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TIIVISTELMÄ 
KTME/e:n käynnistämän, sittemmin TEKESin hallinnoiman MOBILE-tutkimusohjelman  
toiminta-ajan (1993-1998) jälkeen muotoutui kaksi eri tutkimuskokonaisuutta, joista toinen 
oli teollisuuslähtöinen, polttoaineisiin, moottoreihin, palamiseen ja pakokaasun puhdistukseen 
suunnattu ProMOTOR, joka käynnistyi TEKES-teknologiaohjelmana lokakuussa 1998, ja 
toinen oli MOBILE2 –nimellä 1999 käynnistetty tutkimuskokonaisuus, johon valikoitui lähin-
nä MOBILE-ohjelman liikennejärjestelmää koskeneen ”systeemi”-lohkon aiheita. 

MOBILE2  on toiminut itsenäisenä, koordinoituna tutkimuskokonaisuutena, jonka toimintaa 
on ohjannut rahoittajista ja asiantuntijoista koottu johtoryhmä, joka on vuosittain valikoinut 
rahoitettavat tutkimushankkeet sille tehtyjen tutkimusaloitteiden joukosta. Varsinainen tutki-
mustyö on toteutettu yhden tai useamman tutkimusosapuolen suorittamina hankkeina, joita 
yksi tai useampi MOBILE2  -rahoittaja on rahoittanut. 

Keskeiset tulokset ja saavutukset, jotka tutkimuskokonaisuuden toiminnasta on tunnistettu: 
 
• Vahva yhteistyöverkosto tutkimustahojen, rahoittajien ja tulosten hyödyntäjien välillä 
• Alan kotimaisten tutkimustulosten parantunut näkyvyys niin kotimaassa kuin myös kan-

sainvälisestikin 
• Akateeminen pätevöityminen MOBILE2-projektien myötä: kuusi valmista ja viisi tekeillä 

olevaa väitöskirjaa, kaksi lisensiaatintyötä sekä kuusi valmista ja yksi tekeillä oleva diplo-
mityö 

• MOBILE-vaiheessa syntyneiden laskentamallikokonaisuuksien jatkokehittäminen ja hyö-
dyntäminen sekä lähtö- ja syöttötietoina käytettävän tietopohjan laajentaminen ja ajanta-
saistaminen. Tähän kategoriaan kuuluvat 

• Mallinnuskokonaisuus “liikenne > päästöt > leviäminen > ilman epäpuhtauspitoisuudet > 
altistus”  

• LIISA/LIPASTO –mallikokonaisuus on päivitetty ajantasaiseksi myös ominaispäästötie-
tojen osalta. 

• Tavaraliikenteen päästöjen laskeminen tuote- ja kuljetusmuotolajeittain on päässyt käyn-
tiin “Yksikköpäästöt” – projektin myötä 

• Ajoneuvomoottorien hiukkaspäästömittausmenetelmien ja pakokaasupäästöjen biologisen 
arvioinnin menetelmien kehittyminen 

• Pienhiukkastutkimuksen tason ja profiilin nosto 
• Liikennemelun, varsinkin rengasmelun pitkäjänteinen tutkimus ja melututkimuksen pro-

fiilin nosto 
• Liikenteen ja kuljetusten muodostaman toimintokokonaisuuden hahmottaminen sekä sen 

energian kulutuksen ja ympäristövaikutusten monimuotoinen arviointi, ml. taloudellisen 
arvottamisen käyttö, edistyminen  
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ALKUSANAT 
 

Tämä raportti on yhteenveto MOBILE2 tutkimuskokonaisuudesta koko sen toiminta-ajalta 
1999-2003. Se sisältää yleiskuvauksen tavoitteenasettelusta ja toiminnan toteuttamisesta, 
hankkeiden kohdistuvuudesta sekä synteesin hankkeiden keskeisistä tuloksista.  

Raporttiin on myös kirjattu tutkimuskokonaisuuden parhaat saavutukset ja havaitut puutteet, 
jotka ovat peräisin vuonna 2002 toteutetusta arvioinnista. 

MOBILE2-koordinaatio kiittää kaikkia tutkimustyöhön osallistuneita tahoja heidän panokses-
taan. 

 

Espoossa 26.2.2004 

 

 

Juhani Laurikko     

tutkimuskokonaisuuden johtaja   
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1. TUTKIMUSKOKONAISUUDEN YLEISKUVAUS 

1.1. TAUSTA JA TAVOITTEET      

1.1.1 Tausta 

TEKESin MOBILE-tutkimusohjelman toiminta-ajan (1993-1998) lopulla käynnistettiin kes-
kustelut mahdollisuuksista jatkaa koordinoitua toimintaa liikenteen energiankäytön ja sen ym-
päristövaikutusten alueella. Tämän noin runsaan vuoden mittaisen suunnittelujakson aikana 
muotoutui kaksi eri tutkimuskokonaisuutta, joista toinen oli teollisuuslähtöinen, polttoai-
ne/moottori/palaminen/pakokaasun puhdistus –aihealueelle suunnattu ProMOTOR, joka 
käynnistyi TEKES-teknologiaohjelmana lokakuussa 1998, ja toinen oli MOBILE2 –nimellä 
käynnistetty tutkimuskokonaisuus, johon valikoitui lähinnä MOBILE-ohjelman liikennejär-
jestelmää koskeneen ”systeemi”-lohkon aiheita. Siitä tehtiin käynnistyspäätös keväällä 1999. 
Se ei kuitenkaan saavuttanut varsinaista ohjelmastatusta TEKESissä eikä Liikenne- ja viestin-
täministeriössä (LVM), mutta molemmat tahot ovat kuitenkin aktiivisesti osallistuneet ohjel-
man rahoitukseen. 

1.1.2 Tavoitteenasettelu 

Valmisteluprosessin aikana tutkimuskokonaisuudelle laadittiin tutkimussuunnitelma, jossa 
sille määritettiin tavoitteet, tutkimusalueet ja tutkimuksen painopisteet. Tämä suunnitelma 
lähti liikkeelle liikenteen ja kuljetusten muodostaman toimintokokonaisuuden merkittävyyden 
korostamisesta, ja sen toimintaedellytysten turvaamisesta ympäristökysymysten ja ajoittain 
jopa ”ympäristöuhkiksi” miellettyjen haittojen noustessa haasteiksi.  

Tutkimuskokonaisuuden keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin myötävaikuttaminen tutkimuksen 
ja tuotekehityksen keinoin liikenteen ja kuljetuksien kokonaisvaltaiseen sopeuttamiseen kes-
tävän kehityksen reunaehtoihin.  

Tähän päätavoitteeseen katsottiin edettävän seuraavien osatoimintojen kautta: 

♦ Tuotetaan liikenteen energia- ja ympäristökysymyksiin liittyvää objektiivista tutki-
mustietoa. 

♦ Kehitetään tuotteita, toimintatapoja ja välineitä joilla liikenteen ja kuljetusten ener-
giankäyttöä ja ympäristörasitusta voidaan vähentää. 

♦ Edistetään toimintokokonaisuuden ja sen merkityksen parempaan hahmottamista. 
♦ Syvennetään toimintokokonaisuuden sisältämien vuorovaikutusten tuntemusta. 
♦ Tehostetaan ja parannetaan toimintokokonaisuuteen liittyvän kotimaisen osaamisver-

kon hyväksikäyttöä. 
 

Objektiviinen, laajan asiantuntijajoukon yhdessä tuottama tutkimustieto nähtiin erittäin tar-
peelliseksi, sillä toimintokokonaisuuteen sisältyy lukuisia vastakkainasetteluja ja runsaasti ar-
vovarauksia, jotka pitäisi voida päätöksentekotilanteissa “neutraloida”. 
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1.2. TUTKIMUKSEN PAINOPISTEALUEET      

1.2.1 Kohdealueen hahmottaminen ja sen rajaukset 

Liikenne ja kuljetukset ovat erittäin monimuotoinen kooste erilaisia henkilöiden ja tavaroiden 
kuljetustapahtumia, joita tuottavat paitsi lukuisat erikoistuneet palveluntarjoajat, myös yksi-
tyiset kansalaiset itse käyttäessään yksityisautoa tai muuta omassa hallinnassaan olevaa lii-
kennevälinettä. Toiminnolle on ominaista runsas ja moniulotteinen, osin jopa hyvin pirstalei-
nen tarve- ja kysyntäpohja sekä kirjava, useista keskenään jopa kilpailevistakin vaihtoehdois-
ta koostuva tarjonta (kuva 1).  

 

Kuva 1.  Liikenne- ja kuljetuspalvelujen tuottajia ja käyttäjiä. 
 

Näin laajan kokonaisuuden optimointi tällaisessa, verrattain hajanaisessa toimintakentässä on 
vaikeata, ellei jopa mahdotonta. Normaali osatekijöiden kautta tapahtuva tasapainottaminen ei 
välttämättä johda hyvään lopputulokseen, koska järjestelmän sisäiset riippuvuussuhteet ja kyt-
kennät eivät ole aina kovin selviä jolloin optimointi osatekijöiden tasolla saattaa johtaa koko-
naisuuden kannalta vääriin valintoihin. Tavoitteeksi asetettiinkin selvittää entistä paremmin 
näitä sisäisiä kytkentöjä ja riippuvuuksia, ja sitä kautta antaa työvälineitä kokonaisuuden pa-
rempaan hallintaan. 

