolttoa
0,21

Haapaniemen voimalaitos
Puun pienpoltto

0,003
0,25

0,003
0,22

0,001
0,32

0,001
0,20

Yhteensä*
% peräisin toimenpiteiden
kattamista lähteistä

6,86

6,71

6,67

6,54

11 %
* Sisältää 6,14 µg/m taustapitoisuutta

9%

8%

6%

Lähde
Tieliikenne

3

7.2.2 Melu
Noin 13 000 Kuopion asukasta altistuu melutasolle (>59 dB), joka aiheuttaa kohonnutta sydänkohtauksen
riskiä, 55 400 henkilöä melutasolle (>45 dB, päivä), joka aiheuttaa kohonnutta riskiä kiusaantuneisuuteen ja
45 633 henkeä melutasolle (>40 dB, yö), joka aiheuttaa kohonnutta unihäiriön riskiä.
7.2.3 Kosteus
Aiempien tutkimusten mukaan 5 – 15 % suomalaisista asunnoista kärsii home/kosteusvaurioista. Tiedon
tarkentamiseksi suoritettiin kuopiolaisille joulukuussa 2013 kysely, joka sisälsi kysymyksiä kosteusvaurion
ja/tai näkyvän homeen esiintymisestä sekä asukkaiden kokemuksista kosteusvaurioiden aiheuttamasta
terveyshaitasta. Tämän kyselyn perusteella 3,5 % (±1,3) kuopiolaisista asuu asunnossa, jossa on
korjaamaton kosteusvaurio. Lisäksi 4,3 % (±1,4) epäilee kosteusvaurion aiheuttavan heille terveyshaittaa.
Tällä perusteella 2010 nykytilanne skenaariossa oletettiin, että 4 % Kuopion väestöstä altistuu homeille
kotonaan, ja tätä käytettiin terveysvaikutusarvioinnissa. Valitettavasti tulevaisuuden ennusteita ei ole
saatavilla siitä, kuinka home/kosteusvauriotilanne mahdollisesti muuttuu asuntojen energiakorjausten
myötä, joten vuoden 2020 skenaarioille ei näitä terveysvaikutuksia voitu laskea.
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7.3 Terveys- ja hyvinvointivaikutukset
Terveysvaikutukset laskettiin DALY / 100 000 asukasta (Taulukko 12) sekä tapausmäärinä yhtä vuotta kohti
(Taulukko 13). Toimenpiteiden aiheuttama terveysvaikutusmuutos voitiin laskea ainoastaan PM2.5altistukselle, joten toimenpiteillä saavutettava maksimaalinen hyöty (65 DALY/100 000) 2010 nykytilanne skenaariosta 2020 CO2 interventio – ei puunpolttoa -skenaarioon on alentuneiden PM2.5-pitoisuuksien
aiheuttamaa, kun säästetään muutama ennen aikainen kuolema.
2010 nykytilanne -skenaarion tarkastelu osoittaa, että PM2.5-altistus aiheuttaa n. 65 % tämän arvion
mukaisesta kokonaistautitaakasta, n. 35 % on melun aiheuttamaa ja home/kosteusvauriot aiheuttavat vain
pienen murto-osan.
Hyvinvointivaikutuksia voitiin arvioida vain laadullisesti hankkeen aikana kerätyn asukaskyselyn aineiston
pohjalta, mutta tarkasteltujen päästövähennystoimenpiteiden vaikutusta hyvinvointiin ei voitu tietojen
puutteen takia määrällisesti arvioida. Tarkastelun perusteella asuntojen ilmanvaihto ja siihen liittyen
sisäilman laatu sekä sisätilojen lämpötila ovat yhteydessä väestön tyytyväisyyteen ja koettuun
hyvinvointiin. Asuntojen energiaparannuksilla on mahdollista vaikuttaa myönteisesti hyvinvointiin
asuntojen sisälämpötilan kohotessa talvikaudella, mutta toimenpiteet voivat vastaavasti vaikuttaa myös
negatiivisesti korottaen sisälämpötiloja kesäkaudella sekä huonontamalla sisäilman laatua. Kyselytietojen
tarkastelu myös osoitti puun pienpolton savujen laskevan väestön hyvinvointia. Toimenpiteiden
hyvinvointivaikutuksia tullaan analysoimaan enemmän myöhemmin julkaistavissa erillisraporteissa.
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Taulukko 12. Terveysvaikutukset DALY/100 000 asukasta kohti arvioiduille skenaarioille
Taustatautitaakka
(kaikki
tautitapaukset)
11 990
22

