
 
 

TOTEUTUUKO YMPÄRISTÖTALOUDELLINEN 
KUZNETS-KÄYRÄ HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖILLÄ? 

Jyväskylän yliopisto 
Kauppakorkeakoulu 

 
 

Pro gradu -tutkielma 
 

2019 
 
 
 
 

Tekijä: Eetu Isotalo 
Oppiaine: Taloustiede 

Ohjaaja: Petri Böckerman 
 
 
 

 



 

TIIVISTELMÄ  
 

Tekijä 
Eetu Isotalo 
Työn nimi 
Toteutuuko ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä hiilidioksidipäästöillä? 
Oppiaine 
Taloustiede 

Työn laji 
Pro gradu -tutkielma 

Aika (pvm.) 
6.9.2019 

Sivumäärä 
40 

Tiivistelmä 
 
Ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä nousi taloustieteelliseen keskusteluun 
1990-luvun alkupuolella. Lyhykäisyydessään se tarkoittaa U-käyrän mallista 
suhdetta tulotason ja ympäristösaasteiden välillä. Aluksi ympäristösaasteiden 
määrä lisääntyy tulotason kasvaessa. Käännepisteen jälkeen päästöt kääntyvät 
kuitenkin laskuun, vaikka tulotaso jatkaa kasvamistaan. Tässä tutkimuksessa 
YKK:ää tutkittiin hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. 
 
Tutkimuksen menetelmänä käytettiin pääasiassa kiinteiden vaikutusten mallia. 
Aineisto koostui havainnoista 44:stä Euroopan ja Keski-Aasian maasta vuosilta 
1960–2014. Koko otoksen tarkastelun lisäksi relaatiota tarkasteltiin myös 
kahdella eri tulotasolla; korkean- sekä keskitulotason mailla. Tämän lisäksi 
kasvihuonekaasupäästöille estimoitiin koko otoksen kuutiomalli. 
 
Tulokset esittivät tulojen ja hiilidioksidipäästöjen suhteen olevan N-käyrän 
mallinen. Tämä poikkeaa ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrän hypoteesista, 
jonka mukaan päästöjen määrän pitäisi käännepisteen jälkeen vähentyä. Myös 
korkean tulotason mailla suhde oli N-käyrän mallinen. Keskitulotason mailla 
suhde oli positiivisesti lineaarinen. Asukastiheydellä, sähkönkulutuksella sekä 
kaupungistumisasteella oli negatiivinen vaikutus ympäristöön kaikilla 
estimoiduilla malleilla. Kasvihuonekaasupäästöjen tulokset eivät juuri eronneet 
hiilidioksidipäästöjen vastaavista. 
 
Koko otoksella tulokseksi saatu N-käyrä ei anna tukea ympäristötaloudellisen 
Kuznets-käyrän hypoteesille hiilidioksidipäästöillä. Tällainen tulos on yleinen 
saasteille, jotka eivät aiheuta suoraa vaaraa ihmisen terveydelle. Norjalla voi olla 
rikkaana öljyvaltiona myös merkittävä vaikutus N-käyrän syntymiseen. 
Poistamalla kyseinen maa otoksesta muuttuu tulokset YKK:n mukaiseksi. 
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1 JOHDANTO  

Talouskasvun ja ympäristön välistä suhdetta on tutkittu runsaasti. Osa tutkijoista 
on esittänyt talouskasvun heikentävän ympäristön tilaa, kun taas toiset ovat pi-
täneet talouskasvua lähes edellytyksenä ympäristön tilan parantumiseen (Dinda 
2004, 432). Muun muassa vuonna 1972 Rooman klubin tilaama ja julkaisema Li-
mits to Growth (Meadows ym. 1972) esitti rajun arvion raaka-aineiden riittämät-
tömyydestä maapallolla. Tämän katsottiin johtuvan pääasiassa talouskasvusta, 
minkä vuoksi he totesivat talouskasvun olevan kestämätön järjestelmä maapal-
lon kannalta. He esittivätkin ratkaisuksi talouskasvun tavoittelusta luopumista. 
Raportti aiheutti aikanaan jopa pienen kohun radikaaleilla ehdotuksillaan, mikä 
kuitenkin laantui varsin nopeasti (Dinda 2004, 433). 

Talouskasvun ja ympäristösaasteiden välistä epälineaarista suhdetta koske-
van kirjallisuuden katsotaan alkaneen Grossmanin ja Kruegerin (1991) tekemästä 
tutkimuksesta. He tutkivat ilmansaasteiden ja maiden tulotason välistä relaatiota 
ja löysivät näiden väliltä epälineaarisen yhteyden. Tätä löydöstä on sittemmin 
alettu kutsumaan ympäristötaloudelliseksi Kuznets-käyräksi (lyh. YKK, engl. Environ-
mental Kuznets Curve, EKC). 

Ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä on saanut nimensä Kuznetsin (1955) 
tekemän tutkimuksen mukaan. Hän löysi tulotason ja tuloerojen väliltä epäline-
aarisen relaation, joka noudattelee alaspäin aukeavan paraabelin muotoa. Gross-
manin ja Kruegerin tutkimuksessa samanlaisen relaation muodostaa tulotaso ja 
ilmansaasteet. Matalan tulotason maissa talouskasvu lisää ilmansaasteita, kun-
nes tulotaso saavuttaa tietyn käännepisteen (engl. turning point). Tämän käännepis-
teen jälkeen ilmansaasteiden määrä pienenee talouskasvun myötä.  

Sittemmin ympäristötaloudellista Kuznets-käyrää on sovellettu ilmansaas-
teiden lisäksi myös monille muille saastetyypeille. Mukana ovat olleet niin vesis-
töjen saasteet kuin kuntien tuottama jätemääräkin. Myös ilmansaasteiden skaala 
on lisääntynyt ensimmäisistä tutkimuksista. Grossman ja Krueger käyttivät tut-
kimuksessaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä vapautuvan rikkidioksidin 
(SO2) sekä ilmassa leijailevien pienhiukkasten määrää. Näiden lisäksi uudem-
missa tutkimuksissa on käytetty hiilimonoksidin (CO), typpioksidin (NO) sekä 
erilaisten kasvihuonekaasujen määrää. Kaikilla saastetyypeillä ei tulotasosta riip-
puvaa epälineaarista yhteyttä ole kuitenkaan löytynyt. Näyttäisikin siltä, että 
vain muutamat saasteet noudattavat tätä relaatiota, ja nekin varsin vaihtelevasti 
(Dinda 2004, 441). 
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Ympäristösaasteiden ja tulotason välistä epälineaarista suhdetta on yritetty 
selittää monin eri keinoin. Yksi yleisesti käytetyistä selityksistä on jakaa talous-
kasvun vaikutus kolmeen eri tekijään. Nämä ovat skaala-, teknologia- ja raken-
nevaikutus. Muun muassa Grossman ja Krueger (1991) totesivat skaalavaikutuk-
sen olevan osasyy talouskasvun ympäristösaasteita lisäävään vaikutukseen en-
nen käännepistettä. Tämän jälkeen teknologia- ja rakennevaikutus saa saasteiden 
määrän kääntymään laskuun. Muita yleisiä selityksiä YKK:lle ovat ympäristön 
tulojousto, kansainvälinen kauppa, markkinamekanismi sekä ympäristösääntely. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään hiilidioksidipäästöjen ja tulojen väliseen 
suhteeseen. Kasvihuonekaasupäästöjen ja varsinkin hiilidioksidipäästöjen vai-
kutukset maapallolle ovat suuri kansainvälinen uhka sekä huolenaihe. Tuoreen 
IPCC-ilmastopaneelin (2018) julkaisu esittää, että rajoittaakseen maapallon il-
mastonlämpenemisen 1,5°C asteeseen, pitää hiilidioksidipäästöjä (CO2) vähentää 
45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Jos lämpeneminen halutaan rajoittaa 2°C 
asteeseen, on vastaava luku 25 prosenttia. Molemmissa tapauksissa ilmastonläm-
peneminen aiheuttaa silti suuria vahinkoja maapallolle, esimerkiksi lisääntyvää 
kuivuutta, valtamerien ekosysteemien häviämistä, sään ääri-ilmiöitä sekä meren-
pinnan nousua. (IPCC 2018.) Jos talouskasvun yhteys hiilidioksidipäästöihin olisi 
todella ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrän mukainen, tarkoittaisi se talous-
kasvun olevan sekä syypää että ratkaisu maapallon ilmasto-ongelmiin. Muussa 
tapauksessa täytyy apua ilmastonmuutoksen hillintään etsiä jostain muualta.  

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan hiilidioksidipäästöjen ja tulota-
son välistä yhteyttä käyttäen hyväksi ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrän 
hypoteesia. Toisessa luvussa esitetään ympäristötaloudelliseen Kuznets-käyrään 
liittyvä teoreettinen viitekehys sekä sitä mahdollisesti selittäviä tekijöitä. Kolmas 
luku käsittää aikaisemmista tutkimuksista koostuvan kirjallisuuskatsauksen. 
Tässä luvussa esitetään joukko tutkimuksia, niiden käyttämät tutkimusmenetel-
mät sekä mahdolliset tutkimustulokset. Neljännessä luvussa esitetään tämän tut-
kielman empiirinen tutkimus. Tähän liittyy aineiston ja käytettyjen tutkimusme-
netelmien esitteleminen sekä tutkimuksen rakenteen ja tutkimustulosten läpi 
käyminen. Viidennessä luvussa esitetään ympäristötaloudellista Kuznets-käyrää 
kohdannut kritiikki. Lopuksi käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset. 



7 
 

2 YMPÄRISTÖTALOUDELLINEN KUZNETS-KÄYRÄ 

2.1 Taustaa 

Ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrän nimi juontaa juurensa Simon Kuznetsin 
(1955) laajasti tunnettuun tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa hän tutki tulojen ja 
tuloerojen välistä suhdetta ja huomasi relaation muistuttavan alaspäin aukeavaa 
paraabelia. Matalalla tulotasolla tuloerot suurenivat tulojen kasvaessa, mutta tie-
tyn käännepisteen jälkeen tuloerot alkoivat pienentyä. Tätä relaatiota kutsutaan 
kirjallisuudessa yleisesti Kuznets-käyräksi. Ympäristötaloudellisessa Kuznets-
käyrässä tuloerot korvataan ympäristösaasteilla. Matalan tulotason maiden pää-
tavoitteena on luoda vaurautta ilman suurempia päästötavoitteita. Tällöin ta-
louskasvusta saatava hyöty on suurempi kuin puhtaan ympäristön. Vähitellen 
talouskasvun suhteellinen hyöty pienenee ja maa saavuttaa niin sanotun kään-
nepisteen. Tämän pisteen jälkeen talouskasvu ei enää lisää ympäristösaasteiden 
määrää, vaan saasteiden tuotanto kääntyy laskuun. Ympäristötaloudellisen Kuz-
nets-käyrän perusidea on esitetty graafisesti kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. Ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä (Kaika & Zervas 2013A). Tehty Pro Gradu 
tutkielmaa varten. 
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2.2 Teoreettinen viitekehys 

Grossmanin ja Kruegerin (1991) tutkimusta pidetään ensimmäisenä ympäristö-
taloudellista Kuznets-käyrää koskevassa kirjallisuudessa. Tutkimuksen ilmesty-
misen jälkeen aihetta on koluttu varsin laajasti. Suurimmassa osassa tutkimuksia 
yhteyttä kuitenkin tutkitaan ja selitetään ainoastaan empiirisin keinoin. Teoreet-
tinen viitekehys on usein jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Mekanismien ymmär-
tämiseksi on kuitenkin tärkeää tietää, mitä taloustieteen teoria sanoo mahdolli-
sesta relaatiosta ja tähän vaikuttavista tekijöistä. Seuraava teoreettinen viitekehys 
on Copelandin ja Taylorin (2004) esittämä teoreettinen malli, jossa ympäristöta-
loudellista Kuznets-käyrää ja siihen vaikuttavia tekijöitä koitetaan selittää mate-
maattisin keinoin. 