Erilaisista liikenne- ja kuljetuspalveluiden tuottajista ja käyttäjistä muodostuu siis varsin epä-
homogeeninen joukko toimijoita. Niille voidaan kuitenkin löytää yhteisiä toimintatapoja, ja 
niiden toimintaa ja sen tehostamista voidaan edesauttaa yhteisesti kehitetyillä apuvälineillä, 
joita ovat mm. erilaiset laskentajärjestelmät ja vastaavat, yhdennetyt ympäristövaikutusten ar-
viointimenetelmät. 

Liikenne koostuu useasta eri muodosta (lajista), joista volyymiltaan merkittävin on tieliiken-
ne. Siksi tutkimuksen suuntaaminen sen ongelmiin nähtiin keskeiseksi. Kokonaisuuden pa-
remman hallinnan ja sisäisten riippuvuuksien tuntemuksen lisäämiseksi oli kuitenkin tarpeen 
pitää mukana myös jollain tasolla kisko-, ilma- ja vesiliikenne.  

Liikenne & kuljetus
-palveluiden käyttäjät

Liikennepalveluiden
tuottajat

Kuljetuspalveluiden
tuottajat

Yksityisautoilijat
Kevyt, henkilökohtainen liikenne

Liikenne & kuljetus
-palveluiden käyttäjät
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1.2.2 Lähtökohdat toiminta-alueen valinnalle  

Tutkimuskokonaisuuden kohdealuetta määritettäessä peruslähtökohtana on ollut Mobile-oh-
jelmassa tehty työ ja sen tulokset, sekä ohjelman aikana muotoutuneen tutkimuslaitosten ja 
yritysten välisen monipuolisen asiantuntija- ja yhteistyöverkoston tehokas hyväksikäyttö. 
Vaikka kuusivuotinen Mobile-ohjelma sinällään tuotti paljon hyviä tutkimustuloksia ja antoi 
suuren joukon vastauksia tärkeisiin ja keskeisiin liikenteen energia- ja ympäristökysymyksiin, 
jäi alueelle silti selkeitä lisäselvitystarpeita ja monilla nopeasti kehittyvillä alueilla tietämyk-
sen ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa seurantaa. Tutkimuksen edetessä on avautunut myös 
aivan uusia näkökulmia, mutta samalla myös tietotarpeita ja -puutteita. Nämä kaikki toimivat 
lähtökohtina suunniteltaessa tutkimuskokonaisuuden toiminta-alaa ja -tapaa. 

Tutkimuskokonaisuuden lähialueelle kohdistuvina tai sitä läheisesti sivuavina oli samaan ai-
kaan käynnistymässä tai suunnitteluvaiheessa useita uusia ohjelmia ja tutkimushankekokonai-
suuksia (kuva 2.).  

 

Kaikkien näiden tiedossa olleiden hankkeiden1 toiminta-alueet pyrittiin selvittämään, jotta 
päällekkäisyydet voitiin välttää. Toisaalta tutkimuskenttä haluttiin nähdä kokonaisuutena, ja 
rakentaa tutkimus sellaiseksi, että eri ohjelmien väliset rajaukset olisivat joustavia. Nähtiin, 
että jos näin ei ole, on vaara että jokin tärkeä aihealue jää kattamatta.  

                                                 
1 ProMOTOR, KULTEK, KETJU, TETRA, TEDIM, LYYLI, LIIKE, YMPÄRISTÖKLUSTERI, SYTTY, 
LINKKI  

Yhteistyö, verkottuminen •yritykset ja yhteisöt
•tutkimuslaitokset
•rahoittajat

UUSI

Energia

Mobile-ohjelma
VTT Energia

Polttoaineet,
moottorit, pakokaasut

Liikenne

Kuljetusvälineet

UUSI

ProMotor-ohjelma
VTT, TKK KULTEK-ohjelma 

YTL YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO

Mobile 2.-ohjelma
VTT Energia

Telematiikka

LMKäyttö
Lyyli- ohjelma

LM

UUSI

Liikkuva työkone-
ohjelma

Tampere TC

KETJU- ohjelma

Kuljetusketjut

LM

UUSI

Tetra ja Tedim

 
Kuva 2. Liikenne, kuljetukset ja kuljetusvälineet –alueen tutkimusohjelmien kytkentöjä  

(Kuva: Raimo Karhu/Kultek). 



13 

Kokonaisuuden tutkimusalaa hahmoteltaessa pyrittiin myös ottamaan huomioon tutkimuksel-
le kaavailtu mahdollinen rahoittajapohja (LM, TEKES, YM, AKE) ja näiden tahojen tutki-
mustarpeista johdetut painotukset. 
 

1.2.3 Keskeiset tutkimusaiheet 

Tutkimuskokonaisuuden käynnistyessä sille määritettiin joukko keskeisiä tutkimusaiheita, joi-
hin hanke-ehdotusten toivottiin kohdistuvan. Lopullinen tutkimussuunnitelma muotoutui kui-
tenkin vuosittaisten hanke-ehdotusten johtoryhmäkäsittelyssä, jossa painotettiin paitsi koko-
naistavoitteita, myös sen hetkisiä tutkimustarpeita.  

Aihealueet, jotka tutkimuskokonaisuudelle suunnitteluvaiheessa määriteltiin, olivat: 

1. Tietopohjan vahvistaminen eräillä osa-alueilla  

2. Melu; sen mittaaminen ja estäminen 

3. Energian kulutus ja sen vähentäminen  

4. Uusi energiatekniikka (tie)liikenteessä 

5. Joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien tehostaminen 

6. Kuljetusten & logistiikan informaatiojärjestelmät 

7. Arvottaminen & elinkaarianalyysi 

8. Mallinnus ja sen sovellukset 

9. Laajat järjestelmätason tarkastelut; visiot, strategiat ja skenaariot 

Luettelon järjestys ei kuitenkaan ollut mikään painotettu tärkeysjärjestys vaan kuvasi lähinnä 
ko. osa-alueen sijoittumista lyhyen ja pitkän tähtäimen tutkimuksen kenttään. 

Yksityiskohtaisemmin näiden keskeisten aiheiden katsottiin sisältävän ainakin seuraavanlaisia 
tutkimustarpeita: 

Tietopohjan vahvistaminen on lähinnä mallinnuksen aputoiminto, ja kattaa seuraavat tutki-
muskohteet: 

• Ajoneuvojen käyttötavat ja kuormitukset 
• Nykykaluston ominaisuudet 
• Päästöjen määrät (inventaariot) 
• Päästöjen ja energian kulutuksen mittaaminen, ominaispäästöt eri liikennevälineistä 

 
Energian kulutuksen ja sen vähentämisen tutkimus suunniteltiin kohdistuvan sekä teknil-
lisiin että rakenteellisiin ratkaisuihin. Pääpaino tämän osan tutkimuksessa olisi hiilidioksidi-
päästöjen vähentämistavoitteiden konkretisoinnissa ja mahdollisten potentiaalien osoittami-
sessa. 

Melu; sen mittaaminen ja estäminen. Kun moottorimelua säädellään jo varsin tehokkaasti 
lainsäädännön avulla, jää liikennemeluun olennaisena osana vaikuttamaan renkaan ja tienpin-
nan välinen kosketus. Tutkimuksella pyritään selvittämään tähän liittyviä lainalaisuuksia ja 
löytämään mahdollisuudet vähämeluisempien tienpäällysteiden ja renkaiden kehittämiselle. 
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Uusi energiatekniikka ja sen tutkimus suunniteltiin kohdistuvaksi mm. uudenlaisiin propul-
siojärjestelmiin, uusiin energialähteiden sekä näiden uusien vaihtoehtojen hyödyntämiseen. 
Yhdessä strategisten järjestelmätarkastelujen kanssa se tuottaisi lähtökohtia kestävän kehityk-
sen ehtojen mukaisen liikennejärjestelmän hahmottamiseen. Samalla tarjoutuisi mahdollisuus 
demonstroida uutta tekniikkaa Suomen joskus vaikeissa ilmasto-olosuhteissa ja varmistua sen 
toimivuudesta. 

Joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien tehostaminen. Kulkumuodon valinta vaikuttaa 
olennaisesti ominaispäästöihin ja energiankulutukseen myös henkilöliikenteessä. Tutkimuk-
sella tavoiteltiin selkeämpää ja yhteismitallisempaa vertailuaineistoa, jota voitaisiin hyödyn-
tää joukkoliikenneratkaisujen kehittämisessä ja palvelutarjonnan houkuttelevuuden lisäämi-
sessä. Alueelle pyrittiin myös käynnistämään tuotekehityshankkeilla, joilla luotaisiin uusia, 
innovatiivisia kuljetusvälineratkaisuja ja niihin liittyviä elementtejä, kuten erilaisia telematiik-
ka- ja informaatiotekniikkaan perustuvia palvelusovelluksia. 

Kuljetusten & logistiikan informaatiojärjestelmät on alue, joka kehittyy koko ajan voi-
makkaasti. Erilaiset langattomat viestintäpalvelut mahdollistavat kuljetusten tehostamisen ja 
reaaliaikaisen seurannan. MOBILE2 -tutkimuskokonaisuuteen liittyvällä tutkimuksella nähtiin 
mahdolliseksi tukea tällaisten palvelukonseptien kehittymistä ja mitata niillä saatavia hyöty-
vaikutuksia, vaikka tiedettiin, että aihealuetta pääasiassa tutkittaisiinkin Telematiikka-ohjel-
massa (TETRA). 