Ympäristötekijä

Terveysvaste

PM2.5

Kokonaiskuolleisuus
Menetetyt työpäivät (WLDs)
Rajoitetun aktiivisuuden päivät
(RADs)
Vastasyntyneiden kuolleisuus (<1 v.)
Krooninen keuhkoputkentulehdus
(>15 v.)
Sydän- ja verisuonisairauksien
sairaalahoito
Hengitystiesairauksien sairaalahoito

8
273
1 075
11
1
13 380
202
50
252

Yhteensä PM2.5
Home/kosteus
Yhteensä home/kosteus
Melu

14

Astman puhkeaminen* (>15 v.)
Astman puhkeaminen* (5-14 v.)
Suuresti kiusaantuneet
Unihäiriö
Sydänkohtaus (35-74 v.)

Yhteensä melu
Yhteensä kaikki

2010
nykytilanne

2020
BAU

2020 CO2
interventio

Maksimihyöty

428
0,6

2020 CO2
interventio – ei
puunpolttoa
420
0,6

470
0,7

430
0,6

0,2
7

0,2
7

0,2
7

0,2
6

0,0
1,0

137

126

125

123

14

0,0
0,0
615
3
1
4
96
188
0,1
284
903

0,0
0,0
564
-

0,0
0,0
561
-

0,0
0,0
550
-

0,0
0,0
65
-

-

-

-

-

50
0,1

* Sisältää myös joitakin keuhkoahtaumatapauksia, ei mahdollista erotella rekisteriaineistosta
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Taulukko 13. Terveysvaikutukset tapausten lukumääränä vuotta kohti arvioiduille skenaarioille.
Ympäristötekijä

Terveysvaste

PM2.5

Kokonaiskuolleisuus
Menetetyt työpäivät (WLDs)
Rajoitetun aktiivisuuden päivät (RADs)
Vastasyntyneiden kuolleisuus (<1 v.)
Krooninen keuhkoputkentulehdus (>15 v.)
Sydän- ja verisuonisairauksien sairaalahoito
Hengitystiesairauksien sairaalahoito
Astman puhkeaminen* (>15 v.)
Astman puhkeaminen* (5-14 v.)
Suuresti kiusaantuneet
Unihäiriö
Sydänkohtaus (35-74 v.)

Home/kosteus
Melu

2010
nykytilanne

2020
BAU

2020 CO2
interventio

34
9821
999
0,1
43
9
7
3
1
3844
2160
9

34
9607
977
0,1
42
8
7
-

33
9543
971
0,1
42
8
7
-

2020 CO2
interventio – ei
puunpolttoa
33
9372
953
0,1
41
8
7
-

Maksimihyöty

2
449
46
0,0
2
0,4
0,3
-

* Sisältää myös joitakin keuhkoahtaumatapauksia, ei mahdollista erotella rekisteriaineistosta
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7.4 Kustannusvaikutukset
Tämän arvioinnin terveysvaikutusten kokonaiskustannukset (sisältäen sairaudenhoitokulut, toimintakyvyn
ja hyvinvoinnin madaltumisen, elinvuosien menetyksen) olivat noin 51 miljoonaan euroa vuonna 2010
(Taulukko 14). Lähes 2/3 näistä kuluista on PM2.5-altistuksen aiheuttamia ja loput kulut muodostuvat
pääasiassa unihäiriön aiheuttamasta toimintakyvyn menetyksestä. Suurin yksittäinen kulu muodostuu
PM2.5- altistuksen aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista.
Tässä arviossa tarkastelluilla CO2-päästövähennystoimenpiteillä voitaisiin säästää Kuopiossa noin 1.5
miljoonaa euroa vuosittain. Tämä säästö muodostuu pääasiassa säästetystä elinvuosista sekä kroonisen
bronkiitin ja menetettyjen työpäivien aiheuttamien kuulujen säästöistä PM2.5-altistuksen alentuessa.
Taulukko 14. Terveysvaikutusten kokonaiskustannukset 2010 nykytilanne skenaariossa ja saavutettava kustannusten säästö
2020 CO2 interventio – ei puunpolttoa -skenaariossa.