2.2.1 Ympäristösaasteet osana tuotantoa  

Mallin linkittämiseksi empiirisiin tutkimuksiin, vaaditaan siltä kolmea ominai-
suutta. Ensinnäkin sen pitää sisältää vähintään kaksi hyödykettä joiden tuotan-
non saastuttavuudessa on eroa. Tämä mahdollistaa taloudellisten rakenteiden 
muutokset ajassa sekä eri maiden välillä. Toiseksi tuotannossa täytyy olla vähin-
tään kaksi eri panosta. Tällöin yrityksillä on motiivi käydä kansainvälistä kaup-
paa esimerkiksi halvemman työvoiman perässä, eikä tuotannon muutokset 
johdu mahdollisesta ulkoisesta sääntelystä. Viimeiseksi päästöpolitiikan pitää 
olla endogeenista mahdollistaen eri tulotasoisten maiden väliset erot päästöissä. 

Tässä mallissa oletetaan saasteiden syntymisen olevan tuotantoperusteista. 
Saasteiden syntyminen voidaan selittää myös kulutuksen kautta, mutta tuotan-
non avulla esittäminen on vakiintunut yleisemmäksi aikaisemmassa kirjallisuu-
dessa (Copeland & Taylor 2004, 11). Lisäksi päästöt tilastoidaan lähes yksiselit-
teisesti tuotannon mukaan, joten on luonnollista toteuttaa malli myös tällä tavoin. 

Mallissa on kaksi hyödykettä; X ja Y. Molemmat hyödykkeet valmistetaan 
vakioskaalatuotoilla sekä hyödyntäen teknologiaa, joka käyttää kahta eri panosta; 
pääomaa K sekä työvoimaa L. Hyödykkeen X hinta on p. Hyödyke Y on puoles-
taan niin sanottu yksikköhyödyke, jonka hinta on yksi. Ottaakseen huomioon eri 
sektoreiden saastuttavuuden, oletetaan X hyödykkeen tuotannon muodostavan 
talouden kaikki saasteet ja Y hyödykkeen tuotannon olevan täysin puhdasta. 
Näillä oletuksilla pystytään Y hyödykkeen tuotantofunktio esittämään varsin yk-
sinkertaisessa muodossa: 

1 			# = % &', )'  

missä H on kasvava, konkaavi ja lineaarisesti homogeeninen. 
Hyödykkeen X tuotanto synnyttää päästöjä Z. Jos yritys ei välitä saasteista, 

jokainen yrityksen tuottama hyödyke tuottaa yhden yksikön saasteita. Tällöin 
tuotos määräytyy hyödykkeelle X kaavan F(Kx,Lx) mukaan. Tämä on kyseisen 
hyödykkeen potentiaalinen tuotos. Yleisesti saasteet kuitenkin vaikuttavat tuo-
tannon tasoon, jolloin tuotantofunktio on muotoa: 

2 			+ = ,- . &/, )/ 01- 
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missä 0 < α < 1, z ≤ F ja F on kasvava, konkaavi ja lineaarisesti homogeeninen. 

Valtion asettamat säädökset ja rajoitukset päästöille voidaan nähdä yhden 
päästöyksikön hintana τ. Tämä toteutetaan joko valtion asettamana päästöverona 
τ tai markkinavetoisena päästökauppana, jossa valtio asettaa maksimaalisen 
saastetason. Saastetason asettamisen jälkeen jokainen yritys ostaa itselleen tarvit-
tavan määrän päästölupia. Jokainen päästölupa oikeuttaa yrityksen tuottaa tie-
tyn määrän päästöjä osana hyödykkeen tuotantoa. Tällä tavoin markkinat aset-
tavat päästöyksikölle hinnan τ. Yritys valitsee itselleen sopivan päästöintensitee-
tin e tason minimoimalla oman tuotantonsa kustannukset. Päästöintensiteetti 
saadaan päästöjen ja tuotoksen suhteesta z/x. Koska tuotantofunktio on kirjoi-
tettu Cobb-Douglas muodossa, on osuus a päästöjen kustannusten suhde tuotan-
non arvoon τz/px: 

3 			3 ≡
,
+
=
56
7
≤ 1 

Kyseinen kaava osoittaa "likaisen" hyödykkeen hinnan ja päästöverojen vaiku-
tuksen päästöintensiteettiin. Kun päästöverot nousevat, pienenee päästöintensi-
teetti ja päinvastoin. Vastavuoroisesti päästöintensiteetti suurenee, kun hyödyk-
keen x hinta nousee. 

Molempien hyödykkeiden lopullinen tuotos on funktio panoksista, hin-
noista sekä päästöpolitiikasta. Näiden avulla voidaan valtion sisäinen yhteistuo-
tanto esittää kansantulon G funktiona. Markkinoiden ollessa tehokkaat on yksi-
tyisen sektorin tarkoituksena maksimoida kansantulo millä tahansa annetulla 
päästöjen tasolla. Tämä kansantulon maksimointiongelma voidaan kirjoittaa 
muotoon:  

(4)			<(6, &, ), ,) = =>+{6+ + #: (+, #) ∈ C(&, ), ,)} 
missä T toteuttamiskelpoisten teknologioiden joukko.  

Samalla kun valtio maksimoi kansantuloaan, maksimoivat kuluttajat omaa 
hyötyään. Oletetaan kuluttajien määrän olevan N ja kaikilla kuluttajilla saman-
laiset mieltymykset. Kuluttajat kokevat päästöjen olevan muualta annettuja, eikä 
niihin ole heillä mahdollisuutta vaikuttaa. Jos kuluttajien mieltymykset oletetaan 
homoteettisiksi1, kuluttajan epäsuora hyötyfunktio voidaan kirjoittaa muodossa: 

5 			F 6, G, , = H
G

I 6
− ℎ ,  

missä h on kasvava ja konveksi, I on tulot asukasta kohden (I = G/N), β on hinta 
indeksi, ja v on kasvava ja konkaavi. (Copeland & Taylor 2004.) 

2.2.2 Ympäristösaasteiden kysyntä ja tarjonta 

Ympäristösaasteet voidaan nähdä tuotannon endogeenisinä tekijöinä. Tämän 
vuoksi saasteita voidaankin tarkastella sekä kysynnän että tarjonnan kautta. Ym-
päristösaasteiden kysyntäkäyrä on alaspäin laskeva, koska kansantulo G on 

                                                
1 Homoteettisyys tässä yhteydessä tarkoittaa, ettei kuluttajan suhteelliset mieltymykset 

muutu, vaikka hänen tulonsa voivat muuttua. Mieltymykset riippuvat ainoastaan 
tuotteiden hintojen suhteesta. 
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päästöjen z suhteen konkaavi. Päästöyksikön hinnan τ laskeminen saa yritykset 
saastuttamaan enemmän. Tällöin päästöintensiteetti e kasvaa ja matalampi pääs-
tövero tekee likaisesta teollisuudesta houkuttelevampaa. Tämä selittää kysyntä-
käyrän suunnan. 

Ympäristösaasteiden tarjontakäyrä riippuu vallitsevasta päästöpolitiikasta. 
Jos sääntelyä ei ole ollenkaan, on päästöjen tarjonta täysin joustavaa. Tällöin 
päästötaso määräytyy yksinomaan kysynnästä. Eksogeeninen päästövero muut-
taa tarjontakäyrän vaakasuoraksi. Kysyntäkäyrän siirtyminen ylöspäin kasvattaa 
päästöjä ja toisinpäin. Jos taas päästötaso on määrätty ennalta kiinteäksi päästö-
kaupan keinoin, on tarjontakäyrä pystysuora. Kysyntäkäyrän siirtyminen vai-
kuttaa vain päästöjen hintaan, mutta kokonaispäästöt pysyvät samana.  

Päästöpolitiikan voidaan reaalimaailmassa olettaa olevan endogeenista, 
missä tulojen kasvu lisää puhtaan ympäristön kysyntää. Optimaalisessa päästö-
politiikassa valtio valitsee päästötason maksimoidakseen keskimääräisen kulut-
tajan hyödyn. Maksimointiongelma voidaan kirjoittaa muodossa: 

6 			=>+
M

F
G

I 6
, , = <(6, &, ), ,)/O  

Koska valtion oletetaan olevan pieni tekijä maailmanmarkkinoilla, ottaa se tuot-
teen hinnan p annettuna. Lisäksi selkeyden vuoksi merkitään yksityisen sektorin 
raja-arvoa päästöyksikölle Gz = τ ja keskimääräisen kuluttajan reaalista tuloa R = 
I/β(p). Näiden oletuksien avulla voidaan ensimmäisen asteen ehto kaavan 6 mak-
simointiongelmasta kirjoittaa muodossa: 

7 			7 = O•
−FM
FR

= O•ST(6, U, ,) 

missä MD(p,R,z) keskimääräisen kuluttajan saastuttamisesta aiheutuva rajahaitta. 
Yhtälö osoittaa optimaalisen päästöverotuksen olevan kaikkien kuluttajien raja-
haittojen summa. Jos päästöpolitiikka toteutetaan tehokkaasti, voidaan kaavaa 7 
pitää ympäristösaasteiden tarjontakäyränä. Saasteiden kasvu tekee ympäristön 
laadusta niukan suhteessa kulutukseen. Tällöin tarjontakäyrä on ylöspäin nou-
seva. Siihen johtaa kulutuksen ja ympäristön laadun välinen vähenevä rajakor-
vaussuhde. 

Yhdistämällä ympäristösaasteiden kysyntä ja tarjontapuolen saastuttami-
sesta johtuva kokonaisrajahaitta päästään saasteiden markkinatasapainoon. Ta-
sapaino määrittää kansantalouden kannalta tehokkaan saasteiden tason z0. Tä-
hän päästäkseen valtio voi joko esittää tasapainon täyttävää päästöveroa τ0 tai 
asettaa markkinavetoisen päästökaupan. Tällöin markkinat hinnoittelevat pääs-
töyksikön hinnaksi τ0. (Copeland & Taylor 2004.) 

2.2.3 Skaala-, teknologia- ja rakennevaikutukset 

Edellä esitettiin ympäristösaasteiden kysyntä, tarjonta, markkinatasapaino sekä 
siihen vaikuttavat tekijät. Tämä antaa kuvan päästöpolitiikan mahdollisista vai-
kutuskeinoista itse lopulliseen päästötasoon. Talous ei kuitenkaan pysy täysin 
muuttumattomana. Näillä muutoksilla on myös vaikutus ympäristöön ja etenkin 
päästöihin. Grossman ja Krueger (1991) jakoivat talouden muutokset kolmeen eri 
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tekijään: skaala-, teknologia- ja rakennevaikutukseen. Seuraavaksi tarkastellaan 
näitä vaikutuksia matemaattisin keinoin. 

Talouskasvu ja ulkomaankauppa lisäävät reaalituloja ja täten myös talou-
den kokoa. Mitatakseen talouden kokoa, voidaan apuna käyttää tuotosindeksiä. 
Yksinkertaistuksena käytetään talouden koon mittarina tuotoksen arvoa tietyillä 
maailmanmarkkinahinnoilla. Talouden koko eli skaala S voidaan kirjoittaa muo-
dossa: 

8 			W = 	6/X+ +		6'X# 

missä px ja py ovat hyödykkeiden maailmanmarkkinahinnat perustasolla. Vaikka 
maailmanmarkkinahinnat muuttuisivat shokin johdosta, lasketaan talouden 
koko silti käyttäen vanhoja perustason hintoja. Näin hintashokki ei vaikuta itse 
talouden kokoon. 

Esittämällä talouden koon tällä tavoin ja asettamalla hyödykkeiden perus-
tason hinnat yhtenäiseksi voidaan päästöt kirjoittaa nyt muodossa: 

9 			, = 3+ = 3Z/W 

missä ϕx = px0x/S = x/S on ”likaisen” hyödykkeen arvon osuus koko tuotannosta 
perustason hinnoilla. Näin ollen päästöt z riippuvat päästöintensiteetistä e, ”li-
kaisen” teollisuuden osuudesta kansantulossa ϕ sekä talouden koosta S. Otta-
malla muuttujista logaritmit ja erittelemällä vaikutukset saadaan hajotelma, joka 
voidaan kirjoittaa muodossa: 

10 		, = W + Z + 3 
Ensimmäinen termi S kuvaa skaalavaikutusta. Se mittaa saasteiden kasvua ta-
louden koon kasvaessa, kun hyödykkeiden suhteet ja teknologia pysyvät samana. 
Esimerkiksi jos vakioskaalatuottoisen talouden koko kasvaa yhden prosentin, 
eikä suhteellisissa hinnoissa tai päästöintensiteetissä tapahdu muutoksia, kasvaa 
myös varsinaiset päästöt yhdellä prosentilla. 