Arvottaminen ja elinkaarianalyysiä haluttiin laajentaa polttoaineista liikennevälineisiin ja 
mahdollisesti myös infrastruktuureihin. Tämä aihealue nähtiin tärkeänä työvälineenä erilais-
ten päätöksentekoa ohjaavien asiantuntijajärjestelmien rakentamisessa sekä taloudellisten oh-
jauskeinojen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

Mallilaskelmat ja mallien kehittämisen piti kattaa sekä energian kulutuksen että päästöjen 
ja ilman epäpuhtauspitoisuuden mallintamisen. Myös liikennekysynnän ja liikennevirran omi-
naisuuksien entistä hienopiirteisempää mallinnusta haluttiin tukea, koska se parantaisi mah-
dollisuuksia päästöjen mallinnuksen alueella. 

Visiot ja skenaariotarkastelut kohdistuisivat mm. liikenteen ja kuljetusten kustannus/hyöty 
analyysiin sekä liikennejärjestelmän rakenteeseen ja siihen vaikuttaminen pitkällä aikavälillä.  

1.3. TUTKIMUSKOKONAISUUDEN RAKENNE JA TOIMINTAMALLI 

1.3.1 Tutkimuskokonaisuuden hallinnointi 

MOBILE2:ta valmisteltaessa kävi ilmi, että vaikka monet tahot olivat kiinnostuneita osallistu-
maan aihepiirin tutkimuksen rahoitukseen, kukaan rahoittajatahoista ei ollut kiinnostunut otta-
maan hallinnollista kokonaisvastuuta tutkimusohjelmasta. Yhteisellä päätöksellä muodostet-
tiin ”virtuaaliohjelma” eli MOBILE2-tutkimuskokonaisuus, joka jäi ilman virallista ohjelma-
statusta ja isäntäorganisaatiota. Virtuaaliohjelmana toimiminen tarkoittaa isäntäorganisaation 
puutteen lisäksi lähinnä sitä, että aihepiirin tutkimukselle ei rahoittajatahoilla ole ollut erik-
seen allokoitua rahoitusta tulevillekin vuosille, vaan rahoituksen suuruus on riippunut vuosit-
tain rahoitushakemusten projekti-ideoiden aiheista, määrästä ja laadusta. Samalla virtuaalioh-
jelmana toimiminen on antanut kuitenkin MOBILE2:lle tiettyjä vapausasteita, koska mm. ra-
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hoituksen myöntäminen, hakuaikataulut ja rahoituksen painopisteet voitiin hyvin monilta osin 
päättää yhteisesti johtoryhmässä. 

Tutkimuskokonaisuutta on johtanut sitä varten perustettu johtoryhmä, johon rahoittajaosapuo-
let ovat nimenneet oman edustuksensa. Lisäksi siihen pyrittiin saamaan edustajia teollisuu-
desta ja tärkeimmistä toteuttajaorganisaatioista. Johtoryhmän kokoonpano eri vuosina on esi-
tetty liitteessä 1. 

Johtoryhmä on kokoontunut vuosittain 5-8 kertaa. Käytännössä johtoryhmätyöskentely on ol-
lut ohjelman suuntaamista ja ohjelmalle tulleiden hanke-esitysten käsittelyä sekä hankkeiden 
etenemisen seurantaa. 

Käytännön tasolla tutkimuskokonaisuutta on suunnitelman mukaan hallinnut koordinaatioyk-
sikkö, VTT Energia (nyk. VTT Prosessit), joka johtoryhmän ohjauksessa on laatinut tutki-
mussuunnitelman, tehnyt tarvittavat tutkimussopimukset rahoittajien kanssa, suorittanut osan 
tutkimustyöstä, tilannut ne osahankkeet, joita ei toteuteta sen oman organisaation piirissä, 
seurannut hankkeiden etenemistä, hoitanut maksuliikenteen ja siihen liittyvän tilinpidon, sekä 
laatinut tarvittavat raportit ja valmistellut johtoryhmän kokoukset.  

Koordinaation tehtävänä on myös ollut organisoida tutkimuskokonaisuuden seminaarit, tuot-
taa esitemateriaalia sekä hoitaa ohjelman sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tässä tehtävässä tär-
keänä apuvoimana on ollut Motiva, jonka kanssa on yhteistyössä laadittu mm. lehdistötiedot-
teita. Koordinaatioyksikkö on huolehtinut myös tiedonsiirrosta ja koordinoinnista ohjelmaa 
sivuavien tutkimusohjelmien koordinaatiotahojen kanssa. 

Yksittäisten hankkeiden edistymistä on seurattu 1-2 kertaa vuodessa järjestetyissä  seuranta-
ryhmissä, johon kaikki projektit ovat osallistuneet. Eri projektien edustajien lisäksi näihin ti-
laisuuksiin ovat osallistuneet ohjelman koordinaatio, halukkaat johtoryhmän jäsenet sekä ai-
heesta kiinnostuneet muut tutkijat. Seurantaryhmät palvelevat sekä tutkimuksen edistymisen 
seurantaa että tutkijoiden ja eri projektien välistä tiedon siirtoa. Projektit ovat voineet halutes-
saan muodostaa lisäksi projektikohtaisia johto- tai seurantaryhmiä.  

1.3.2 Tutkimuksen suuntaaminen ja rahoitettavien hankkeiden valinta 

MOBILE2 –tutkimuskokonaisuudessa vuosittaisen tutkimussuunnitelman laatiminen ja hank-
keiden valinta on toteutettu siten, että tutkimusesityksiä on pyydetty vuosittain ns. avointa ha-
kua käyttäen, mutta huomattava osa hankkeista on pyritty käynnistämään monivuotisina. Si-
ten vain pieni osa rahoituksesta on jäänyt jaettavaksi vuositasolla, ja tällöinkin etupäässä joh-
toryhmän määrittämiin aihealueisiin. Vuodesta 2000 alkaen elokuulla pidetyissä johtoryhmän 
strategiaseminaareissa on määritelty akuutit tutkimustarpeet seuraavalle vuodelle. Erityisesti 
näihin aihepiireihin on sitten pyydetty hakemuksia seuraavan vuoden rahoitusta varten.  

Vuoden 2001 haun painopisteet olivat: 

• CO2 -päästöjen ja energiankulutuksen vähentäminen 
• laskentamallien tarkentaminen 
 

Vuoden 2002 haun painopisteet olivat 



16 

• Kasvihuonekaasujen (GHG) päästöt liikenteestä ja niiden vähentäminen 
• Malli ilman epäpuhtauspitoisuuksien ja altistuksen laskentaan (jatkokehitys) 
• Raskaiden ajoneuvojen energiankulutus ja epäpuhtauspäästöt 
• ”Megacity” - Suurkaupunkien liikenteen ilmanlaatuprojektit – Teknologiasiirto 
 

Viimeiselle toimintavuodelle 2003 ei enää ollut tarpeen määrittää painopisteitä, koska uusia 
hankkeita ei enää käynnistetty, vaan keskityttiin käynnissä olevien hankkeiden loppuun saat-
tamiseen. 

Johtoryhmä karsi koordinaation avulla esitetyistä aloitteista ne, joiden katsottiin sopivan ra-
hoitettaviksi. Yleisellä tasolla ohjelmaan tulevien hankkeiden valintaa tehtäessä kiinnitettiin 
huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: 

• yleinen sopivuus ohjelman aihealueeseen 
• uutuusarvo ja tekninen haastavuus 
• hankkeen toteuttajan pätevyys 
• hankkeen merkitys kansallisen osaamistason kohoamisen kannalta 
• yhteistoiminta yritysten ja tutkimuslaitosten välillä 
• yhteistoiminta pk-yrityksen kanssa 
 
Lisäksi joitakin hankkeita käynnistettiin tietyn rahoittajatahon toimesta esim. lakisääteisten 
velvoitteiden hoitamiseksi.  

1.3.3 Tutkimuksen rahoitus 

MOBILE2 –rahoituksen määrä päätettiin rahoittajakohtaisesti erikseen vuosittain, eli mitään 
etukäteen määrättyä yhteistä budjettiraamia ei ole ollut. Päätökset summista tehtiin kunkin ra-
hoittajan toimesta itsenäisesti, mutta lopullinen rahoituksen kohdentaminen projekteille on 
yleensä sovittu yhdessä johtoryhmän kokouksissa, jotta on voitu varmistaa hankkeiden rahoi-
tuksen riittävyys ja varmistaa kokonaisuuden kannalta tärkeiden hankkeiden käynnistyminen.  

Vuosittaisen MOBILE2-rahoituksen määrä on ollut riippuvainen rahoittajien omista budjetti-
raameista ja intresseistä sekä tarjolla olevien hanke-ehdotusten aiheista ja laadukkuudesta. 
Joitakin hankkeita on myös käynnistetty kysyntätyöntöisesti, eli joku tietty rahoittaja tai joh-
toryhmä yhdessä on pyytänyt tutkimustahoa tekemään projektin tietystä aiheesta annetulla 
budjetilla.   

MOBILE2-verkoston rahoitukseen on seuraavissa taulukoissa laskettu mukaan myös Tekesin 
suoraan MOBILE2 -hankkeille myöntämä rahoitus (ml. yrityshankkeille myönnetty rahoitus). 
Tekesin rahoituskäytäntö vaihtui kesken MOBILE2-kauden, joten Tekes-rahoituksen koko-
naisosuus on myöhemmin esitetty myös erikseen (MOBILE2-rahoitus ja Tekes-rahoitus yh-
dessä muodostavan MOBILE2 -verkoston rahoituksen). Kaikkiaan käynnistyneiden hankkei-
den kokonaisrahoitus on yhteensä ollut noin 5,2 miljoonaa euroa. 