Ympäristötekijä

Terveysvaste

Kustannus (€)

Maksimihyöty (€)

PM2.5

Kokonaiskuolleisuus
Menetetyt työpäivät (WLDs)
Rajoitetun aktiivisuuden päivät
(RADs)

20 791 088
3 437 515
148 841

946 355
157 153
6 801

Vastasyntyneiden kuolleisuus (<1 v.)
Krooninen keuhkoputkentulehdus
(>15 v.)
Sydän- ja verisuonisairauksien
sairaalahoito

320 454
8 649 312

14 678
375 727

44 752

2 076

Hengitystiesairauksien sairaalahoito

32 475

1 502

33 427 193

1 504 421

54 928
13 514
68 442

-

Yhteensä PM2.5
Home/kosteus

Astman puhkeaminen* (>15 v.)
Astman puhkeaminen* (5-14 v.)
Yhteensä home/kosteus

Melu

Suuresti kiusaantuneet
Unihäiriö
Sydänkohtaus (35-74 v.)

0
17 690 151
51 472

-

Yhteensä melu

17 741 624

-

Yhteensä kaikki

51 237 259

-

* Sisältää myös joitakin keuhkoahtaumatapauksia, ei mahdollista erotella rekisteriaineistosta
- = ei arvioitu puuttuvien tietojen takia

Tämän arvion perusteella keskimääräinen arvo yhdelle DALY:lle olisi 60 500 euroa.
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8 Pohdinta
8.1 Sisäympäristön lämpötila
Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus arvioida asuntojen energiakorjausten vaikutusta
sisäympäristön lämpötilaan ja siihen liittyvään mukavuuteen. Valitettavasti tämä tekijä jouduttiin jättämään
pois arvioinnista, koska kirjallisuudesta ei löytynyt tietoa siitä, kuinka energiakorjaukset vaikuttavat
sisäympäristön lämpötilaan, joten terveys- ja hyvinvointivaikutuksia ei voitu arvioida.
Lämpötilaan liittyvä asumismukavuus oli yksi joulukuussa 2013 suoritetun kyselyn aihepiireistä. Kyselyssä
kartoitettiin asuntojen sisälämpötiloja kesällä ja talvella sekä lämpötilaan liittyviä ongelmia (liian
korkea/matala lämpötila). Lisäksi kysyttiin onko asunnon ikkunoita vaihdettu ja/tai rakennuksen
lämmöneristystä parannettu. Aineiston analyysi perusteella ei löydetty yhteyttä tehtyjen korjausten ja
lämpötilojen ja siihen liittyvän asumismukavuuden välillä, joten lämpötilaan liittyvä arvio jouduttiin
jättämään pois.

8.2 Sosio-demografiset tekijät
Alkuperäinen suunnitelma sisälsi sosio-demografisten tekijöiden huomioimisen terveysvaikutusten
laskennassa, jotta terveysvaikutusten jakaantumista Kuopion väestössä olisi voitu tarkastella. Tästä
suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin työn edetessä, pääasiassa yksityiskohtaisen aineiston puutteen takia
sekä arviossa laskettujen kokonaisterveysvaikutusten ja niissä tapahtuvien muutosten matalien arvojen
selvittyä. Joitakin kaupunginosien välisiä vertailuja kuitenkin tehtiin muutamien sosiaalisten indikaattorien
ja PM2.5-vuosikeskiarvojen välillä.
Kaupunginosien PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuudet vaihtelivat välillä 6,49 – 7,82 µg/m3. Näitä pitoisuuksia
verrattiin kaupunginosittain seuraaviin sosiaalisiin indikaattoreihin: % työttömiä, % ulkomaalaisia, % >63
vuotiaita, keskivuosiansiot, %:lla väestöstä korkeamman tason koulutus ja % maksuhäiriömerkintäisiä.
Jonkinlainen yhteys alueellisen PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuuden ja ainoastaan % >63 vuotiaita ja
keskivuosiansiot indikaattorin välillä havaittiin (Kuva 11 and Kuva 12).

3

Kuva 11. PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuudet (µg/m ) ja vuosikeskiarvotulo (vuonna 2010) Kuopion kaupunginosissa.
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3

Kuva 12. PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuus (µg/m ) ja % väestöstä >63 vuotiaita (vuonna 2010) Kuopion kaupunginosissa.

Tämän tarkastelun perusteella alueen vanhempi väestö ja alhaisemman toimeentulon piiriin kuuluva väestö
asuu alueilla, joissa PM2.5-pitoisuudet ovat vuositasolla korkeammat. Ikääntyvän väestön korkeampi altistus
selittyy osittain sillä, että heistä suuri osa asuu keskusta-alueella, jossa liikenne aiheuttaa korkeita
pienhiukkaspäästöjä.