Toinen termi ϕ kuvaa talouden rakennevaikutusta. Tämä kertoo ”likaisen” 
hyödykkeen osuudesta kansantulossa. Tarkastellaan tilannetta missä, talouden 
koko ja päästöintensiivisyys pysyvät vakioina. Jos puhtaan hyödykkeen osuus 
kasvaa ja edellä mainitut ehdot ovat voimassa, pienenee päästöt tämän seurauk-
sena. 

Kolmas ja samalla viimeinen termi e kuvaa teknologiavaikutusta. Tehdään 
samat oletukset kuin kahden edellisen termin kanssa. Teknologian kehittyessä 
kohti puhtaampia vaihtoehtoja päästöintensiteetti laskee ja kansantalouden saas-
teet pienenevät. 

Edellä esitetty logiikka auttaa ymmärtämään Grossmanin ja Kruegerin 
(1991) esittelemän kolmen erilaisen talouden muutoksen vaikutukset kansalli-
seen päästötasoon. (Copeland & Taylor 2004.) 

2.2.4 Ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrän muoto  

Kirjallisuudessa ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä esitetään yksinkertai-
sena tulotason ja ympäristösaasteiden välisenä relaationa. Tulotaso ja ympäris-
tösaasteet ovat kuitenkin endogeenisia muuttujia, jotka ovat johdettu useista eri 
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tekijöistä. Näin ollen onkin aiheellista kysyä, voiko eri taloudelliset toiminnat eri-
suuruisine päästöintensiivisyyksineen muodostaa yksinkertaisen tulojen ja saas-
teiden välisen relaation. Copeland ja Taylor (2004) esittävät tulotason ja saastei-
den suhteen riippuvan talouskasvun lähteestä.  

Aloitetaan ensiksi jakamalla pääoma fyysiseen ja inhimilliseen pääomaan. 
Lisäksi tehdään pari yksinkertaistavaa oletusta. Normalisoidaan väestö N = 1 ja 
oletetaan, ettei päästösääntelyä ole. Tällöin päästöintensiteetti on e = 1 ja päästöt 
voidaan kirjoittaa muodossa: 

11 			, = + 6, 7, &, )  

missä τ = 0. Tulot voidaan puolestaan kirjoittaa muodossa: 

12 			G = < 6, &, ), ,  
Talouskasvu voi johtua joko fyysisen pääoman tai inhimillisen pääoman ka-

saantumisesta. Tarkastellaan ensiksi tilannetta, missä vain fyysinen pääoma ka-
saantuu. Eritellään nämä tapaukset kaavoille 11 ja 12. Lisäksi pidetään τ = 0 ja L 
vakiona, niin saadaan: 

13 			, = \/]& 
ja 

14 			G = ^_& 

missä εxK > 0 on hyödykkeen X tuotoksen jousto pääoman suhteen ja sr > 0 on 
pääoman osuus kansantulosta. Molemmat yhtälöt osoittavan pääoman kasautu-
misen nostavan sekä tuloja että päästöjä. Yhdistämällä kaavat voidaan pelkiste-
tysti esittää päästöjen ja tulojen välinen suhde: 

15 			
, =

\/]
^_
G

(+)
 

Tulojen ja päästöjen välillä vallitsee positiivinen suhde, jos talouskasvu johtuu 
pääasiassa pääomaintensiivisestä teollisuudessa eikä päästöpolitiikkaa ole sää-
detty. Tarkastellaan seuraavaksi asia inhimillisen pääoman kasautumisen näkö-
kulmasta. Tekemällä samat oletukset kuin edellä voidaan päästöjen ja tulojen vä-
linen suhde esittää muodossa: 

16 			
, =

\/`
^a

G

(−)
 

missä εxL < 0 on hyödykkeen X tuotoksen jousto inhimillisen pääoman suhteen 
ja sw > 0 on inhimillisen pääoman osuus kansantulosta. Tällöin tulojen ja päästö-
jen välillä vallitsee negatiivinen yhteys. Inhimillisen pääoman kasautuminen 
hyödyttää puhdasta teollisuutta Y vieden likaiselta teollisuudelta X resursseja ja 
näin ollen saasteiden määrä taloudessa pienenee.  

Talouskasvun lähteellä voi siis olla suurikin merkitys tulojen ja päästöjen 
väliseen suhteeseen. Fyysisen ja inhimillisen pääoman välinen suhde vaikuttaa 
talouskasvun saastuttavuuteen. Lisäksi pääoman rakenne on usein hyvin yksi-
löllinen jokaisella maalla. Näin ollen on syytä epäillä, ettei eri maiden talous-
kasvu noudata samaa kaavaa. Tällöin yksinkertaisen ympäristötaloudellisen 
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Kuznets-käyrän yleistäminen saattaa olla hyvin hankalaa. (Copeland & Taylor 
2004.) 

2.3 Mahdolliset selitykset YKK:n muodostumiselle  

Edellisessä alaluvussa esitettiin Copelandin ja Taylorin (2004) matemaattisessa 
mallissa käyttämät selitykset YKK:lle. Nämä olivat Grossmanin ja Kruegerin 
(1991) popularisoima talouden skaala-, teknologia- ja rakennevaikutus sekä pää-
oman vaikutus talouskasvun ja teollisuuden puhtauteen. Edellä mainitut eivät 
ole kuitenkaan ainoita YKK kirjallisuuden esiin nostamia selityksiä. Seuraavaksi 
luodaankin katsaus muihin yleisesti käytettyihin ympäristötaloudellista Kuz-
nets-käyrää selittäviin tekijöihin. (Dinda 2004.) 

2.3.1 Ympäristön laadun kysynnän tulojousto 

Yksi selitys YKK:n muodostumiselle on ympäristön laadun kysynnän tulojousto. 
Tämä tarkoittaa puhtaan ympäristön ja ympäristön laadun kysynnän olevan riip-
puvainen kansalaisten tuloista. Tulojen kasvaessa kansalaisten elintaso nousee ja 
ympäristön arvostaminen lisääntyy. Tietyn tulotason jälkeen ympäristön laatua 
arvostetaan enemmän ja puhtaasta ympäristöstä ollaan valmiita maksamaan 
enemmän kuin tulojen kasvattamisesta. Tämä voi ilmentyä esimerkiksi hyvänte-
keväisyyslahjoituksina luonnonsuojeluun ja puhtaampana kulutuskäyttäytymi-
senä. Tällöin kuluttajilla on myös vaikutus poliittiseen sääntelyyn. Puhtaan ym-
päristön lisääntynyt arvostus kasvattaa poliittista painetta toteuttaa vihreämpää 
politiikkaa. (Dinda 2004.) 

2.3.2 Kansainvälinen kauppa 

Kansainvälistä kauppaa pidetään yhtenä tärkeimmistä tekijöistä koskien YKK re-
laatiota (Dinda 2004). Kauppaliikenne maiden välillä voi vaikuttaa maan päästö-
tasoon sekä positiivisesti että negatiivisesti. Viennillä on taipumus kasvattaa 
maan talouden sekä teollisuuden kokoa. Näin ulkomaankaupalla on päästöjä li-
säävä skaalavaikutus. Jos maan tuotannolle asetetaan päästörajoituksia, saattaa 
seurauksena olla päästöintensiivisten tuotteiden tuonnin kasvu. Tällöin maan si-
sällä tuotetut päästöt vähenevät ja saastuttavien tuotteiden valmistus ulkoiste-
taan maan rajojen ulkopuolelle. Jos kokonaiskulutus ei kuitenkaan pienene, siir-
tyy päästöt vientimaan tilastoihin. Tässä tapauksessa kokonaispäästöjen määrä 
ei muutu, mutta maiden välisten saasteiden tuotannossa tapahtuu liikettä maasta 
toiseen. (Dinda 2004.) 

Saasteparatiisi hypoteesi (eng. Pollution Haven Hypothesis) liittyy maiden vä-
liseen tuotannon ja tulotason kehitykseen. Kansainvälinen kauppa lisää kehitty-
vien maiden tulotasoa. Suurempi tulotaso puolestaan lisää ympäristösääntelyn 
kysyntää, joka johtaa kansallisen ympäristösääntelyn kiristymiseen. Ulkomaan-
kaupan ollessa vapaata, on saastuttavilla yrityksillä kannustin siirtyä vapaam-
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man ympäristösääntelyn maahan. Kansainvälisillä yrityksillä on tällöin mahdol-
lisuus hyötyä köyhemmän maan löyhemmästä ympäristösääntelystä. Saastepa-
ratiisi hypoteesi esittää yritysten toimivan juuri tällä tavalla. Hypoteesin mukaan 
päädytään lopulta tilanteeseen, missä rikkaassa tiukan ympäristösääntelyn 
maassa ei ole ollenkaan likaista teollisuutta, vaan kaikki on siirtynyt köyhempiin 
maihin. Saasteparatiisi hypoteesia pidetään osasyynä sille, miksi joillekin rik-
kaille maille YKK näyttää muodostuvan. Jos saasteparatiisi vaikuttaa tulotason 
ja päästöjen välisen relaation muotoon, ei YKK:ää voida yleistää universaaliksi 
ilmiöksi. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei tapahtumaketjun viimeisillä 
köyhillä mailla ole mahdollisuutta siirtää likaista teollisuutta enää muualle. 
(Dinda 2004.) 

2.3.3 Markkinamekanismi sekä sääntely 

Päästöjen kehitykseen ja YKK:n muotoon saattavat vaikuttaa myös markkinat 
sekä niiden toiminta. Keskeisin taloutta ohjaava markkinamekanismi on tuottei-
den muuttuvat hinnat. Kehittyvissä maissa teollisuus on usein riippuvainen 
luonnonvaroista. Jatkuva luonnonvarojen käyttö pienentää niiden jäljellä olevaa 
kokonaismäärää. Tällä on puolestaan raaka-aineiden hintoja nostava tekijä. Mitä 
korkeammaksi hinta nousee, sitä todennäköisemmin aletaan tuotannossa käyttää 
vähemmän raaka-ainetta kuluttavaa teknologiaa. Tämä saattaa kääntää rikkaan 
maan tuottamien päästöjen määrän laskuun ja edesauttaa YKK:n muodostumista. 
(Dinda 2004.) 

Hinnan lisäksi myös taloudelliset toimijat sekä informaation saavutetta-
vuus saattavat vaikuttaa YKK:n muodostumiseen. Taloudellisia toimijoita ovat 
muun muassa pankit sekä kuluttajat. Pankit voivat esimerkiksi lainapäätöksillä 
ohjata saastuttavien hankkeiden toteutumista. Kuluttajilla on puolestaan mah-
dollisuus vaikuttaa päästöihin eri kulutuspäätöksin. Tulotason kasvaessa suh-
tautuminen puhtaaseen ympäristöön lisääntyy, mikä puolestaan näkyy muuttu-
neina ja puhtaampina kulutuspäätöksinä. Informaation paraneva saavutettavuus 
voi myös vaikuttaa päästömääriin. Yksi merkittävin informaatiota lisäävä tekijä 
on koulutus ja sen hankkimisen lisääntyminen kansalaisten keskuudessa. (Dinda 
2004.) 

Markkinoiden lisäksi YKK:n muodostumiseen saattaa vaikuttaa myös 
muuttuva ympäristösääntely. Poliittisella sääntelyllä halutaan tarkasti sekä te-
hokkaasti vaikuttaa maan tai alueen päästöjen tuotantoon. Ympäristösääntelyn 
tiukentumiseen saattaa vaikuttaa esimerkiksi uusi informaatio tai poliittinen 
paine. Jos virallinen sääntely on tehotonta tai heikkoa, voi yhteisö tai järjestö ai-
kaansaada myös epävirallista sääntelyä päästöjen alentamiseksi yritysten toimin-
nassa. (Dinda 2004.) 
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3 AIKAISEMPAA KIRJALLISUUTTA 

Tässä luvussa perehdytään ympäristötaloudellista Kuznets-käyrää koskevaan 
kirjallisuuteen. Aluksi esitetään YKK kirjallisuuden synty ja sen keskeisimmät 
tutkimukset. Tämän jälkeen muutetaan painopiste tutkimuksiin, missä ympäris-
tösaasteena käytetään hiilidioksidipäästöjä. Lopuksi esitetään kirjallisuuden kes-
keisimmät empiiriset metodit YKK:n tutkimiseen. 