MOBILE2-verkoston rahoittajina ovat siis toimineet Tekes, liikenne- ja viestintäministeriö 
(LVM), ympäristöministeriö (YM), Ajoneuvohallintokeskus (AKE), Tiehallinto, Fortum Oil 
and Gas Oy, Autotuojat ry., Öljy- ja kaasualan keskusliitto (ÖKKL) sekä Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta (YTV), taulukon 1 mukaisilla summilla. Hankkeiden vuosittaisesta ko-
konaisvolyymistä noin 60 % on tullut MOBILE2-verkoston kautta, paitsi vuonna 2002, jolloin 
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MOBILE2-rahoitus putosi huomattavasti aiemmasta ollen vain noin 42 % kokonaisrahoituk-
sesta. Suurin rahoittaja Tekes on rahoittanut noin neljänneksen MOBILE2-tutkimustoiminnas-
ta. 

Taulukko 1. MOBILE2-kokonaisuuden rahoituslähteet ja -osuudet.  

 
MOBILE2-rahoituksen määrä vuositasolla jaoteltuna näkyy taulukossa 2. Ensimmäisinä vuo-
sina rahoitus kasvoi noin 8 % vuosivauhdilla, mutta vuonna 2002 MOBILE2-rahoitus väheni 
muihin vuosiin verrattuna useasta eri syystä: Tekes ei myöntänyt rahoitusta uusille projekteil-
le lainkaan vuonna 2002, vaan halusi odottaa arviointiprojektin valmistumista. AKEn tutki-
musrahoitusvalmius väheni huomattavasti sisäisistä tietohallinnon uudistuksista johtuen. 
Myös yleisen taloudellisen tilanteen heiketessä ÖKKL ja AuT joutuivat luopumaan omasta 
panoksestaan MOBILE2-rahoituksessa vuonna 2002. Myöskään Fortum ei osallistunut 
MOBILE2 -verkoston rahoitukseen lainkaan vuosina 2001 ja 2002.  

Niukasta rahoituksesta huolimatta, useiden monivuotisten hankkeiden päättyessä vuoden 
2001 lopulla, vuonna 2002 pystyttiin kuitenkin käynnistämään joitakin uusiakin hankkeita. 
Vuodelle 2003 ei enää otettu uusia hanke-ehdotuksia, koska rahoituksen niukentumisen vuok-
si etusijalle asetettiin vuonna 2002 käynnistettyjen hankkeiden loppuun saattaminen suunni-
telmien mukaisessa laajuudessa. 

Taulukko 2. MOBILE2-tutkimuskokonaisuuden kokonaisrahoitus 1999-2003. 
Muu rahoitus sisältää projektitahojen omaa rahoitusta  

tai esim. hankkeeseen osallistuneiden yritysten rahoitusta.  
(Taulukon summat on laskettu projektien ilmoittamista rahoitustiedoista, siksi pieni ero taulukon 1 lukuihin)   

 
 

Rahoittajittain 1999 2000 2001 2002 2003 Yhteensä % mk

Tekes 452 762 419 629 455 117 54 829 70 500 1 452 837 49 % 8 638 174
LVM 100 913 100 913 180 382 120 000 165 000 667 207 23 % 3 967 033
YM 25 228 39 524 37 001 36 459 33 600 171 813 5,8 % 1 021 553
AKE 67 275 58 866 117 732 33 638 30 000 307 510 10 % 1 828 374
Tieh 25 228 40 365 62 230 25 228 30 000 183 051 6,2 % 1 088 371
Fortum 33 638 33 638 0 0 2 000 69 275 2,4 % 411 891
YTV 8 409 8 409 0 8 409 8 000 33 228 1,1 % 197 563
ÖKKL 8 409 8 409 8 409 0 1 000 26 228 0,9 % 155 946
AuT 8 409 8 409 8 409 0 0 25 228 0,9 % 150 000
Motiva 0 0 0 0 4 000 4 000 0,1 % 23 783
Yhteensä € 730 272 718 162 869 279 278 563 344 100 2 940 377 100 % 17 482 689

Euroa
MOBILE2 & 

Tekes 
yhteensä

Muu 
rahoitus 
yhteensä

Total 

1999 714 973 417 863 1 132 836 22 %
2000 750 122 474 122 1 224 243 23 %
2001 852 884 454 240 1 307 124 25 %
2002 311 093 413 899 724 992 14 %
2003 344 100 499 595 843 695 16 %

TOTAL 2 973 172 2 259 718 5 232 890 100 %
57 % 43 % 100 %
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1.3.4 Tutkimuksen suorittajat ja muut toimintaan osallistuneet tahot  

VTT Energia/Moottoritekniikka (nyk. VTT Prosessit/Moottorit ja ajoneuvot) on toiminut tut-
kimuskokonaisuuden koordinaatioyksikkönä. Myös osa tutkimustyöstä on tehty sen toimesta. 
Muut tutkimusta toteutettaessa mukana olleet toimijat olivat: 

♦ Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenne ja kuljetustekniikka  

♦ Tampereen teknillinen yliopisto, Fysiikan laitos 

♦ VTT Yhdyskuntatekniikka, Liikenne ja kuljetukset (nyk. RTE / Liikenne ja logistiikka) 

♦ Ilmatieteen laitos, Ilman laadun tutkimus 

♦ Teknillinen korkeakoulu, Autotekniikan laboratorio 

♦ Teknillinen korkeakoulu, Liikennelaboratorio 

♦ Kansanterveyslaitos (KTL) 

♦ Työterveyslaitos (TTL) 

♦ Pääkäupunkiseudun yhteistyövaliokunta (YTV) 

♦ Helsingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos 

♦ Neopoli Oy 

♦ Nordic Envicon Oy 

♦ Electrowatt-Ekono Oy 

♦ Energia-Ekono Oy 

♦ Suunnittelukymppi Oy 

♦ MOTIVA 

♦ Kuopion yliopisto, Ympäristötieteiden laitos 

♦ Fortum Oil and Gas Oy 

♦ Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) 

♦ Öljy- ja kaasualan keskusliitto ry. (ÖKKL) 

♦ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

♦ Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) 

 

Yksi keskeisistä tavoitteista on ollut hyödyntää ja vahvistaa MOBILE-ohjelman piirissä kehit-
tynyttä poikkitieteellistä asiantuntijaverkkoa. Mukana olevat asiantuntijalaitokset ja yritykset 
edustavat alansa huipputasoa Suomessa. Useimpien toimijoiden kesken MOBILE2:n aikana 
vakiintuneet yhteistyömuodot ja -suhteet ovat antaneet vankan pohjan tehokkaalle ja tulok-
sekkaalle tutkimustyölle.  
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2. TUTKIMUSKOKONAISUUDEN KESKEISET  
 TULOKSET 

2.1. TUTKIMUSHANKKEIDEN KOHDISTUVUUS 

Arvioitaessa tutkimuskokonaisuuden toiminnan onnistumista ja  käsiteltäessä sen keskeisiä 
tuloksia, katsottiin tarpeelliseksi samalla tarkastella, miten käynnistetyt hankkeet ovat kohdis-
tuneet alkuperäisessä runkosuunnitelmassa määriteltyihin keskeisiin aihealueisiin, jotka ku-
vattiin luvussa 1.2.3.  

Kaikki hankkeet, joita tutkimuskokonaisuus on rahoittanut, on lueteltu liitteessä 3. Siinä on 
kohdistuvuuden määrittelyn ohella esitetty yleisluonteinen kuvaus kunkin hankkeen suoritus-
tavasta sekä arvio vaikuttavuudesta ja tulosten hyödyntäjistä. 

2.2. KESKEISET TULOKSET AIHEALUEITTAIN 

Kuten edellisessä luvussa kuvattiin, aihealueet, jotka tutkimuskokonaisuudelle suunnitteluvai-
heessa määriteltiin, olivat : 

1. Tietopohjan vahvistaminen eräillä osa-alueilla  

2. Melu; sen mittaaminen ja estäminen 

3. Energian kulutus ja sen vähentäminen  

4. Uusi energiatekniikka (tie)liikenteessä 

5. Joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien tehostaminen 

6. Kuljetusten & logistiikan informaatiojärjestelmät 

7. Arvottaminen & elinkaarianalyysi 

8. Mallinnus ja sen sovellukset 

9. Laajat järjestelmätason tarkastelut; visiot, strategiat ja skenaariot 

Toisaalta tutkimuskokonaisuuden toiminta-aluetta on havainnollistettu kuvalla 3, jossa kuva-
taan tutkimusaiheiden ja –kohteiden sijoittuminen ”ilmansuojelusykliä” vastaavalla tavalla 
toimintakenttään polttoaineet/energia > voimalaitteet/moottorit > käyttö ja ominaispäästöt > 
päästömäärien laskenta, leviäminen, arvottaminen > strategiset tarkastelut ja skenaariot. 

Kuvassa 3 on edellä luetellut tutkimusaiheet jaettu toimintakenttään, johon muodostuu kolme 
päälohkoa, mihin tutkimus on kohdistunut. Tässä arvioinnissa tutkimuspanosten ja rahoituk-
sen kohdentaminen sekä tulosten käsittely on tehty jaotellen hankkeet näihin kolmeen pääloh-
koon. Kyseessä on kuitenkin vain kohdistuvuuden parempaan hahmotettavuuteen tähtäävä ja-
ottelu, sillä käytännössä työtä ei ole sen mukaan erityisesti ohjattu, eikä se ole muutenkaan 
mitenkään organisoitunut tähän jakoon perustuen.  