9 Johtopäätökset
Arvioidut paikalliset CO2-päästövähennystoimenpiteet osoittautuivat tehokkaiksi vähentäen paikallisia
CO2-päästöjä arvioiduista lähteistä 55%:lla vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä (vähennys olisi 54 %
ilman puun pienpolton lisäämistä).
Päästövähennys on pääasiassa tulosta biomassan käytön lisäyksestä Haapaniemen voimalaitoksella. Arvion
mukaan voimalaitoksen CO2-päästöt vähenevät 60 % vuoden 2010 nykytilanteesta vuoteen 2020
mennessä. Samalla vähenevät myös voimalaitoksen muiden yhdisteiden päästöt huomattavasti.
Voimalaitoksen PM2.5-päästöt vastaavat ainoastaan 0,4 %:n osuudesta arvioitujen päästölähteiden
kokonaispäästöistä, joten voimalaitoksen osuus myös terveysvaikutuksista on hyvin pieni. Tämän
perusteella voidaan suositella biomassan käytön lisäystä sähkön- ja kaukolämmöntuotannossa
Haapaniemen voimalaitoksella CO2-päästöjen vähennystoimenpiteenä Kuopiossa ja kaukolämpö näyttää
olevan terveysriskien kannalta hyvä lämmitystapa kuopiolaisessa asuntokannassa.
Paikallinen tieliikenne vastaa noin 12 %:n osuudesta CO2-kokonaispäästöistä vuoden 2010 nykytilannne skenaariossa. CO2-päästövähennys biopolttoaineiden käytön lisäyksellä tieliikenteessä olisi 27 %. Liikenne
vastasi suurimmasta osasta (65 %) arvioitujen päästölähteiden aiheuttamasta pienhiukkasten
vuosikeskiarvopitoisuudesta. Kun oletettiin, että PM2.5-päästöt vastaavat EURO4- ja EURO5päästöluokiteltuja autoja myös biopolttoaineen käytön lisääntyessä, vähenee liikenteen osuus PM2.5päästöissä yli puolella. Valitettavasti biopolttoaineiden todellinen vaikutus PM2.5-päästöihin on epäselvä,
joten biopolttoaineiden käytön vaikutusta terveyteen ei voida luotettavasti analysoida.
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Arvion mukaan pienpuunpolton lisäys ei vaikuta merkittävästi Kuopion alueen CO2-päästöihin, mutta se
kasvattaa PM2.5-päästöjä asuinalueilla ja johtaa negatiiviin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin. Tästä syystä
puun pienpolton lisäämistä ei voida suositella CO2-päästövähennystoimenpiteenä.
Arvioidut toimenpiteet alentavat merkittävästi myös muiden ilman epäpuhtauksien kokonaispäästöjä
Kuopion kaupunkialueella vuoden 2010 nykytilanteeseen verrattuna:





NOx -65 %
SO2 -79 %
PM2.5 -51 % (-66 % ilman puun pienpolton lisäystä)
PM10 -11 % (-17 % ilman puun pienpolton lisäystä)

Tarkastellut CO2-päästövähennystoimenpiteet vaikuttavat hyvin vähän PM2.5-vuosikeskiarvopitoisuuksiin,
koska suurin osa (n. 90 %) Kuopion pienhiukkaspitoisuudesta on kaukokulkeuman aiheuttamaa, joten
paikalliset toimenpiteet eivät heijastu myöskään merkittäviksi terveysvaikutuksiksi. Tästä johtuen
tarkastelluilla toimenpiteillä saavutetaan vain matala terveyshyöty (-65 DALY / 100 000 = -11 % vuoden
2010 tilanteesta).
Kustannusvaikutusarvion mukaan tarkastellut toimenpiteet ja niiden aiheuttaman PM2.5-altistuksen
alenemalla voitaisiin säästää n. 1.5 miljoonaa euroa (PM2.5-altistuksen aiheuttamista 33 miljoonan euron
kokonaiskustannuksista) vuodessa.
Melu aiheuttaa n. 1/3 arvioitujen lähteiden kokonaistautitaakasta Kuopion alueella. Näiden
terveysvaikutusten kustannukset ovat n. 18 miljoonaa euroa vuodessa. Tarkastellut
päästövähennystoimenpiteet eivät vaikuta ympäristön melutasoihin, mutta tarkastelu osoittaa melun
olevan merkittävä ympäristötekijä, ja melualtistuksen (erityisesti yöaikaisen melun) alentamisella
voitaisiin saavuttaa merkittäviä terveys-, hyvinvointi- ja kustannushyötyjä.
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