3.1 YKK kirjallisuuden alkuvaiheet 

Ympäristötaloudellista Kuznets-käyrää koskeva kirjallisuus katsotaan syntyneen 
Grossmanin ja Kruegerin (1991 & 1993)2  tutkimuksesta. He tutkivat Pohjois-
Amerikan vapaakauppasopimus NAFTA:n mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Paneeliaineisto koostui 52 kaupungin ilmansaasteista ja 32 maan bruttokansan-
tuotteista. He havaitsivat rikki- sekä pienhiukkaspäästöjen ja tulotason välisen 
suhteen noudattavan käännetyn U-käyrän muotoa. He esittivät molempien ym-
päristösaasteiden käännepisteen sijaitsevan noin 4 000–5 000 dollarin kohdalla. 
(Grossman ja Krueger 1991.)  

Grossman ja Krueger eivät kuitenkaan olleet ainoita tutkijoita 1990-luvun 
alussa, joita tulotason ja ympäristösaasteiden välinen yhteys kiinnosti. Shafik ja 
Bandyopadhyay (1992) tutkivat osana Maailmanpankin kehitysraporttia (1992) 
talouskasvun ja ympäristösaasteiden välistä relaatiota yhdeksällä eri ympäristö-
muuttujalla. Paikallisten ilmansaasteiden lisäksi he käyttivät muun muassa jo-
kien saasteita, kunnallista jätemäärää sekä eri kasvihuonekaasuja. He havaitsivat 
paikallisten ilmansaasteiden, kuten rikki- ja pienhiukkaspäästöjen noudattavan 
käännetyn U-käyrän muotoa. Sen sijaan esimerkiksi hiilidioksidipäästöt kasvoi-
vat eksponentiaalisesti tulojen kasvaessa. (Shafik & Bandyopadhyay 1992.) Vä-
hän myöhemmin Shafik (1994) julkaisi Maailmanpankin kehitysraporttiin perus-
tuvan tutkimuksen itsenäisesti. 

                                                
2 Tutkimus esiteltiin vuonna 1991 NBER työpaperina. Vuonna 1993 tutkimus julkaistiin 

MIT yliopiston NAFTA:a käsittelevässä kirjassa. 
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Selden ja Song (1992) tutkivat YKK hypoteesia neljällä eri ilmansaasteella; 
typpi-, rikki-, hiilimonoksidi- ja pienhiukkaspäästöillä. Jokainen näistä muuttu-
jista noudatti käännetyn U-käyrän muotoa tulotason kasvaessa. Hiilimonoksidi-
päästöillä käännepiste oli 12 435 dollaria. Samankaltaisia tuloksia sai myös 
Panayotou (1993). Ympäristömuuttujina Panayotou käytti metsäkatoa, rikki-, 
typpi- sekä pienhiukkaspäästöjä. Jokainen näistä ympäristömuuttujista seurasi 
YKK hypoteesin mukaista käännetyn U-käyrän mallia. Ilmansaasteiden käänne-
pisteet vastasivat varsin hyvin Grossmanin ja Kruegerin tuloksia. Metsäkadon 
käännepiste oli kuitenkin paljon aikaisemmin, jo noin 1 000 dollarin kohdalla. 
Panayotou oli itse asiassa ensimmäinen, joka käytti löydöksestä termiä ympäris-
tötaloudellinen Kuznets-käyrä (Dinda 2004, 434; Bo 2011, 1323). Tämän jälkeen 
termi vakiintui tulotasoa ja ympäristösaasteita koskevaan kirjallisuuteen. 
(Panayotou 1993.) 

YKK kirjallisuudessa käytetyt ympäristömuuttujat ja niillä saadut tulokset 
ovat vaihdelleet runsaasti jo ensimmäisistä tutkimuksista alkaen. Tämän huoma-
sivat myös Stern, Common ja Barbierikin (1994). He kokosivat siihen mennessä 
ilmestyneiden tutkimusten tulokset yhteen. Ristiriitaiset tulokset ovatkin yksi 
YKK kirjallisuuden erityispiirteistä (Dinda 2004, 450). Tähän olennaisena osana 
kuuluu käytettyjen aineistojen sekä menetelmien erilaisuus. Edellä on esitetty 
YKK kirjallisuuden ensimmäiset ja uraauurtavimmat tutkimukset. Näiden jäl-
keen on vastaavia tutkimuksia ilmestynyt satoja, ellei jopa tuhansia. Tämän 
vuoksi seuraavassa alaluvussa keskitytäänkin ainoastaan tutkimuksiin, missä 
ympäristömuuttujana on käytetty hiilidioksidiapäästöjä. 

3.2 YKK kirjallisuus koskien hiilidioksidipäästöjä 

Edellisessä alaluvussa mainittu Shafikin ja Bandyopadhyayn (1992) tutkimus oli 
ensimmäinen, missä ympäristömuuttujana käytettiin hiilidioksidipäästöjä. Tut-
kimuksen aineisto koostui havainnoista 149 maasta vuosilta 1960–1990. Tu-
lokseksi he esittävät, että hiilidioksidinpäästöjen ja tulojen välinen suhde on po-
sitiivisesti lineaarinen. Heidän mukaan tulotason kasvu ei ole siis ratkaisu hiili-
dioksidipäästöjen vähentämiseen. Shafik ja Bandyopadhyay esittävät tämän joh-
tuvan siitä, ettei hiilidioksidipäästöistä koidu merkittäviä paikallisia kustannuk-
sia. Näin ollen kustannukset jakautuvat tasaisesti ympäri maailmaa ilmaston 
lämpenemisen seurauksena. Tällöin kyseessä on perinteinen vapaamatkustaja-
ongelma. (Shafik & Bandyopadhyay 1992.)  

Samanlaisia tuloksia saivat Holtz-Eakin ja Selden (1995). Heidän käyttämä 
paneeliaineisto koostui 130 maan havainnoista vuosilta 1951–1986. Myös he esit-
tävät hiilidioksidipäästöjen kasvavan tulojen kasvaessa, mutta kuitenkin vähe-
nemässä määrin. Tämä erosi Shafikin ja Bandyopadhyay näkemyksestä, sillä he 
esittivät hiilidioksidipäästöjen kasvavan eksponentiaalisesti. 

Roberts ja Grimes (1997) olivat ensimmäisiä, jotka tutkivat hiilidioksidi-
päästöjen YKK hypoteesia kolmen eri tulotason välillä. He havaitsivat hiilidiok-
sidipäästöjen noudattavan käänteisen U-käyrän mallia korkean tulotason mailla. 
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Matalan- ja keskitulotason mailla hiilidioksidipäästöt kuitenkin nousivat lineaa-
risesti tulojen kasvaessa. He esittävät, ettei päästöjen kehityksen suunnan muut-
tavaa käännepistettä ole olemassa. Tietyillä rikkailla mailla on vain mahdollisuus 
muuttaa tuotantorakennettaan köyhempien maiden päästöjen kustannuksella. 
Tämän voi toteuttaa viemällä esimerkiksi likainen teollisuus köyhempiin maihin. 
(Roberts & Grimes 1997.) 

Panayotou, Peterson ja Sachs (2000) käyttivät tutkimuksessaan sekä panee-
liestimointia että aikasarja-analyysia. Heillä oli käytössään poikkeuksellisen 
suuri aineisto; havaintoja oli 17 kehittyneestä maasta yli sadan vuoden ajalta. Pit-
källä aineistolla he halusivat tutkia mahdollisen rakennevaikutuksen merkitystä 
hiilidioksidipäästöihin. Koko aineistolla tehty paneeliestimointi osoitti tukea 
YKK hypoteesille. Lisäksi Panayotou ym. toteuttama aikasarja-analyysi antoi tu-
kea YKK hypoteesille sekä Yhdysvaltojen että Iso-Britannian aineistolla. 
(Panayotou ym. 2000.) 

Panayotou ym. (2000) eivät ole olleet ainoita, jotka tutkivat YKK hypoteesia 
yksittäisten maiden aikasarjoilla. Lindmark (2002) sai heidän kanssaan saman-
suuntaisia tuloksia tutkiessa hiilidioksidin ja tulojen välistä yhteyttä ruotsalai-
sella aikasarja-aineistolla. Hän käytti tutkimuksessaan aineistoa, joka ulottui 
vuodesta 1870 aina vuoteen 1997. Hän esittää hiilidioksidipäästöjen käännepis-
teen olleen Ruotsissa noin 1970-luvun alussa (Lindmark 2002). Tästä muutama 
vuosi myöhemmin Kunnas ja Myllyntaus (2007) toteuttivat aikasarjatutkimuk-
sen suomalaisella aineistolla, mikä sisälsi havaintoja yli 200 vuoden ajalta, vuo-
silta 1800–2003. Suomessa YKK hypoteesin mukaisesta relaatiosta ei kuitenkaan 
ollut merkkejä; hiilidioksidipäästöt kasvoivat tulojen kanssa läpi ajan. (Kunnas 
& Myllyntaus 2007.) 

Lee ym. (2009) estimoivat YKK:ää varsin suurella, yli 89 maan paneeliai-
neistolla vuosilta 1960–2000. Koko aineiston estimoinnin lisäksi he estimoivat 
mallit myös maanosittain sekä tuloluokittain. YKK hypoteesi toteutui tulo-
luokista vain keskitulotason mailla ja maanosista Euroopan ja Amerikan mailla. 
Koko aineistolla Lee ym. esittävät tulojen ja hiilidioksidipäästöjen välisen suh-
teen muodostuvan N-käyrän malliseksi. (Lee ym. 2009.)  

Iwata ym. (2011) tutkivat hiilidioksidipäästöjen ja tulojen välistä suhdetta 
niin ikään paneeliestimointina. Heidän aineistonsa koostui 28 maan havainnoista 
vuosilta 1960–2003. Iwata ym. esittävät muuttujien välisen relaation olevan posi-
tiivisesti lineaarinen. He eivät löytäneet hiilidioksidipäästöjen ja tulojen väliltä 
YKK:n mukaista epälineaarisuutta. (Iwata ym. 2011.) 

Samansuuntaisen tuloksen Iwatan ym. kanssa sai myös Jaunky (2011). Mo-
lemmissa tutkimuksissa koko aineiston estimointi tuotti U-käyrän sijaan positii-
visesti lineaarisen relaation. Jaunkyn aineisto koostui 36 korkean tulotason 
maasta vuosilta 1980–2005. Paneeliestimoinnin lisäksi hän estimoi YKK:n jokai-
selle maalle erikseen hyödyntäen sekä lyhyen että pitkän aikavälin tulojoustoja. 
Tällä tavoin estimoituna YKK:n mukainen U-käyrä toteutui ainoastaan viidellä 
eri maalla; Kreikalla, Maltalla, Omanilla, Portugalilla sekä Iso-Britannialla. 
(Jaunky 2011.) 
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Taulukko 1. Aikaisempia YKK tutkimuksia hiilidioksidipäästöjen ja tulojen väli-
sestä suhteesta. 

Tutkimus (vuosi) Otos Tulos 

Shafik & Bandyopadhyay (1992) 
• 149 maata 
• 1960–1990 
• paneeliaineisto 

� 

Holtz-Eakin & Selden (1995) 
• 130 maata 
• 1951–1986 
• paneeliaineisto 

� 

Roberts & Grimes (1997) 
• matalan, keski- ja korkean tu-

lotason maita 
• 1960–1991 

∩ korkealla tulotasolla 
�matalalla ja keskitulotasolla 

Panayotou ym. (2000) 
• 17 kehittynyttä maata 
• 1870–1994 
• paneeliaineisto ja aikasarja 

∩ paneeliaineistolla 
∩ Yhdysvallat ja Iso-Britannia 
aikasarjalla 

Lindmark (2002) 
• Ruotsi 
• 1870–1997 
• aikasarja 

∩ 

Kunnas & Myllyntaus (2007) 
• Suomi 
• 1800–2003 
• aikasarja 

� 

Lee ym. (2009) 
• 89 maata 
• 1960–2000 
• paneeliaineisto 

∩ keskitulotason, Amerikan ja 
Euroopan mailla 
N koko aineistolla 

Iwata ym. (2011) 
• 28 maata 
• 1960–2003 
• paneeliaineisto 

� 

Jaunky (2011) 
• 36 korkean tulotason maata 
• 1980–2005 
• paneeliaineisto 

∩ viidellä maalla 
�koko aineisto 

Hiilidioksidipäästöjen ja tulotason välistä yhteyttä on kuvattu kolmella eri merkillä: 
� = yhteys on positiivisesti lineaarinen 
∩  = aluksi kasvava, käännepisteen jälkeen laskeva 
N  = aluksi kasvava, ensimmäisen käännepisteen jälkeen laskeva, toisen käännepisteen jälkeen kasvava 
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3.3 Ekonometriset menetelmät 

Ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrän muodostumista on tutkittu monin eri 
ekonometrisin keinoin. Ongelmaa on lähestytty sekä mikro- että makrotaloustie-
teellisestä näkökulmasta. Aikaisemmassa kirjallisuudessa kaksi suosituinta me-
netelmää ovat olleet paneeliestimointi ja erilaiset aikasarjamenetelmät. Tässä ala-
luvussa käydään läpi tutkimuksissa käytettyjä menetelmiä sekä eri menetelmien 
vahvuudet, heikkoudet ja niiden väliset erot ympäristötaloudellisen Kuznetz-
käyrän estimoinnissa. 

