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Tietoja Nakkilan energiantuotannosta, 

-kulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä

• Nakkilan energiantuotanto ja -kulutus sekä kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2014 -
PowerPoint-esitys 
– Laskenta ja raportointi tehty Satahima-hankkeessa 2016–2017

– Laskennan perusteista ja tulosten vertailtavuudesta (mm. liikenteen päästöt eivät 
vertailukelpoisia) lisätietoja Satakunnan energiantuotanto ja -kulutus sekä 
kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2014 -raportista (www.pori.fi/paastoraportti)

• Porin, Ulvilan ja Nakkilan alueiden sekä kuntaorganisaatioiden kasvihuonekaasujen 
päästöt ja nielut vuonna 2009 (Porin kaupungin ympäristövirasto 2011)
– http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/julkaisutjaraportit/63

WwDKbOL/Kasvihuonekaasutaseet_2009_raportti.pdf

• Nakkilan kasvihuonekaasupäästöt 2009–2013, ennakkotieto vuodelta 2014 (CO2-
raportti, Benviroc Oy)
– Nakkilan kunta osti CO2-raporttipalvelua vuosina 2011–2015, kasvihuonekaasujen 

viikkotilasto ja vuosiraportit

• Nakkilan energiatase (Satakunnan Energiatoimisto 2002)
– Tuotetun ja kulutetun energian määrät sekä vapautuneet kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 

2000

• Huom. Tulosten vertailuun vuosien 2014 ja 2009 välillä tulee suhtautua varauksella 
mm. erilaisten luokittelu- ja laskentaperiaatteiden vuoksi.
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Laskennan perusteista

• Lähtötiedot vuodelta 2014

• Lähtötietojen kerääminen ja laskennan toteutus 
ostopalveluna: freelancer-työnä Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n
ilmastoasiantuntija Johannes Lounasheimo (Kasvener-
laskentamalli)

• Tulosten analysointi ja raportointi: Anu Pujola

• Energiantuotanto ja -kulutus (GWh) sekä alue- ja 
käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt (CO2, CH4 (x 
25) ja N2O (x 298)) hiilidioksidiekvivalenttitonneina 

(t CO2-ekv.)

• Satakunnan maakunta ja hankkeeseen osallistuvat 

11 kuntaa
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Tarkasteltavat sektorit
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* Teollisuus ja työkoneet 

-luokka, pääosin 

teollisuuden 

polttoainekäyttö ja 

kunnassa myydyn kevyen 

polttoöljyn ja 

lämmitysöljyn ym. käytön 

erotus sekä 

bensiinikäyttöisten 

työkoneiden arvioitu 

kulutus



Energiasektori: Energiantuotanto
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Energiasektori: Energiankulutus
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Energiantuotanto (GWh)
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* = Teollisuuslämpö 

tarkoittaa 

teollisuushöyryä.



Energiantuotannon energialähteet (GWh): 

tuotantomääriin pohjautuva tarkastelu
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Energiantuotanto 

= Luokat 

Sähköntuotanto ja 

Kaukolämmön 

tuotanto sekä 

teollisuuslämpö eli 

-höyry

* = Luokka Bio

tarkoittaa 

biopolttoaineita, joita 

ovat kaikki 

puupohjaiset 

polttoaineet.



Kaukolämmön tuotanto: vertailu 2014 ja 2009
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* = Luokka Bio tarkoittaa 

biopolttoaineita, joita ovat kaikki 

puupohjaiset polttoaineet.

- Kaukolämmön tuotannon 

päästöt olivat 228 t CO2-ekv. 

vuonna 2014 ja 3 074 t 

vuonna 2009  päästöt 

olivat 6 t CO2-ekv. / GWh

vuonna 2014 ja 

51 t CO2-ekv. / GWh vuonna 

2009



Energiantuotannon energialähteet (GWh): 

energialähteiden määriin pohjautuva tarkastelu
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Energiantuotanto 

= Luokat 

Sähköntuotanto, 

Kaukolämmön 

tuotanto, 

Öljylämmitys, 

Teollisuus ja 

työkoneet sekä 

Tie-, Raide- ja 

Laivaliikenne

* = Luokka Bio tarkoittaa 

biopolttoaineita, joita ovat kaikki 

puupohjaiset polttoaineet.



Energiankulutus (GWh)
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- Lämmitys 34 % 

- Liikenne 32 %

- Energiankulutus asukasta 

kohti 35 260 kWh eli 

35 MWh eli 0,035 GWh

- Sähkönkulutuksen 

jakautuminen vuonna 2014:

Asuminen ja maatalous

27 GWh (26 GWh v. 2009)

Palvelut ja rakentaminen

12 GWh (13)

Teollisuus 27 GWh (57)

Yhteensä: 65 GWh (98)

* Kulutussähkö = kaikesta sähkönkulutuksesta 

vähennetty lämmityssähkö, 

maalämpöpumppujen käyttämä sähkö ja 

raideliikenteen sähkö



Alueperusteiset kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv.)
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- Lämmitys 30 % 

- Liikenne 34 %

- Päästöt asukasta kohti 

8 037 kg CO2-ekv., 

(Satakunnassa 12 551 ja 

Suomessa 10 515 kg CO2-

ekv. / as.), selittävinä 

tekijöinä mm. teollisuuden 

(alhainen sähkön- ja 

polttoaineiden kulutus) ja 

kaukolämmön tuotannon 

(puuhake energialähteenä) 

alhaiset päästöt

- Vuonna 2009 päästöt 

asukasta kohti 9 579 kg 

CO2-ekv.
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Käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv.)
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* Kulutussähkö = kaikesta sähkönkulutuksesta 

vähennetty lämmityssähkö, maalämpöpumppujen 

käyttämä sähkö ja raideliikenteen sähkö
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Käyttöperusteiset kasvihuonekaasupäästöt: vertailu 2014 ja 2009

- Käyttöperusteiset (vuonna 

2009 termi kulutusperusteiset) 

päästöt ovat vähentyneet 17 % 

vuodesta 2009 vuoteen 2014.

- Maatalouden päästöt ovat 

vähentyneet noin 35 % ja 

energiankulutuksen noin 

19 % samana ajanjaksona.
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* = Vuonna 2009 öljylämmityksen 

päästöissä olivat mukana vain pientalojen 

öljylämmityksen päästöt (5 502 t CO2-ekv., 

vuonna 2014 öljylämmityksen päästöt olivat 

10 126 t CO2-ekv.); Vuoden 2009 luvuissa 

eivät ole mukana työkoneiden päästöt.

** = Tuloksissa eivät ole mukana laivojen ja 

veneiden päästöt.

*** = Jätehuollon päästöjen laskentatapa on 

ollut erilainen vuosina 2009 ja 2014, joten 

tulokset eivät ole vertailukelpoisia 

keskenään.



Yhteystiedot ja lisätietoja 

(mm. laskennan lähtötiedot ja tulokset soveltuvin osin)
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