Kaikki hankkeet on myös pyritty karakterisoimaan toteutustavan, tutkimuskohteen, tulosten 
hyödyntäjän ym. seikkojen perusteella. Tämä jaottelu on esitetty liitteessä 3, ja sen perusteella 
on sitten muodostettu yksinkertaistettu luokittelu, jossa kunkin hankkeen ”profiili” on kuvattu 
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muutamilla symboleilla, joiden tarkoitus on kuvata, miten minkä tyyppisestä hankkeesta on 
kyse ja miten hanke sijoittuu liitteen 3 eri luokitteluissa. Symbolit, joita luokittelussa on käy-
tetty, on esitetty taulukossa 3.  

LOHKO I: VAIHTOEHTOISET ENERGIAT JA UUDET VOIMALAITTEET 

TOTAL TOTAL

Vaihtoehtoiset 
polttoaineet/energiat

Demonstraatiot

Melu

Mittausmenetelmat

Muut liikennemuodot

Uudet voimalaiteteknologiat

g/kWh

Ominaispäästöt

Ajo/käyttö

Arvottaminen

Visiot, strategiat

Mallinnus; työkalut
Päätöksenteon tuki

€

2

Lohko I

Lohko II

Lohko III

4. Uusi energiatekniikka (tie)liikenteessä

1. Tietopohjan vahvistaminen eräillä osa-alueilla
2. Melu; sen mittaaminen ja estäminen
3. Energian kulutus ja sen vähentäminen
5. Joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien tehostaminen

7. Arvottaminen & elinkaarianalyysi
8. Mallinnus ja sen sovellukset
9. Laajat järjestelmätason tarkastelut;
    visiot, strategiat ja skenaariot

 
Kuva 3. MOBILE2 –tutkimuskokonaisuuden toiminta-alueet ja tutkimuskohteet. 

Kuva 4. Hankkeet lohkossa 1: Vaihtoehtoiset energiat ja tulevaisuuden voimalaitteet. 

TOTAL T OTAL

Uuden ajoneuvotekniikan kehitysseuranta:
hybridit, polttokennoautot

Tulevaisuuden työkonemoottori

Vaihtoehtoiset polttoaineet je energiatTulevaisuuden
voimalaitetekniikat

M2T9908

M2K0135
M2T9909

M2T0240

M2T0023
M2T0239
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Taulukko 3.  Lohkon 1 hankkeet ja niiden perustiedot. 
Tunnus Hankkeen nimi Tyyppi/ 

luonne 
Toteutus-

aika 
Kokonais-
kustannus 

(Euro) 

M2 Rahoitus 
TEKES 
(Euro) 

M2T9908 Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky 
kaupunkien linja-autoliikenteessä 

   1999-2000 63 911 11 437 
41 879 

M2T9909 Taajama-ajoneuvojen uudet polttoaineet ja 
propulsiotekniikat 

     1998-1999 177 438 25 228 
79 048 

M2K0135 Eri polttoainevaihtoehtojen päästö- ja käy-
tettävyysominaisuuksia koskevan yhteen-
vetotaulukon laadinta 

 2001 4 709 4 709 

M2T0023 Uudet ajoneuvotekniikat ja niiden potenti-
aalit energiankulutuksen ja päästöjen vä-
hentäjänä 

  2000 25 228 25 228 

M2T0239 Uudet ajoneuvotekniikat, kehitysseuranta  2002-2003 12 000 6 000 
Hankkeen tyyppiä ja luonnetta kuvaavien symbolien selitys: 

 = kirjallisuustutkimusta      = laskentaa     = mallin kehitystä 
= kokeellista toimintaa  = synteesiä tms.    = “jotain muuta” 

yhteensä 
 

271 286 72 602 
120 927 

 

2.2.1 Uusi energiatekniikka (tie)liikenteessä 

Aihepiiriin kuuluviksi katsotaan erilaiset vaihtoehtoisia polttoaineita käsitelleet hankkeet, 
kuten: 

• M2T9908, Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä 

jonka tavoitteena oli arvioida nestekaasun ympäristöllistä kilpailukykyä selvittämällä neste-
kaasun käyttöönotolla vältettävät päästöt, ympäristövaikutukset ja niiden yhteiskuntataloudel-
liset kustannukset (city)dieseliin verrattuna. Työssä käsitellään myös nestekaasun linja-auto-
käytön kokonaistaloudellisuutta ja turvallisuutta. 

Tutkimuksessa arvioitiin nestekaasun ympäristöllistä kilpailukykyä kaupunkien linja-autolii-
kenteessä selvittäen nestekaasun käyttöönoton avulla vältettävät ilmapäästöt, niiden ympäris-
tövaikutukset ja kansantaloudelliset kustannukset citydieseliin verrattuna. Ensisijaisena tar-
kastelukohteena oli pääkaupunkiseudun linja-autoliikenne vuonna 1995. Tutkimuksessa käsi-
teltiin kahta eri skenaariota: ensimmäisessä pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä siirryt-
täisiin kokonaisuudessaan citydieselistä nestekaasun käyttöön ja toisessa vain HKL:n linja-
autojen oletetaan siirtyvän nestekaasun käyttöön. 

Selvityksen mukaan nestekaasun käyttö edellyttää sekä ajoneuvokaluston että tankkausinf-
rastruktuurin uusimista. Ympäristövaikutukset ovat kuitenkin huomattavia: vaikutuksiltaan 
merkittävimpien NOx- ja hiukkaspäästöjen vähenemät verrattuna dieselpolttoaineisiin ovat 
polttokokeiden mukaan jopa noin 60 % NOx:lle ja noin 85 % hiukkasille. 

Päästöjen ympäristökustannuksia tarkasteltiin vaikutuspolkumenetelmällä, joka käsittää pääs-
töjen kartoittamisen, pitoisuuksien selvittämisen, ympäristövaikutusten määrällisen mittaami-
sen ja vaikutusten taloudellisen arvottamisen. Päästöt laskettiin YTV:n liikenneosastolla EM-
ME-ohjelmistolla ja siihen liitetyllä päästölaskenta-ohjelmistolla. Pitoisuusmuutoksia tarkas-
teltiin Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä autoliikenteen päästöjen leviämistä kuvaavalla viiva-
lähdemallilla.  
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Tarkasteltavat ympäristövaikutukset käsittivät vaikutukset terveyteen (kuolleisuus- ja sairas-
tuvuusriski), materiaalivauriot (likaantuminen), metsä- ja satovauriot (johtuen otsonista) sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutukset. Vaikutusten määrällinen arviointi tapahtui käyttämällä altis-
tus-vaikutusfunktioita ja taloudellinen arvottaminen käyttämällä contingent valuation –mene-
telmällä muodostettuja yksikköarvoja tai markkinahintoja tai näiden yhdistelmiä. 

Herkkyysanalyysissa tarkasteltiin uudempien diesellaatujen haittakertoimia EURO2 –diesel-
linja-autoille ja nestekaasulinja-autoille. Arvion mukaan suhteellinen ero ympäristökilpailu-
kyvyssä on näiden vaihtoehtojen välillä pienentynyt. Siten vaikutusarvioinnin tulokset saatta-
vat yliarvioida nestekaasun hyötyjä dieseliin verrattuna.  

Tutkimuksen mukaan nestekaasun käytön ympäristöhyöty dieseliin verrattuna oli noin 8 mil-
joonaa markkaa koko pääkaupunkiseudulla, kun vaikutuksia arvioidaan kehittyneempien polt-
toainelaatujen ja dieseltekniikan tasolla. 

Laajemmin vaihtoehtoisia polttoaineita ja liikenteen uutta energiatekniikkaa valottaneita 
hankkeita olivat: 

• M2T9909, Taajama-ajoneuvojen uudet polttoaineet ja propulsiotekniikat  

• M2K0135, Eri polttoainevaihtoehtojen päästö- ja käytettävyysominaisuuksia koskevan 
yhteenvetotaulukon laadinta 

Vuosien 1998–1999 aikana toteutetussa projektissa M2T9909 ”Taajama-ajoneuvojen uudet 
polttoaineet ja propulsiotekniikat” tutkittiin mm. neste- ja maakaasukäyttöisten autojen toimi-
vuutta ja pakokaasupäästöjä. Kaasukäyttöisille kuorma- ja linja-autoille jatkettiin jo aiemmin 
aloitettua seurantaohjelmaa, jossa pakokaasuihin vaikuttavien komponenttien kunto on tarkis-
tettu määrävälein, sekä osalle autoista suoritettu lisäksi pakokaasumittauksia alusta-dynamo-
metrillä. Todellisten liikennetilanteiden päästöjen selvittämiseksi kehitettiin pakokaasumit-
tauslaitteisto, joka voidaan sijoittaa esim. bussiin. Nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön de-
monstroimiseksi operoitiin yhtä kuorma-autoa ko. polttoaineella. Tästä pienimuotoisestakin 
kokeilusta kertyi jo paljon hyödyllistä kokemusta, koska tankkauslaitteisto sekä sen käyttö 
muodostuivat melko monimutkaisiksi. 

Lisäksi projektissa osallistuttiin alan kansainväliseen toimintaan, kuten IGU:n (International 
Gas Union) sekä ENGVA:n (European Natural Gas Vehicle Association) toimintaan sekä laa-
dittiin IANGV:lle (International Association for Natural Gas Vehicles) laaja kaasujen mootto-
ripolttoainekäyttöä koskeva raportti. 