Yleisin aikaisemmassa kirjallisuudessa käytetty menetelmä YKK:n tutkimi-
seen on paneeliestimointi. Tätä menetelmää käytetään vanhemmissa 1990- ja 
2000-luvun tutkimuksissa lähes poikkeuksetta. Paneeliestimointia hyödynne-
tään muun muassa Grossmanin ja Krugerin (1991 & 1993), Shafikin ja Ban-
dyopadhyayn (1992) ja Panayotoun (1993) tutkimuksissa. Paneeliestimoinnin 
keskiössä on laaja aineisto, joka koostuu havainnoista useista kaupungeista tai 
maista eri vuosilta. Selitettävänä muuttujana käytetään ympäristösaastetta ja se-
littävänä maan tulotasoa, joka yleensä on bruttokansantuote asukasta kohden tai 
sen muunnelma. Lisäksi malliin lisätään kontrollimuuttujia sekä muuttujat, 
joissa tulotasosta on otettu neliö ja mahdollisesti kuutio. Näin voidaan tarkastella, 
onko tulotason ja ympäristösaasteiden välillä YKK:n mukaista epälineaarisuutta.  

Paneeliestimoinnin ideana on saada eroteltua ympäristösaasteiden ja tulo-
tason välinen yhteys ottamalla maan sisäisen kehityksen vaikutus huomioon. 
Useimmissa tutkimuksissa käytetään sekä kiinteiden vaikutusten - että satun-
naisten vaikutusten mallia. Kiinteiden vaikutusten malli ottaa huomioon maa-
kohtaiset erot, kun taas satunnaisten vaikutusten mallissa mukana on myös ai-
kakohtaiset erot. Paneeliestimoinnin saanutta suosiota selittää ympäristösaas-
teista kertovan aineiston varsin lyhyt historia. Ensimmäisiä tilastoituja päästö-
määriä oli saatavilla vasta 1960-luvulta lähtien, mikä tekee saatavilla olevien ha-
vaintojen aikaperiodista varsin lyhyen. Paneeliestimoinnilla havaintojen lyhyt ai-
kaperiodi ei kuitenkaan ole niin haitaksi, sillä kokonaishavaintojen määrää saa-
daan kasvatettua eri maiden havaintojen avulla. Menetelmän suurin heikkous 
liittyy kuitenkin juuri tähän. Paneeliestimoinnin avulla ei saada mallinnettua 
maakohtaisia YKK:iä, vaan saatu malli kuvaa pelkästään tutkimukseen valittua 
heterogeenistä otosta. 

Erilaisten aikasarjamenetelmien käyttö YKK kirjallisuuteen ilmestyi 2000-
luvun alkupuolella. Yksi ensimmäisiä tutkimuksia oli Panayotoun ym. (2000) kä-
sialaa. He käyttivät paneeliestimoinnin lisäksi aikasarjamenetelmiä. Tämän mah-
dollisti heillä käytössään ollut poikkeuksellisen laaja aineisto; estimoituja havain-
toja oli vuodesta 1870 vuoteen 1994. Saman tyyppistä aineistoa käyttivät sekä 
Lindmark (2002) että Kunnas ja Myllyntaus (2007) omissa tutkimuksissaan. Esti-
moitujen aineistojen kääntöpuolena on niiden tarkkuus. Aineiston estimoimi-
sessa käytetään hyväksi varsin yksinkertaisia oletuksia maan historiallisesta tuo-
tantorakenteesta ja sen teknologiasta. Näin kootut estimaatit esimerkiksi hiilidi-
oksidipäästöistä 1800-luvulta voivat sisältää itsessään harhaa. Tämän vuoksi ny-
kyään käytetään varsin usein ARDL-menetelmää YKK:n estimoimiseen, sillä se 
ei vaadi pitkää aikasarjaa mielekkäiden tuloksien saamiseksi.
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4 EMPIRIA 

4.1 Aineisto 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty Maailmanpankin ylläpitämästä 
tilastorekisteristä (World Bank 2019). Aineisto koostuu vuosilta 1960–2014 ja si-
sältää havaintoja Euroopan sekä Keski-Aasian maista. Aluejaottelu perustuu 
Maailmanpankin käyttämään ryhmittelyyn, missä Keski-Aasian entiset neuvos-
totasavallat esitetään Euroopan maiden kanssa. Yhteensä tähän ryhmään kuuluu 
58 maata. Otoksesta on kuitenkin karsittu 12 maata, joiden asukasluku oli 
vuonna 2014 alle miljoona asukasta. Väestöllisesti näin pienet maat saattavat ai-
heuttaa varsin poikkeuksellisia havaintoja asukasluvulla skaalattuihin muuttu-
jiin. Tämän lisäksi otoksesta on poistettu Serbia ja Kosovo puuttuvien havainto-
jen vuoksi. Näiden rajauksien jälkeen maiden yhteismäärä aineistossa on 44. Jäl-
jelle jääneet maat on jaettu kahteen eri ryhmään maiden tulotasojen mukaan; kor-
kean tulotason - ja keskitulotason maihin. Tulotasojen yhtenäistämisessä on käy-
tetty hyväksi Maailmanpankin Atlas-menetelmää.3 Tarkemmin maiden välistä 
jaottelua voi tarkastella taulukosta 2.  

Ympäristösaasteen mittarina käytetään hiilidioksidia (CO2), joka on kasvi-
huonekaasuista selvästi yleisin. Se on tilastoitu maan alueella tuotantoperustei-
sesti syntyvänä hiilidioksiditonnina asukasta kohden. Lisäksi perusmallia tar-
kastellaan vertailun vuoksi myös kasvihuonekaasuilla. Tulojen mittarina käyte-
tään puolestaan valtion bruttokansantuotetta asukasta kohden (BKT per asukas). 
Tulot on esitetty tuhansina dollareina (vuoden 2010 dollareina). Sekä hiilidioksi-
dipäästöissä että bruttokansantuotteessa on havaittavissa suurta vaihtelua ai-
neiston sisällä. Esimerkiksi asukasta kohden olevan bruttokansantuotteen ha-
vainnot valitussa otoksessa vaihtelevat 370–91 620 dollarin välillä. Molemmat 
muuttujat omaavat runsasta vaihtelua niin vuosien kuin maiden itsensä välillä. 
Näiden muuttujien maantieteellinen vaihtelu vuonna 2014 on havainnollistettu 
                                                
3 Maailmanpankin Atlas-menetelmässä valuutan dollarimuunnoksessa käytetään erillistä 

muunnoskerrointa valuuttakurssin sijaan. Muunnoskerroin koostuu usean vuoden 
valuuttakurssista sekä inflaatiokorjauksesta. Näin yksittäisten vuosien kurssimuu-
toksilla on pienempi paino dollarimuunnosta laskettaessa. 



21 
 
kuviossa 2. Kontrollimuuttujina tässä tarkastelussa käytetään maan väestönti-
heyttä, sähkönkulutusta sekä kaupungistumisastetta. Väestöntiheyttä mitataan 
maan asukkaiden määrän keskiarvolla yhdellä neliökilometrillä. Sähkönkulutus 
esittää vuodessa käytetyn sähkön määrän megawattitunteina (MWh) asukasta 
kohden. Kaupungistumisaste on kaupungeissa asuvien prosenttiosuus koko vä-
estöstä. Muuttujien kuvailevia tunnuslukuja sekä muuttujien välisiä korrelaatio-
kertoimia on esitetty taulukossa 3. 

4.2 Menetelmä 

Estimoinnissa hyödynnetään kiinteiden vaikutusten mallia. Lisäksi alussa esite-
tään PNS estimoinnilla saadut tulokset perusmallille. Aikaisempien tutkimusten 
tapaan tutkimuksessa käytetään sekä tulojen neliö- että kuutiomallia. Tarkoituk-
sena on selvittää, onko tuloilla ja hiilidioksidipäästöillä mahdollisesti epälineaa-
rinen suhde ja jos on, niin minkä muotoinen. Käytetty kiinteiden vaikutusten 
malli voidaan kirjoittaa muodossa: 

17 			bc2d,e = 	I0f&Cd,e +	Igf&Cgd,e + 	Ihf&Chd,e + 	Iijd,e + 	kd + \d,e 

missä i ja t tarkoittavat maata ja aikaperiodia, η on havaitsemattomat maakohtai-
set vaikutukset ja ε on jäännöstermi. Selitettävänä muuttujana on hiilidioksidi-
päästöt asukasta kohden CO2. Selittäviä muuttujia ovat bruttokansantuote asu-
kasta kohden BKT, neliöity bruttokansantuote BKT2, kuutioitu bruttokansan-
tuote BKT3 sekä Z, mikä sisältää mallin kontrollimuuttujat. Kontrollimuuttujina 
ovat edellisessä alaluvussa esitetyt maan väestöntiheys VT, sähkönkulutus SK 
sekä kaupungistumisaste KA. Jotta mallin tulokset vastaisivat ympäristötalou-
dellisen Kuznets-käyrän hypoteesia, on bruttokansantuotteen kertoimet β oltava 
oikean suuntaisia. Toteutuakseen hypoteesi edellyttää, että β1 > 0, β2 < 0 ja β3 = 0. 
Tällöin yhteys muistuttaa käännettyä U-käyrää. Jos β1 > 0, β2 < 0 ja β3 > 0, on 
yhteys N-käyrän mallinen. Tällöin käyrällä on kaksi käännepistettä. Tässä ta-
pauksessa malli ei ole ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrän teorian mukainen. 
Malli voi olla myös positiivisesti lineaarinen. On tietenkin myös mahdollista, 
ettei tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ole välttämättä ollenkaan. 
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Taulukko 2. Aineiston maat jaettuna kahteen eri tulotasoon 

Korkean tulotason maat (27 maata) Keskitulotason maat (17 maata) 

Alankomaat 
Belgia 
Espanja 
Irlanti 
Iso-Britannia 
Italia 
Itävalta 
Kreikka 
Kroatia 
Kypros 
Latvia 
Liettua 
Norja 
Puola 

Portugali 
Ranska 
Ruotsi 
Saksa 
Slovakia 
Slovenia 
Suomi 
Sveitsi 
Tanska 
Tšekki 
Unkari 
Venäjä 
Viro 

Albania 
Armenia* 
Azerbaidžan 
Bosnia ja Hertsego-
vina 
Bulgaria 
Georgia* 
Kazakstan 
Kirgisia* 
Moldova* 
Pohjois-Makedonia 
Romania 
Tadžikistan* 
Turkki 

Turkmenistan 
Ukraina* 
Uzbekistan 
Valko-Venäjä 

Aineisto pitää sisällään korkean tulotason sekä keskitulotason maita. Tämän lisäksi keskitulo-
tason maat on jaettu kahteen eri ryhmään, ylempään ja alempaan keskitulotasoon. Alemman 
keskitulotason maat on merkattu tähdellä (*). Korkean tulotason maiden bruttokansantulo asu-
kasta kohden vuonna 2014 oli 12 736 dollaria tai enemmän. Ylempään keskitulotasoon kuulu-
vien maiden bruttokansantulo oli 4 127–12 735 dollaria. Alemman keskitason mailla vastaavat 
rajat olivat 1 046–4 126 dollaria. 

Taulukko 3. Kuvailevia tunnuslukuja sekä muuttujien väliset korrelaatiot 

Muuttuja CO2 BKT VT SK KA 

CO2  1     

Bruttokansantuote 
(BKT) 

0,446*** 
(0,000) 

1    

Väestöntiheys 
(VT) 

0,223*** 
(0,000) 

0,285*** 
(0,000) 

1   

Sähkönkulutus 
(SK) 

0,408*** 
(0,000) 

0,755*** 
(0,000) 

-0,092*** 
(0,000) 1 

 

Kaupungistumisaste 
(KA) 

0,619*** 
(0,000) 

0,618*** 
(0,000) 

0,324*** 
(0,000) 

0,494*** 
(0,000) 

1 

Keskiarvo   6,68 20,24   92,80   4,63 59,87 
Minimi   0,29   0,37     3,53   0,09 19,04 
Maksimi 15,94 91,62 500,59 25,59 97,83 
Keskihajonta   3,32 17,88   78,36   4,03 15,41 

* = merkitsevä 5%:n merkitsevyystasolla, ** = merkitsevä 1%:n merkitsevyystasolla, *** = mer-
kitsevä 1‰:n merkitsevyystasolla. Korrelaatiotermien P-arvot suluissa. 
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Kuvio 2. Hiilidioksidipäästöjen ja bruttokansantuotteen maantieteellinen vaihtelu vuonna 
2014. Aineisto: World Bank (2019). Tehty Pro Gradu tutkielmaa varten R-ohjelmistolla. 
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4.3 Tulokset 

4.3.1 YKK hypoteesin sovittaminen koko aineistoon 

Vertailun vuoksi aineisto on estimoitu kahdella eri tavalla, ensiksi poolatun pie-
nimmänneliösumman (PNS) avulla ja tämän jälkeen kiinteiden vaikutusten mal-
lilla. Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella, kuinka maiden väliset havaitse-
mattomat erot ja niiden huomioiminen mallissa vaikuttaa saatuihin lopputulok-
siin. Taulukossa 4 esitetään poolatulla PNS estimoinnilla saadut tulokset. Brutto-
kansantuotteen kertoimien etumerkit ovat yhtenäiset kaikissa yhtälössä; β1 > 0, 
β2 < 0 ja β3 < 0. Tulokset esittävät tulojen ja hiilidioksidipäästöjen välisen suhteen 
olevan käännetyn N-käyrän mukainen. Alussa tulojen kasvu nostaa päästöjä, 
kunnes tulotaso saavuttaa tietyn käännepisteen. Tämän jälkeen tulojen kasvu las-
kee päästöjä, mutta kääntyy uudestaan kasvuun myöhemmässä vaiheessa. Ne-
liömallin käännepiste on 48 300 dollaria ja kuutiomalleilla ensimmäinen käänne-
piste on keskimäärin 30 030 dollaria. Kuutiomalleissa päästöt kääntyvät uudes-
taan kasvuun keskimäärin 73 320 dollarin kohdalla. 

 

Taulukko 4. Poolattu PNS. Selitettävänä muuttajana hiilidioksidipäästöt asukasta 
kohden. 

Selittävä muuttaja (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

BKT 0,2315*** 
(0,0108) 

0,4082*** 
(0,0230) 

0,3783*** 
(0,0230) 

0,3729*** 
(0,0226) 

0,2302*** 
(0,0232) 

0,2060*** 
(0,0228) 

BKT2 -0,0024*** 
(0,0002) 

-0,0088*** 
(0,0008) 

-0,0081*** 
(0,0008) 

-0,0086*** 
(0,0007) 

-0,0057*** 
(0,0007) 

-0,0061*** 
(0,0007) 

BKT3  5,584e-5*** 
(6,470e-6) 

5,271e-5*** 
(6,438e-6) 

5,184e-5*** 
(6,291e-6) 

3,901e-5*** 
(5,956e-6) 

4,017e-5*** 
(5,859e-6) 

Asukastiheys   0,0019* 
(0,0008)   0,0055*** 

(0,0009) 

Sähkönkulutus    0,2454*** 
(0,0251)  0,2755*** 

(0,0265) 

Kaupungistumisaste     0,1106*** 
(0,0062) 

0,0867*** 
(0,0067) 

Vakio 3,6990*** 
(0,1407) 

2,8455*** 
(0,1693) 

2,8471*** 
(0,1757) 

2,4478** 
(0,1692) 

-2,3428*** 
(0,3285) 

-1,9555*** 
(0,3468) 

Käännepisteet 
(1000$) 48,30 34,57  

70,50 
36,01  
66,44 

29,61  
80,99 

28,58  
68,84 

21,42   
79,82 

Havaintojen määrä N 1 521 1 521 1468 1520 1521 1467 
Maiden määrä 44 44 44 44 44 44 
Selitysaste R2 0,301 0,333 0,326 0,373 0,450 0,458 

* = merkitsevä 5%:n merkitsevyystasolla, ** = merkitsevä 1%:n merkitsevyystasolla, *** = merkitsevä 
1‰:n merkitsevyystasolla. Robustit keskivirheet suluissa. 
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Asukastiheydellä, sähkönkulutuksella sekä kaupungistumisasteella on kai-
killa negatiivinen vaikutus ympäristöön. Näiden muuttujien kasvu lisää hiilidi-
oksidipäästöjä jokaisessa yhtälössä. Sähköntuotanto on vielä nykyäänkin todella 
päästöintensiivistä, joten sähkönkulutuksen lisääntyminen nostaa luonnollisesti 
hiilidioksidipäästöjä. Myöskin kaupungistuminen lisää väestön keskuudessa hii-
lidioksidipäästöjä, kun palveluiden ja kulutuksen mahdollisuudet parantuvat 
selvästi. Samaten sukastiheydellä on positiivinen vaikutus hiilidioksidipäästöjen 
kasvuun. Tätä mahdollisesti selittää tutkimuksen otos, missä pinta-alaltaan pie-
net mutta väkirikkaat maat omaavat varsin suuret hiilidioksidipäästöt. 

Taulukossa 5 esitetään yhtälöiden tulokset käyttäen kiinteiden vaikutusten 
mallia. Näin maiden väliset ajassa muuttumattomat piirteet saadaan huomioitua. 
Kiinteiden vaikutusten mallilla bruttokansantuotteen kertoimet noudattavat sa-
maa linjaa kuin poolatulla PNS estimoinnilla; ne ovat β1 > 0, β2 < 0 ja β3 < 0. Myös 
kertoimien arvot ovat samaa suuruusluokkaa. Lisäksi kuutiomallin keskimääri-
set käännepisteet ovat hyvin samanlaiset. Ensimmäinen käännepiste on keski-
määrin 30 100 dollarin kohdalla ja hiilidioksidipäästöt kääntyvät uudestaan nou-
suun keskimäärin 66 980 dollarin kohdalla. Neliömallin käännepiste 61 360 dol-
laria on kuitenkin reilusti PNS estimointia suurempi.  

 

Taulukko 5. Kiinteiden vaikutusten malli. Selitettävänä muuttajana hiilidioksidi-
päästöt asukasta kohden. 

Selittävä muuttaja (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

BKT 0,1350*** 
(0,0113) 

0,4816*** 
(0,0249) 

0,4650*** 
(0,0253) 

0,4004*** 
(0,0251) 

0,3756*** 
(0,0277) 

0,3459*** 
(0,0273) 

BKT2 -0,0011*** 
(0,0001) 

-0,0107*** 
(0,0006) 

-0,0102*** 
(0,0006) 

-0,0109*** 
(0,0006) 

-0,0088*** 
(0,0007) 

-0,0097*** 
(0,0007) 

BKT3  7,240e-5*** 
(4,708e-6) 

6,850e-5*** 
(4,703e-6) 

7,586e-5*** 
(4,540e-6) 

6,047e-5*** 
(4,840e-6) 

6,818e-5*** 
(4,966e-6) 

Asukastiheys   0,0041 
(0,0035)   0,0082* 

(0,0040) 

Sähkönkulutus    0,3566*** 
(0,0326)  0,3446*** 

(0,0375) 

Kaupungistumisaste     0,0701*** 
(0,0087) 

0,0244* 
(0,0105) 

Käännepisteet (1000$) 61,36 34,79  
63,74 

35,46  
63,81 

24,77  
71,02 

31,70  
65,32 

23,80   
71,04 

Havaintojen määrä N 1 521 1 521 1468 1520 1521 1467 
Maiden määrä 44 44 44 44 44 44 
Selitysaste R2 0,119 0,241 0,241 0,298 0,273 0,309 

* = merkitsevä 5%:n merkitsevyystasolla, ** = merkitsevä 1%:n merkitsevyystasolla, *** = merkitsevä 
1‰:n merkitsevyystasolla. Robustit keskivirheet suluissa. 

 
 

Kontrollimuuttujien etumerkit noudattavat lähes samaa linjaa kiinteiden 
vaikutusten mallilla kuin PNS estimoinnillakin. Asukastiheys, sähkönkulutus 
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sekä kaupungistumisaste vaikuttavat negatiivisesti ympäristöön. Suurin ero syn-
tyy siitä, ettei asukastiheyden vaikutus hiilidioksidipäästöihin ole tilastollisesti 
merkitsevää. Kaiken kaikkiaan tarkasteltaessa koko aineistoa ei estimaattien ar-
voissa ole suuria eroja näiden kahden eri menetelmän välillä. Molemmat mene-
telmät antavat tukea N-käyrän malliselle hiilidioksidipäästöjen ja tulotason väli-
selle suhteelle. Sama on nähtävissä myös kuviossa 3. Koko aineiston havaintoja 
koskeva hajontakuvio on esitelty siinä ylimpänä. Hajontakuvion päälle on sovi-
tettu koko aineiston kuutiomalli. Myös tästä on nähtävissä N-käyrän mallinen 
suhde tulotason ja hiilidioksidipäästöjen välillä. 

4.3.2 YKK hypoteesin sovittaminen eri tulotasoille 

Ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrän hypoteesin mukaan tietyn tulotason jäl-
keen maan ympäristösaasteet kääntyvät laskuun. Kaikki maat eivät välttämättä 
ole kuitenkaan saavuttanut tuota käännepistettä vielä. Seuraavaksi jaammekin 
maat kahteen ryhmään, korkean tulotason– ja keskitulotason maihin. Korkean 
tulotason maiden bruttokansantuotteen alaraja asukasta kohden oli 12 736 dolla-
ria vuonna 2014. Edellä estimoiduilla kiinteiden vaikutusten kuutiomalleilla en-
simmäinen käännepiste oli 23 800–35 460 dollaria yhtälöstä riippuen. Jos ympä-
ristötaloudellisen Kuznets-käyrän hypoteesi ja aikaisemmat estimoinnit pitävät 
paikkaansa, ei yksikään keskitulotason maa ole vielä saavuttanut käännepistettä. 
Näin ollen käyttäessä aineistona vain näiden maiden havaintoja, tulisi hiilidiok-
sidipäästöjen ja tulojen välisen relaation olla lineaarinen.  

Taulukossa 6 esitetään tulokset, kun aineisto on jaettu kahteen eri osaan tu-
lotasosta riippuen. Kaikki tulokset on estimoitu kiinteiden vaikutusten mallilla. 
Ensimmäisenä taulukossa on korkean tulotason maiden estimaatit. Nämä vas-
taavat varsin hyvin koko aineistolla tehdyn estimoinnin tuloksia. Tulokset tuke-
vat N-käyrän mallista hiilidioksidipäästöjen ja tulotason välistä relaatiota. Myös 
käännepisteet ja kontrollimuuttujien estimaatit vastaavat hyvin koko aineiston 
kiinteiden vaikutusten mallin tuloksia. 

Keskitulotason mailla tulokset ovat täysin erilaiset. Ainoa tilastollisesti 
merkitsevä yhteys hiilidioksidipäästöillä ja tulotasolla on, kun β1 > 0 ja β2 = β3 = 
0. Keskitulotason maiden hiilidioksidipäästöt kasvavat siis lineaarisesti tulota-
soon nähden. Tämä tukee hypoteesia, ettei keskitulotason maat ole saavuttaneet 
käännepistettä vielä. Näin ollen keskitulotason maiden tulos tukee osaltaan ym-
päristötaloudellisen Kuznets-käyrän hypoteesia. 