Seurannassa olleen nestekaasukäyttöisen VW Caravelle–pikkubussin seuranta ulottui 142 000 
ajokilometriin saakka. Auton CO-päästö kasvoi huomattavasti seurannan aikana, ja myös HC- 
sekä NOx-päästöt jonkin verran. Hollannissa jälkiasennetun kaasulaitteiston luotettavuus oli 
melko hyvä, mutta toisinaan jouduttiin turvautumaan bensiinikäyttöön. Maakaasukäyttöinen 
Dodge Ram –pikkubussi saavutti 107 000 ajokilometriä. Sen päästöt pysyivät alhaisina koko 
seurannan ajan, mutta auton luotettavuus oli VW:tä heikompi. Auton käytettävyyttä rajoitti 
selvästi pieni toimintamatka sekä varapolttoainejärjestelmän puute. 

Nestekaasukäyttöisten Sisu-kuorma-autojen katalysaattorit osoittautuivat alimitoitetuksi pit-
käaikaisessa käytössä. Samoin autojen seossäätöjärjestelmä ei pitkän päälle ole pystynyt toi-
mimaan yhtä optimaalisesti kuin uutena. MAN-nestekaasubussin päästöt olivat siihen myö-
hemmin asennetulla Kemiran katalysaattorilla pysyneet alhaisina auton ikääntyessäkin. Mer-
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cedes-Benz –maakaasubussit ovat yleisesti ottaen säilyneet melko vähäpäästöisinä. Myös nii-
den luotettavuus on ollut hyvä. Sen sijaan Volvo-maakaasubussien seossäätö pyrkii ryömi-
mään laihalle (ei takaisinkytkentää), mistä aiheutuu tehon laskua, käyntihäiriöitä sekä vaihte-
levia pakokaasumittaustuloksia. 

Liikuteltavan pakokaasumittauslaitteiston kehittäminen osoittautui ennakoitua hankalammak-
si. Projektin lopulla laitteisto saatiin toimimaan, ja pystyttiin suorittamaan alustavia mittauk-
sia sekä vertailua alustadynamometrikokeisiin. Otaniemessä, sekä varsinkin HKL:n linjalla 23 
(Invalidisäätiö – Rautatieasema) ajetuista kokeista ilmeni, että linja-auton todelliset päästöt 
ovat todellisuudessa suuremmat kuin standardoidut vakiokuormitustestit osoittavat. Tarve jat-
komittauksiin osoittautui ilmeiseksi. Tulokset olivat samaa suuruusluokkaa vertailukohteina 
olleiden ulkomaisten tulosten kanssa. 

Hankkeessa M2K0135 kerättiin vaihtoehtoisten polttoaineiden ominaisuuksiin ja käyttöön 
liittyviä tieoja, tavoitteena julkaista tämä aihealueeseen liittyvä olennainen tieto nopeasti sil-
mäiltävissä olevassa muodossa, jossa eri vaihtoehtojen edut, haitat, rajoitteet sekä kustannuk-
set toisiinsa nähden ovat helposti vertailtavissa. Esitystapa painottui vertaileviin taulukoihin 
ja graafisiin esityksiin, ei suorasanaiseen raporttityyppiseen tekstiin.  

Tässä tarkastelussa painotuttiin loppukäyttövaiheeseen, sillä koko energiaketjun seikkaperäi-
seen tarkasteluun ei hankkeen volyymi riittänyt. Sellaista työtä tehtiin sen sijaan jo edellä 
mainitussa hankkeessa M2T0241, jossa osatehtävänä laadittiin raportti ”Pathways for Natural 
Gas into Advanced Vehicles”, jossa tarkasteltiin maakaasun soveltuvuutta erityisesti tulevai-
suuden ajoneuvoihin. Siinä tarkastellaan maakaasun kehitysnäkymiä liikennepolttoaineena ja 
maakaasun soveltuvuutta eri ajoneuvotyyppeihin. Tarkastelun kohteena olivat niin tavanomai-
sella polttomoottoreilla varustetut autot, hybridiautot kuin polttokennoautotkin. 

Maakaasukaasukäyttö liikenteessä on saanut vuosien 2002-2003 aikana huomattavaa painoar-
voa, kun EU:n komissio julkisti oman vaihtoehtopolttoainestrategiansa, jossa maakaasulle 
kaavaillaan asteittain kasvavaa osuutta liikenteen energiankäytössä. Vuonna 2010 tämä ta-
voitteellinen osuus olisi 2 % ja vuonna 2020 jo 10 % bensiinin ja dieselöljyn yhteisestä käyt-
tömäärästä. Tätä kautta komissiossa toivotaan liikenteen energiapohjan, joka nyt perustuu lä-
hes yksinomaan raakaöljyjalosteisiin, laajenevan, ja samalla koko yhteisön tuontienergiariip-
puvuuden vähenevän, sillä maakaasua on saatavissa sekä suoraan eräistä yhteisön jäsenmaista 
että lähialueilta, mm. Norja. 

Tähän aihepiiriin läheisesti liittyvään ns. uuteen autotekniikkaan (hybridit, polttokennot) eri-
tyisesti paneutuneet MOBILE2-hankkeet olivat: 

• M2T0023, Uudet ajoneuvotekniikat ja niiden potentiaalit energiankulutuksen ja päästö-
jen vähentäjänä 

• M2T0239, Uudet ajoneuvotekniikat, kehitysseuranta 

Molempien näiden hankkeiden, jotka muodostavat jatkumon, tavoitteena on ylläpitää ja kas-
vattaa kansallista tietämystä uusista moottori- ja voimalaitetekniikoista (hybridit, polttoken-
not) ja niiden kehittymisestä, jotta niiden käyttökelpoisuutta ja päästövähenemäpotentiaalia 
Suomen olosuhteissa voitaisiin arvioida. Tieto on tarpeellinen arvioitaessa ajoneuvokannan 
tulevaisuuden kehitystä ja sen vaikutuksia energian kulutukseen, päästöihin ja polttoaineinf-
rastruktuureihin. Samalla on tarkoitus selvittää mahdollisuuksia prototyyppien saamisesta 
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koe- ja kenttäkäyttöön, jolloin niistä saataisiin Suomen olosuhteissa relevantteja, omakohtai-
sia mittaus- ja käyttökokemuksia. 

Hankkeen M2T0239 toiminta ja rahoitus integroitiin vuodeksi 2003 uuteen, keväällä 2003 
käynnistyneeseen hankkeeseen “Ajoneuvokalusto ja tieliikenteen energianhuolto vuonna 
2020”, jota rahoittaa myös TEKES 50 % osuudella. Sen tavoitteena on selvittää konkreettisia 
mahdollisuuksia EU:n vaihtoehtopolttoainestrategian toteuttamiselle Suomessa. 

Kilpailu eri autonvalmistajien välillä polttokennokäyttöisen auton kehittämisessä ja markki-
noille tuomisessa on kiivasta ja saa varsin paljon huomiota mediassa. Lupauksia on annettu 
tällaisten autojen markkinoille tulosta jo vuosia, mutta toistaiseksi liikenteessä on vasta pieniä 
esisarjoja, joita ensimmäiset (Toyota ja Honda) tulivat liikenteeseen vuoden 2002 lopulla  ja 
muut vuoden 2003 aikana. Kyseessä ovat kuitenkin vasta muutamien kymmenien autojen va-
likoiduille käyttäjille suunnatut demonstraatiot. Useimmat tahot ennakoivat kuluttajille suun-
natun markkinoinnin alkamisen ja valmistusmäärien kasvun tuhansiin tapahtuvan vasta aikai-
sintaan 2010. 

Paitsi henkilöautoissa, polttokennokäyttöjä kehitetään myös kaupunkibussien voimalaitteiksi. 
Pohjois-Amerikassa on jo toteutettu muutamia demonstraatioita, ja Euroopassa on alkanut 
laajahko, 20…30 bussia käsittävä hanke (CUTE), jossa myös tutkitaan erilaisia paikallisia ve-
typolttoaineen tuotanto- ja jakeluteknologioita. 

Kuva 5. Hankkeet lohkossa II: Ominaispäästöt, mittaaminen, ilman epäpuhtaudet, käyttö. 

Demonstraatiot

Melu

Katupoly

Hiilivedyt & otsoni

Mittausmenetelmat

Merenkulun ominaissavukaasupäästöt

Bussikaluston evaluointi

Liikennevälineiden
yksikköpäästöt

Kuorma-autokaluston päästökertoimet

Liikenteessä olevien ja uusien 
henkilöautojen pakokaasupäästöt

Pakokaasujen erikoisanalyysit:
biologiset testit yms.

Ajnoeuvomoottorien 
hiukkasmittaukset 

ja hiilen laatu

Henkilöautojen pakokaasupäästöt 
kylmissä olosuhteissa  ja niiden 

vähentämisen tekniikat

Typenokdisidit, haihtuvat hiilivedyt
ja otsoni kaupunkiympäristössä

Tienpintojen 
melun kehittyminen

Selvitys nastarenkaan vaikutuksista
Liikennemelun mikroskoppinen mallintaminen

Katupölyn tutkimusprojekti
Katupölyn koostumus, lähteet, vähentäminen

Daccan ilmansaasteongelmat, katupöly

Muut liikennemuodot
g/kWh

g/kWh

Taajama-ilma

Ominaispäästöt

M2T9902
M2T9907

M2T0028

M2T9903

M2T9905

M2T9909

M2T9918

M2K0138

M2T0026

M2T0025
M2T0243

M2T0244

M2T0241

M2T0242

M2T9906
M2K0133

M2K0030

Ajo/käyttö
M2T9914

Uudentyyppisen
liikenteen valo-ohjauskojeen

kehittäminen

LOHKO II: OMINAISPÄÄSTÖT, MITTAAMINEN, ILMAN EPÄPUHTAUDET 
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Polttokennoautojen tekniikka ei siis vielä ole kypsää markkinoille tuloon. Suurimmat ratkai-
sua odottavat ongelmat liittynevät tällä hetkellä kuitenkin polttovalintaan ja jakeluinfrastruk-
tuuriin. Kaasumaista vetyä on rajoitetusti koeasemilla, mutta laajamittaista, toimivaa jakelua 
ei ole. Vetyjakelun rinnalla kehitetään polttoainemuuntimia, joilla vetyä voitaisiin tehdä me-
tanolista tai bensiinin kaltaisesta hiilivedystä, joiden jakelu ja varastointi olisi helpompaa, 
koska ne ovat nestemäisiä. 