Kuviossa 3 on esitelty aineiston jako sekä tällä jaolla saadut tulokset graafi-
sesti. Keskimmäisessä kuvassa on korkean tulotason maiden havaintojen hajon-
takuvio sekä estimoitu kuutiomalli. Malli on lähes identtinen koko aineistolla 
saatuun vastaavaan. Tämä on loogista, sillä suuri osa koko otoksen havainnoista 
on korkean tulotason maiden. Alimmassa kuvassa on vastaava kuva keskitulo-
tason maille. Vaikka havainnot ovat varsin hajallaan, voidaan muuttujien välillä 
kuitenkin havaita jonkinasteista positiivista lineaarisuutta.
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Taulukko 6. Korkean tulotason ja keskitulotason maiden vertailua kiinteiden vaikutusten mallilla. Selitettävänä muuttajana 
hiilidioksidipäästöt asukasta kohden. 

 Korkean tulotason maat  Keskitulotason maat 
Selittävä muut-
taja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

BKT 0,0460*** 
(0,0046) 

0,1230*** 
(0,0122) 

0,4993*** 
(0,0289) 

0,3476*** 
(0,0302) 

0,3216*** 
(0,0367) 

0,1902 
(0,1079) 

0,3801 
(0,2397) 

-0,2836 
(0,1804) 

BKT2  -0,0010*** 
(0,0001) 

-0,0115*** 
(0,0007) 

-0,0091*** 
(0,0007)  0,0110 

(0,0085) 
-0,0266 
(0,0433) 0,0560 (0,0319) 

BKT3   7,539e-5*** 
(5,325e-6) 

6,243e-5*** 
(5,387e-6)   0,0021 

(0,0023) 
0,0037* 
(0,0017) 

Asukastiheys    -0,0065 (0,0045)    0,0579*** 
(0,0076) 

Sähkön käyttö    0,1674*** 
(0,0407)    2,3629*** 

(0,1252) 
Kaupungistu-
misaste 

   0,0999*** 
(0,0143)    -0,1259*** 

(0,0137) 

Käännepisteet 
(1000$) 

- 61,50 31,41 70,28 26,12  71,06 - - - - 

Havaintojen 
määrä N 

1077 1077 1077 1025 444 444 444 443 

Maiden määrä 27 27 27 27 17 17 17 17 
Selitysaste R2 0,089 0,127 0,267 0,355 0,153 0,156 0,158 0,560 

* = merkitsevä 5%:n merkitsevyystasolla, ** = merkitsevä 1%:n merkitsevyystasolla, *** = merkitsevä 1‰:n merkitsevyystasolla. Robustit keskivirheet 
suluissa. 
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Kuvio 3. Hiilidioksidipäästöjen ja tulojen välinen hajontakuvio. Hajontakuvioihin sovitettu 
empiiriset mallit 95% luottamusväleillä. Pystyviivat x-akselilla kuvaavat aineiston havain-
tojen määrän desiileitä. Aineisto: World Bank (2019). Tehty Pro Gradu tutkielmaa varten R-
ohjelmistolla. 
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4.3.3 YKK hypoteesin sovittaminen kasvihuonekaasuille 

Hiilidioksidi ovat yleisin ilmakehään vapautuva kasvihuonekaasu. Yli 70 pro-
senttia kasvihuonekaasuista muodostuu juurikin hiilidioksidipäästöistä. (Maail-
man pankki 2019.) Kolmen yleisimmän kasvihuonekaasun joukossa ovat hiilidi-
oksidin lisäksi myös metaani sekä dityppioksidi- eli ilokaasu. Näiden molempien 
kaasujen pääasiallinen lähde on maatalous. Vaikka myös näillä päästöillä on 
selvä vaikutus ympäristöön ja maapallon lämpenemiseen, on ilmastonmuutos-
keskustelussa keskitytty pääosin vain hiilidioksidipäästöihin. Tässä alaluvussa 
tutkitaan päästöjen ja tulojen välistä suhdetta kuten edellä, mutta aiemmin käy-
tetyt hiilidioksidipäästöt on korvattu kasvihuonekaasupäästöillä. 

Kuviossa 4 on esitetty hajontakuviot tulojen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
välisistä havainnoista. Lisäksi kuviossa on havainnoilla estimoidut mallit virhe-
marginaaleineen. Ylin hajontakuvio kuvaa koko aineistoa. Kuviosta voidaan 
nähdä, että malli noudattelee hyvin samankaltaista N-käyrää kuin hiilidioksidi-
päästöillä estimoitu. Korkealle tulotasolle estimoidussa mallissa N-käyrä on hei-
kommin näkyvissä kuin hiilidioksidipäästöillä. Relaatio onkin lähes vaakasuora. 
Keskitulotason mailla kasvihuonekaasupäästöjen ja tulojen suhde on positiivi-
sesti lineaarinen. 

Vertailemalla kuviota 4 aiemmin esitettyyn kuvioon 3, voidaan huomata 
näiden kahden kuvion samankaltaisuus. Havaintojen jakauma on molemmissa 
kuvioissa hyvin samanlainen. Myös estimoiduissa malleissa voidaan huomata 
samankaltaisuuksia. Molemmilla ympäristösaasteen muuttujilla kuutiomalli on 
koko aineistolla tilastollisesti merkitsevä. Sama pätee korkean tulotason maihin. 
Keskitulotason mailla malli on molemmilla ympäristösaasteen muuttujalla posi-
tiivisesti lineaarinen. 

Hiilidioksidipäästöjen ja kasvihuonekaasujen tulosten samankaltaisuus on 
odotettavaa. Yksi syy on siinä, että suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä koos-
tuu hiilidioksidipäästöistä. Jos tuloksissa olisi ollut suurta eroa, olisi muilla kas-
vihuonekaasuilla hyvin suuri merkitys kasvihuonekaasujen kokonaispäästöihin. 
Tällöin hiilidioksidipäästöillä ei olisi luultavasti niin suurta roolia ilmaston läm-
penemistä koskevassa keskustelussa. 
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Kuvio 4. Kasvihuonekaasujen ja tulojen välinen hajontakuvio. Hajontakuvioihin sovitettu 
empiiriset mallit 95% luottamusväleillä. Pystyviivat x-akselilla kuvaavat aineiston havain-
tojen määrän desiileitä. Aineisto: World Bank (2019). Tehty Pro Gradu tutkielmaa varten R-
ohjelmistolla.   
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4.3.4 Yhteenveto ja pohdinta 

Ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrän hypoteesin mukaan ympäristösaastei-
den ja tulotason välillä vallitsee käännetyn U-käyrän mallinen relaatio. Tällöin 
bruttokansantuotteen kertoimien olisi oltava β1 > 0, β2 < 0 ja β3 = 0. Tässä tutki-
muksessa kertoimiksi saatiin koko aineistolla sekä korkean tulotason mailla β1 > 
0, β2 < 0 ja β3 < 0. Tämä tulos ei anna tukea ympäristötaloudellisen Kuznets-käy-
rän hypoteesille. Aluksi hiilidioksidipäästöt kasvavat tulojen kasvaessa kuten 
YKK olettaa. Myös käännepisteen jälkeen hiilidioksidipäästöt alkavat laskea tu-
lotason jatkaessa kasvuaan. Tietyssä vaiheessa päästöt kuitenkin lopettavat las-
kun ja alkavat kasvaa uudestaan. Relaatio on näissä tapauksissa N-käyrän malli-
nen. Tällöin loputtomalla talouskasvulla ei loppupeleissä olekaan päästöjä alen-
tava vaikutus, kuten YKK hypoteesi olettaa. 

Koko aineistolla ja korkean tulotason mailla BKT3 kerroin on hyvin lähellä 
nollaa. Hiilidioksidipäästöjen kasvu suurella tulotasolla on estimaattien mukaan 
varsin vähäistä. Lisäksi aineistossa on vain vähän suuren tuloluokan maita. Koko 
aineiston havainnoista 90 prosenttia sijoittuu 0 – 44 690 dollarin välille ja korkean 
tulotason maiden havainnoista 0 – 49 720 dollarin välille. Näin ollen viimeisen 
desiilin estimoinnissa on mahdollisesti epävarmuutta. On mahdollista, että hiili-
dioksidipäästöt eivät lähde uudestaan kasvuun vaan pysyvät paikallaan. Tällöin 
bruttokansantuotteen ja tulotason suhde noudattaisi logaritmisen funktion muo-
toa. Kun havaintojen määrä aineiston ääripäässä on pieni, ei poikkeavien havain-
tojenkaan mahdollisuutta voi laskea pois. Esimerkiksi kuviossa 3 näkyvä havain-
tojen rypäs (missä bruttokansantuote 80 000 dollaria ja hiilidioksidipäästöt 10 
tonnia) on Norja, jolla on varsin poikkeuksellinen historia rikkaana eurooppalai-
sena öljyvaltiona. Liitteissä sijaitsevassa kuviossa 6 on esitetty sama hajontakuvio 
kuin kuviossa 3, mutta ilman Norjaa. Tästä kuviosta voidaan huomata miten 
Norjan poistaminen muuttaa koko aineiston mallin täysin YKK:n mukaiseksi. Ai-
neistoa valikoimalla on kuitenkin mahdollista saada aina itselleen mieluisa tulos, 
mikä ei ole tämän tutkimuksen tarkoitus. 

Keskitulotason mailla hiilidioksidipäästöjen ja tulojen välinen suhde näyt-
täytyy positiivisesti lineaarisena. Tähän voi olla parikin eri syytä. YKK:n hypo-
teesin mukaan keskitulotason maat eivät ole välttämättä vielä saavuttaneet kään-
nepistettä. Tälle antaa tukea tutkimuksen käännepisteestimaatit, mitkä ovat sel-
västi keskitulotason maita korkeammalla. Voi olla myös mahdollista, ettei ym-
päristötaloudellisen Kuznets-käyrän hypoteesi päde kaikkiin maihin. Esimer-
kiksi päästöparatiisihypoteesin mukaan, rikkailla mailla on mahdollisuus siirtää 
likainen teollisuus matalamman tulotason ja löyhemmän päästöpolitiikan mai-
hin. Tällä tavoin saavutettava päästötason lasku ei ole kuitenkaan kaikille mah-
dollinen, vaan ainoastaan ensimmäisille korkean tulotason maille. Jos näin on, ei 
tulojen suurikaan kasvu saa näiden maiden hiilidioksidipäästöjä laskemaan. 

Saadut tulokset ovat hyvin samanlaisia muiden hiilidioksidipäästöillä teh-
tyjen tutkimusten kanssa. Muun muassa Lee ym. (2009), Jaunky (2011) sekä Iwata 
ym. (2011) saivat YKK:lle hyvin samankaltaisen tuloksen, missä lopullista kään-
nepistettä ei ole näkyvissä. Mahdollinen selittäjä tälle voi olla itse päästömuuttu-
jassa. Hiilidioksidipäästöt ovat globaaleja päästöjä, millä ei ole välitöntä vaaraa 
ihmisille. Tämä tuo mukanaan kaksi ongelmaa. Ensinnäkin päästöjen globaalius 
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mutkistaa päästöistä syntyvien ongelmien vastuun. Vaikkei itse tuottaisi hiilidi-
oksidipäästöjä ollenkaan, aiheuttaa naapurimaan päästöt ilmastolle yhtä suuria 
ongelmia. Ilmasto-ongelmat puolestaan vaikuttavat kaikkiin maihin, ei pelkäs-
tään sen tuottajiin. Toinen hiilidioksidipäästöjen ongelma on sen vaarattomuus 
ihmiselle. Moni ihmiselle vaarallinen ympäristösaaste on saatu kuriin, sillä ne 
aiheuttavat suoran riskin ihmisen terveydelle. Tällainen on muun muassa rikki-
dioksidi. Hiilidioksidipäästö ei kuitenkaan riskeeraa ihmisen terveyttä. Tämän-
kaltaisen saasteen vähentäminen on paljon vaikeampaa, sillä ulkoinen paine sekä 
terveysongelmat eivät niin suuria kuin myrkyllisillä kaasuilla. 

Paneeliestimointi varsin lyhyellä otoksella voi osaltaan aiheuttaa pulmia. 
Osasta maita havaintoja on saatu vuodesta 1960 lähtien, mutta osasta paljon ly-
hyemmältä ajalta. Aineisto sisältää varsin monta entisen Neuvostoliiton maata ja 
sen liittolaista. Näistä maista havaintoja on saatavilla vasta 1990-luvun alusta läh-
tien. Tämä saattaa aiheuttaa omat ongelmansa. Jos YKK:n yksi selittävistä teki-
jöistä on talouden rakennemuutos, on se voinut tapahtua paljon aikaisemmin 
kuin havainnot maan hiilidioksidipäästöistä alkavat. Tämä ongelma liittyy kaik-
kiin aineiston maihin. Paras tapa olisikin tutkia yksittäisiä maita aikasarjamene-
telmin pitkällä aikavälillä. Tämä kariutuu yleensä pitkän aikavälin aineiston saa-
tavuuteen, minkä vuoksi varsin usein paneeliestimointia käytetään tässä kirjalli-
suudessa. 

On myös hyvä muistaa, että tuloksissa esitetyt käännepisteet ovat vain es-
timoituja aineiston käännepisteitä, ei yksittäisten maiden. Ei voida siis olettaa jo-
kaisen maan seuraavan täsmälleen samaa reittiä. Tämä on tärkeä pitää mielessä, 
jos tuloksista aikoo tehdä johtopäätöksiä. Myöskään hiilidioksidipäästöjen ja tu-
lojen välisen vaikutuksen suuntaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä. YKK hypo-
teesi olettaa tulojen vaikuttavan hiilidioksidipäästöihin. Condoo ja Dinda (2002) 
kuitenkin esittävät, että Euroopassa vaikutuksen suunta olisi nimenomaan hiili-
dioksidipäästöistä tuloihin ja osassa Aasiaa vaikutus olisi jopa ristikkäinen. 

Käytetyt muuttujat voivat sisältää myös niin sanottua mittausharhaa. Kor-
kean tulotason maissa hiilidioksidipäästöjen vuosittaiset havainnot ovat toden-
näköisesti mitattu varsin tarkasti. Tätä edesauttaa laadukkaat instituutionaaliset 
järjestelmät sekä suuri informaation määrä ja laatu. Nämä helpottavat tilastointia 
ja tekevät siitä varsin luotettavaa. Keskitulotason maissa tämä ei kuitenkaan ole 
välttämättä itsestäänselvyys. Jos joidenkin maiden päästömuuttujissa on syste-
maattista harhaa, saattaa se vaikuttaa maiden väliseen vertailuun ja YKK:n esti-
mointiin ei toivotulla tavalla.
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5 POHDINTA JA KRITIIKKI 

Aikaisemmissa luvuissa tutustuttiin ympäristötaloudelliseen Kuznets-käyrään 
liittyvään taloustieteen teoriaan, otettiin läpileikkaus aikaisempaan kirjallisuu-
teen sekä toteutettiin empiirinen tutkimus hiilidioksidipäästöillä. YKK:ään ja sen 
estimoimiseen on kuitenkin kohdistunut varsin suuri määrä kritiikkiä tämän 30 
vuotisen historiansa aikana. Sitä on saanut osakseen niin ekonometriset yksin-
kertaistukset kuin koko relaation lähtöasetelma. Tässä luvussa esitellään tär-
keimmät kritiikkiä kohdanneet teemat. 

Ensimmäinen ongelma liittyy tulojen jakautumiseen maiden välillä. Useat 
poikkileikkaus- tai paneeliaineistoa hyödyntävät tutkimukset yrittävät esti-
moida tuloille universaalia käännepistettä, minkä jälkeen päästötasot kääntyvät 
laskuun. Käytettäessä tämän tapaista estimointia metodologia kuitenkin olettaa, 
että tulot ovat normaalijakautuneet. Reaalimaailmassa maailman tulojakauma on 
kuitenkin hyvin vino. Suurin osa maista ja sen asukkaista on maailman keskiar-
votulotason alapuolella. Tämä johtaa siihen, että estimoitu käännepiste päästöjen 
laskulle voi pitää paikkaansa, mutta itse vaadittava tulotaso ei ole monen maan 
saavutettavissa. Tässä tapauksessa käännepiste ja varsinkin sen laskeminen me-
nettävät osan merkityksestään ja mielekkyydestään. (Kaika & Zervas 2013B.) 

Toinen ongelma koskee maiden heterogeenisyyttä ja tulevaisuuden odo-
tuksia. Kehittyvät maat ovat vielä kehityksen alkuvaiheessa rikkaisiin maihin 
verrattuna. YKK olettaa, että tulotason nousu kehittyvissä maissa johtaa nämä 
maat samanlaiseen päästö- ja talouskehitykseen, kuin rikkailla mailla oli niiden 
historiassaan. Kehittyvillä mailla ei kuitenkaan ole tähän välttämättä mahdolli-
suutta. Syitä kasvun tiellä ovat muun muassa kehittyvien maiden rooli hyväksi-
käytettyinä siirtomaina, vientituotteiden matalat hinnat, ulkomaalaisten yritys-
ten ja pankkien institutionaalinen valta sekä geopoliittisen voiman puute. Rik-
kailla OECD mailla on myös paremmat edellytykset sopeutua talouden eksogee-
nisiin shokkeihin paremman teknologian ja rahoituksen avulla. Lisäksi aikaisem-
min esiteltyä saasteparatiisi hypoteesia pidetään yhtenä kehittyvien maiden 
päästöjen laskun esteenä. (Kaika & Zervas 2013B.) 

Ympäristötaloudellinen Kuznets-käyrä ottaa huomioon ainoastaan talou-
den tuotannon ja sen synnyttämät päästöt. Kulutuskäyttäytyminen on kuitenkin 
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yksi tärkeimmistä tuotantoa ohjaavista tekijöistä. Jos kansallinen tuotanto on ky-
syntää pienempi, joudutaan tuotteita tuomaan muualta kysynnän täyttämiseksi. 
Tämän vuoksi YKK:ää estimoidessa olisi hyvä ottaa huomioon myös päästöin-
tensiivisten tuotteiden kysynnän tulojousto. Rikkaiden maiden tuotannon pääs-
töt voivat pienentyä, mutta kysynnän tulojousto pysyä ennallaan. Tässä tapauk-
sessa voidaan olettaa, ettei tulotason kasvu vähennä päästöjä vaan ainoastaan 
ulkoistaa ne kehittyviin maihin. Paremmalla energiatehokkuudella sekä pienen-
tyneellä päästöintensiivisten tuotteiden tuotannolla rikkaissa maissa ei ole suurta 
vaikutusta, jos päästöintensiivisten tuotteiden kulutuksessa ei ole tapahtunut 
minkäänlaista muutosta. (Kaika & Zervas 2013B.) 

Rakennevaikutus on yksi YKK:n muodostumisen keskiössä olevista teki-
jöistä. Sen mukaan talous siirtyy ensiksi agraariyhteiskunnasta teollistumiseen ja 
tämän kautta palveluyhteiskuntaan. Aluksi siirtyminen maataloudesta teollisuu-
teen saa sekä tulotason että päästöt kasvamaan. YKK muodostuu, kun palvelut 
korvaavat teollisuuden ja maan kokonaispäästöt kääntyvät laskuun. Rakenne-
vaikutuksessa on kuitenkin yksi ongelma. Se olettaa palveluiden yksinkertaisesti 
saastuttavan teollisuutta vähemmän. Palvelut sisältävät kuitenkin monia energi-
aintensiivisiä toimenkuvia kuten tukkukaupan, vähittäismyynnin, liikenteen, 
hotellit, ravintolat sekä monia julkisia palveluita. Esimerkiksi Kaika ja Zervas 
(2013B) laskivat palveluiden olevan pääsyy energiapohjaisten hiilidioksidipääs-
töjen kasvuun Yhdysvalloissa 1970-luvulta lähtien. Samalaisia tuloksia on saatu 
myös muista rikkaista maista. Palveluiden saastuttavuuteen liittyy myös re-
bound-vaikutus. Sen mukaan energiatehokkuuden kasvaessa myös energian ko-
konaiskulutus kasvaa. Tämä on seurausta energiatehokkuuden energian hintaa 
laskevasta vaikutuksesta. (Kaika & Zervas 2013B.)
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ympäristötaloudellista Kuznets-käyrää ja sen 
muodostumista. YKK:n perusideana on, että tulotason ja ympäristösaasteiden 
välinen suhde näyttäytyy alaspäin aukeavan paraabelin mallisena. Tulotason 
kasvulla on siis ensin päästöjä kasvattava ja käännepisteen jälkeen päästöjä alen-
tava vaikutus. Tämän tutkimuksen empiirisessä tarkastelussa keskityttiin hiilidi-
oksidipäästöihin. Kohteeksi valikoitui juuri hiilidioksidipäästöt niiden keskeisen 
roolin vuoksi ilmaston lämpenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi perus-
mallia tarkasteltiin myös kasvihuonekaasupäästöillä. Aineisto koostui havain-
noista 44:stä Euroopan ja Keski-Aasian maasta vuosilta 1960–2014. 

Koko aineistolla hiilidioksidipäästöjen ja tulotason välinen yhteys muodos-
tui N-käyrän malliseksi. Näin ollen tulokset eivät antaneet tukea ympäristötalou-
delliselle Kuznets-käyrälle. Alkuun malli noudatteli YKK:n muotoa, mutta tulo-
tason kasvaessa tarpeeksi suureksi hiilidioksidipäästöt lähtivät uudestaan kas-
vuun. Estimaatit olivat samansuuntaisia myös korkean tulotason mailla. Keski-
tulotason mailla hiilidioksidipäästöjen ja tulotason suhde oli puolestaan positii-
visesti lineaarinen. Tämä on mallin kannalta toki loogista, sillä estimoitu ensim-
mäinen käännepiste sijaitsi noin 24 000–35 000 dollarin välillä. Kasvihuonekaa-
suille estimoidut tulokset olivat varsin yhteneväiset hiilidioksidipäästöillä saa-
tuihin tuloksiin. 

Tulokset ovat varsin samansuuntaisia monien aikaisempien tutkimusten 
tuloksien kanssa. Tuloksia voi mahdollisesti selittää hiilidioksidipäästöjen asema 
globaalina saasteena, jolla ei ole kuitenkaan ihmisen terveydelle suoraa vaaraa. 
Myös estimointimenetelmänä käytetty paneeliestimointi voi osaltaan edesauttaa 
tietynlaisten tulosten saamista. Tulevaisuudessa tutkimusta voisi jatkaa esimer-
kiksi estimoimalla jokaiselle maalle erikseen sekä lyhyen- että pitkän aikavälin 
tulojoustot tai käyttämällä mahdollisesti aikasarja-analyysistä tuttua ARDL-me-
netelmää. Nämä molemmat menetelmät saattavat antaa erilaisia, mutta mielen-
kiintoisia tuloksia paneeliestimointiin nähden. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtaisena tehtävänä oli esittää hiilidioksidipääs-
töjen ja tulojen välinen suhde tietyllä periodilla sekä tietyssä paikassa. Tutkimuk-
sen luonne oli siis ilmiötä kuvaavaa, ei selittävää. Näin ollen saatujen tuloksien 
pohjalta ei voida kovin relevantteja poliittisia suosituksia tehdä. Tulosten avulla 
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voi kuitenkin ymmärtää paremmin kehittyneiden maiden läpikäymää kehitys-
kulkua 1960-luvulta nykypäivään. Kehityskulku voi tosin olla päästöjen osalta 
harhainen sekä liian optimistinen. Vielä 1960-luvulla suuri osa tuotettavista pääs-
töistä myös kulutettiin tuotantomaassa. Tilanne on muuttunut paljon 2000-lu-
vulle tultaessa. Enää kotimaan tuotannon päästöillä ole niin suurta selitysvoimaa 
globaalin teollisuuden myötä. Tämän vuoksi seuraavissa tutkimuksissa olisi 
hyvä huomioida myös kulutusperäiset hiilidioksidipäästöt, jotta olisi mahdolli-
suus tarkastella tulotason vaikutusta itse saastuttavaan käyttäytymiseen.  
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Kuvio 5. Hiilidioksidipäästöjen kehittyminen maittain vuosina 1960–2014. 
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Kuvio 6. Hiilidioksidipäästöjen ja tulojen välinen hajontakuvio ilman Norjaa. Hajontakuvi-
oihin sovitettu empiiriset mallit 95% luottamusväleillä. Pystyviivat x-akselilla kuvaavat ai-
neiston havaintojen määrän desiileitä. Aineisto: World Bank (2019). Tehty Pro Gradu tut-
kielmaa varten R-ohjelmistolla. 
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