Taulukko 4. Lohkon II hankkeet ja niiden perustiedot. 
Tunnus Hankkeen nimi Hankkeen 

tyyppi/ 
luonne 

Toteutus-
aika 

Kokonais- 
kustannus 

(Euro) 

M2 rahoitus 
TEKES 
(Euro) 

M2T9903 Liikennevälineiden yksikköpäästöt    1999-2001 121 095 121 095 
M2T9902 Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen 

energiankulutus ja päästöt 
  1999-2001 84 094 84 094 

M2T9907 Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä 
olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat 

  1999-2001 92 503 33 638 
33 638 

M2T0028 Henkilöautojen pakokaasupäästöt ja päästö-
mittauksien tarkkuuden parantaminen (EU 
FP5 ARTEMIS) 

  2000-2003 223 200 50 150 

M2T0024 Suomen osallistuminen COST 346-projektiin 
“Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoai-
neenkulutus” 

  1999-2003 229 745 12 614 

M2T0241 Bussikaluston evaluointi   2002-2004 77 909 16 909 
M2T0242 Kuorma-autokaluston päästökertoimet   2002-2004 75 738 75 738 
M2T0026 Merenkulun ominaissavukaasupäästöjen sel-

vittäminen 
  2000 110 163 76 105 

M2T9904 Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koos-
tumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla – jatko-
analyysit 

 1999-2000 122 104 25 228 
16 819 

M2T9918 Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun 
hiukkasmittaus: hiukkaskoko ja hiilen laatu 

   2000-2002 750 875 0 
474 458 

M2T9905 Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät 
päästöt  - Mittaus ja biologisten vaikutusten 
arviointi 

   1999-2001 279 865 1346 
141 782 

M2T9906 Tienpintojen melun kehittyminen   1999-2003 72 784 72 784 
M2K0133 Selvitys nastarenkaan vaikutuksista  2001 1 682 1 882 
M2K0030 Liikennemelun mikroskooppinen mallintami-

nen – esiselvitys 
 2000 6 382 4 037 

M2Y0025 Katupölyn tutkimusprojekti   2000-2002 134 550 33 638 
41 206 

M2T0243 Katupölyn koostumus, lähteet ja vähentämi-
nen 

  2002-2003 33 000 0 
 
 

M2T9914 Uudentyyppisen liikenteen valo-ohjauskojeen 
kehitystyö 

  1999-2000 58 866 0 
26 910 

Hankkeen tyyppiä ja luonnetta kuvaavien symbolien selitys: 
 = kirjallisuustutkimusta      = laskentaa              = mallin kehitystä 
= kokeellista toimintaa  = synteesiä tms.    = “jotain muuta” 

yhteensä 2 474 555 609 058 
734 813 
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2.2.2 Tietopohjan vahvistaminen eräillä osa-alueilla  

2.2.2a  Ajoneuvojen käyttötavat ja kuormitukset 

Ajoneuvojen käyttötavat ja kuormitukset –aihealueelle ei varsinaisesti saatu yhtään erillistä 
hanketta, mutta välillisesti asiasta on saatu hieman lisää tietoa muiden hankkeiden kautta, esi-
merkiksi osana hanketta 

• M2T9903, Liikennevälineiden yksikköpäästöt 

jossa on pyritty määrittämään ns. yksikköpäästöjä yhdistelemällä ominaispäästötietoja (g/km 
tai g/kWh) ja suoriteperusteista tietoa keskimääräisistä kuormituksista. Yksikköpäästöt ovat 
tarpeellisia laskettaessa eri kulku- tai kuljetusmuodoilla tehtyjen henkilömatkojen ja tavara-
kuljetussuoritteiden tuottamia päästöjä osana esimerkiksi tuotteiden elinkaarianalyysiä tai jon-
kin toiminnan tuottamia päästö- ja ympäristövaikutuksien arviointia. 

2.2.2b Nykykaluston ominaisuudet 

2.2.2c Päästöjen määrät (inventaariot) 

2.2.2d Päästöjen ja energian kulutuksen mittaaminen, ominaispäästöt eri liikennevälineistä 

Näille aihealueelle kohdistuneita hankkeita olivat: 

• M2T9902,  Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt 

• M2T9907, Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentä-
misen tekniikat 

• M2T0028, Henkilöautojen pakokaasupäästöt ja päästömittauksien tarkkuuden paranta-
minen (EU FP5 ARTEMIS)  

Mainituissa hankkeissa on tutkittu Suomen henkilöautokannan (etenkin vanhojen, puhdistus-
laitteettomien autojen) ominaispäästöjä sekä syvennetty tietämystä kylmäkäynnistyksen vai-
kutuksista päästöihin ja energian kulutukseen eri autotyypeissä (mm. HA ei-kat, HA kat, HA 
diesel, pakettiautot). Viimeisin hankkeista (M2T0028) oli lisäksi osa EU:n 5. puiteohjelman 
laajaa ARTEMIS-nimistä projektia (Assessment and Reliability of Transport Emission Mo-
dels and Inventory Systems, DGTREN Contract 1999-RD.10429), jossa jatkokehitetään EU-
tason laskentamalleja liikenteen päästöille ja parannetaan tietoja eri liikennevälineiden omi-
naispäästöistä. 

Tutkimusprojektin M2T9902 puitteissa mitattiin vuosina 1999-2000 ensin 28 kpl vanhoja, 
vuosimallien 1978…1990 autoja, joissa ei ollut puhdistuslaitteita. Ajokilometrejä näille van-
hoille bensiiniautoille oli kertynyt keskimäärin noin 230,000 km ja vastaaville dieselautoille, 
joita mitattiin 5 kpl, noin 400,000 km. Toisessa mittaussarjassa vuosina 1999-2001 tutkittiin 
aivan uusia, vuosimallien 1999…2002 autoja, yhteensä 16 bensiini- ja 17 dieselmoottorista.  

Kovin pitkälle meneviä yleistäviä johtopäätöksiä ei tulosten perusteella voitu tehdä, koska tut-
kittujen autojen lukumäärä oli pieni, ja vanhemmissa autoissa yksilökohtaiset erot voivat olla 
suuria. Tutkittujen autojen lukumäärät eivät myöskään välttämättä olleet suhteessa merkkien 
yleisyyteen Suomen autokannassa. Suuntaa antavana tuloksena voitiin kuitenkin todeta, että 
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mitatuissa vanhoissa bensiiniautoissa olivat hiilimonoksidipäästöt keskimäärin kuusinkertai-
set, hiilivetypäästöt noin yhdeksänkertaiset ja typen oksidien tuotot reilut viisi kertaa suurem-
mat kuin uudemmissa katalysaattoriautoissa. Hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus ovat 
puolestaan lisääntyneet 20 prosenttia, osin katalysaattoritekniikasta sekä osin suuremmista ja 
painavammista autoista johtuen. 

Vanhojen dieselautojen hiilimonoksidipäästöt olivat mittausten mukaan keskimäärin vain 
noin 5 prosenttia vanhojen bensa-autojen päästöistä. Vastaavasti hiilivetypäästöt ovat diesel-
autoilla 18 prosenttia ja typpioksidipäästöt noin 39 bensiinikäyttöisten autojen päästöistä. 
Polttoaineen litramääräinen kulutus oli dieselautoissa 93 % bensa-autojen lukemasta, mutta 
hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin hieman suuremmat, pääasiassa polttoaineen suurem-
masta tiheydestä ja autojen suuremmasta keskipainosta johtuen. 

Ominaispäästötietoja henkilöautoista, joita on saatu hankkeesta M2T9902, on käytetty suo-
raan tueksi kansallisiin päästöinventaariolaskelmiin kuuluvan LIISA-mallin päivityksessä ja 
vuoden 2001 lukujen laskennassa (MOBILE2-hankkeet M2T0131 ja M2T9916). Samaan tar-
koitukseen on käytetty myös aiemmista, pääasiassa MOBILE/MOBILE2 -kokonaisuuksien ul-
kopuolella rahoitetuista kat-autojen mittausprojekteista, joita VTT:ltä on vuosina 1994-1998 
tilannut Autorekisterikeskus (ARK) ja sen seuraaja Ajoneuvohallintokeskus (AKE).  

Uusista tuloksista on ollut myös apua päivitettäessä alueellisen tason mallien tietoja, kuten 
YTV:n meneillään olevan PLJ-hankkeen tarkistuskierroksen yhteydessä tehtävän laskennan 
päästötietoja. 

• M2T0024, Suomen osallistuminen COST 346-projektiin “Raskaiden ajoneuvojen pääs-
töt ja polttoaineenkulutus” 

• M2T0241, Bussikaluston evaluointi 

• M2T0242, Kuorma-autokaluston päästökertoimet 

Nämä hankkeet ovat parantaneet vastaavasti tietämystä raskaiden ajoneuvojen ominaispääs-
töistä. Varsinkin vuonna 2002 alkaneet, VTT:n ns. RAKE-kokonaisuuteen liittyvät projektit 
M2T0241 ja M2T0242 mittaavat päästöjä suoraan kokonaisista ajoneuvoista, ja niissä voi-
daan käyttää todellista ajoa jäljitteleviä ajosyklejä. Aiemmin, jolloin mittaukset tapahtuivat 
pelkistä moottoreista, tulokset ilmaistiin ominaispäästöinä akselitehoa kohden (g/kWh) eikä 
ajosuoritetta kohden (g/km), mikä yleensä on laskennassa tarvittava laatu. 

Alustavien tulosten perusteella on voitu todeta, että yhteys moottorikokeena suoritetuissa 
tyyppihyväksymismittaukissa mitatun päästötason ja todellista käyttöä simuloivan ajokokeen 
välillä ei ole aina suoraviivainen. Varsinkin jo jonkin aikaa käytössä olleessa kalustossa 
päästötaso saattaa olla paljon tyyppihyväksymistestin tuloksen ja teoreettisen raja-arvon 
antamaa ennustearvoa korkeampi, ja erot uusien ja vanhojen autojen välillä pienemmät kuin 
raja-arvojen alenemat antaisivat aiheen olettaa. 

Sen sijaan M2T0024-projektissa hyödynnettiin perinteisiä moottorimittauksia, sillä siinä on 
kyse päästöjen laskennasta ”mikrotason” tiegeometria/ajoneuvo/moottori –mallilla VEMO-
SIM, jonka kehittäjä on Olavi H Koskinen, nykyisin Tiehallinnossa toimiva diplomi-insinöö-
ri. Syöttötietoina mallissa tarvitaan tiegeometriaa kuvaavat tiedot (nousut, laskut, liittymät, 
nopeusrajoitukset tai muut tavoitenopeudet), ajoneuvon kokonaispaino ja voimansiirron omi-
naisuudet (vaiheiden lukumäärä, välityssuhteet, renkaat) sekä moottorin ns. ominaiskäyrästö, 
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jossa kuvataan energian kulutus ja pakokaasupäästöt moottorin käyntinopeuden ja kuormituk-
sen (vääntömomentin) muodostamassa koordinaatistossa. Suomen toimesta on tässä projektis-
sa mitattu ja tullaan mittaamaan muutamasta raskaasta ajoneuvomoottorista tällaiset ominais-
käyrästöt, ja COST 346 –hankkeen muilta osapuolilta niitä on saatu ja saadaan hankkeen ku-
luessa lisää.  

Hanke 

• M2T0026, Merenkulun ominaissavukaasupäästöjen selvittäminen 

Oli ainoa MOBILE2-vaiheen projekti, joka kohdistui muiden kuin tieliikenneajoneuvojen 
päästöihin. Sen antamat tulokset laivamoottorien päästöistä olivat todella arvokas lisä mallin-
nettaessa merenkulun ja sen kuljettaman rahdin aiheuttamaa ympäristökuormitusta.  

Hankkeen tavoitteena oli alunperin tuottaa mittauksiin perustuvaa tietoa alusten moottorien 
yksikköpäästöistä kuljetettua lastimäärää ja kuljettua matkaa kohti (g/t km). Lisäksi pyrittiin 
selvittämään eri tekijöiden, kuten alustyypin, kulkuvastuksen, nopeuden, moottori- ja propul-
siojärjestelmien sekä lastin määrän vaikutus päästöihin. Mittaukset suoritettiin viidelletoista 
erityyppiselle alukselle, joista viisi oli säiliöaluksia, seitsemän lastilauttoja (RORO) ja kolme 
konttialuksia. Kahdelle säiliöalukselle mittaukset tehtiin kahdesti, joten mittausmatkoja oli 
yhteensä seitsemäntoista. Erillisiä päästömittauksia tehtiin alusten päämoottoreille yhteensä 
39, apumoottoreille 19 ja laivakattiloille seitsemän. 

Mm. olosuhteisiin liittyvän epävarmuuden ja mittausten rajallisen määrän vuoksi alkuperäi-
sistä tavoitteesta jouduttiin kuitenkin luopumaan, ja saadut tulokset ovat hyödynnettävissä yk-
sittäistapauksina, ei yleispätevinä tuloksina. Tutkimuksen tuloksena julkaistiin kaikkien yksit-
täisten mittausten päästöarvot grammoina moottorin tuottamaa mekaanista energiaa (g/kWh) 
ja polttoainemassayksikköä (g/kgpa) kohti.  

Tutkimuksessa kerätty data sinälläänkin on kansainvälisesti harvinaista ja arvokasta, mutta 
jatkotutkimusta ja datan tarkempaa analysointia kuitenkin vielä tarvittaisiin, jotta saataisiin 
nykyistä tarkempia yleispäteviä lähtötietoja merenkulun kokonaispäästöjen ja tuotteiden elin-
kaarianalyysien laskentaan. Valitettavasti VTT/RTE.n asiaa koskevalle hanke-ehdotukselle 
(2002E) ei riittänyt rahoitusta vuonna 2002.  

Hankkeen aikana todettiin muutamia sellaisia seikkoja, jotka saattavat olla merenkulun asian-
tuntijoille itsestään selviä, mutta esimerkiksi elinkaarianalyytikolle huomionarvoisia: 
 
• Suomen olosuhteissa tarvittavat jäävahvisteiset alukset eivät ole ympäristön kannalta par-

haita mahdollisia, koska jäissä kulun vaatimus on vaikuttanut rungon suunnitteluun. Sa-
masta syystä moottorit ovat niin voimakkaita, etteivät ne toimi avoveden aikaan optimaa-
lisella tehoalueella. 

• Alusten päästöt eivät huomattavasti vaihtele lastin määrän mukaan, sillä ”tyhjässäkin” 
aluksessa on oltava painolasti. 

• Hyvin operoitujen alusten käyttöaste on lähellä sataa prosenttia. Myös säiliöalukset löy-
tävät lastia molempiin suuntiin. 

• Konttialusten päästöt kuljetettua tavaratonnia kohti näyttäisivät olevan pienemmät kuin 
lastilauttojen. 
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Pääasiassa tieliikenteen hiukkaspäästöongelmiin keskityttiin hankkeissa: 

• M2T9904, Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunki-
seudulla – jatkoanalyysit 

Tällä hankkeella tähdättiin tietopohjan vahvistamiseen ilman epäpuhtautena esiintyvistä hiuk-
kasista. Sen varsinainen tutkimustoiminta koostui ympäristönäytteenotosta ja näytteiden de-
taljoidusta alkuaineanalyysistä, jotka molemmat saatiin suoritettua jo edellisessä tutkimusvai-
heessa yhteisrahoituksella MOBILE- ja SIHTI-ohjelmien kesken. MOBILE2-vaiheessa tutki-
musryhmä on syventänyt tulosten käsittelyä ja muodostanut parempia teorioita kerättyjen 
hiukkasnäytteiden sisältämien aineiden alkuperästä, joilla voidaan arvioida erilaisissa ympä-
ristöissä (liikenteen lähellä, tausta-asemalla) esiintyvien hiukkasten koostumusta ja alkuperää.  

Tutkimuksista ja niiden tuloksista on laadittu suuri joukko kansainvälisissä julkaisusarjoissa 
julkaistuja artikkeleita, joten se on ollut sisällöltään korkeatasoinen ja tieteelliseltä pohjaltaan 
vankka. 

• M2T9918, Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun hiukkasmittaus: hiukkaskoko 
ja hiilen laatu  

Tämäkin hanke tuki periaatteessa tietopohjan vahvistamista, vaikka sen päätarkoitus onkin ol-
lut uudenlaisen mittaustekniikan kehittäminen hiukkaspäästöille. Ensimmäisinä mittaussovel-
luksina on kuitenkin tutkittu muutamia uusimman tekniikan autoja, joista on siten saatu alus-
tavaa tietoa mm. erilaisten moottorikonseptien tuottamien hiukkaspäästöjen määristä ja erois-
ta hiukkasten kokojakaumissa.  

Hankkeessa suoritettujen mittausten mukaan uusimmat pakokaasunormit (EU3 ja EU4) täyt-
tävien bensiinimoottoristen henkilöautojen pakokaasuissa esiintyy erittäin vähän hiukkasia, 
paitsi aivan pieniä ns. nanopartikkeleita, joiden (aerodynaaminen) halkaisija on <50 nm. Ko-
konaishiukkaspäästö näissä tutkituissa bensiinimoottorisissa autoissa oli suurimmillaankin 
vain noin 5…6 mg/km, eli kymmenesosa tasosta 50…70 mg/km, joka mitattiin EU2-normin 
mukaisessa suoraruiskutusmoottorisessa dieselautossa.  

Keskimäärin pienimmät (< 2 mg/km) hiukkaspäästöt mitattiin tavanomaista monipiste-imu-
sarjaruiskutustekniikkaa edustavasta bensiinimoottoriautosta, kun taas molemmat tutkituista 
suoraruiskutusbensiinimoottoreista tuottivat paljon runsaammin hiukkasia, etenkin sellaisissa 
ajotilanteissa, joissa moottorin kuormitus vaihteli runsaasti, kuten ECE+EUDC-ajosyklit. 

Hanke on osoittanut selkeästi, että pakokaasujen hiukkastutkimus on menetelmällisesti erit-
täin vaativaa. Tarkoitukseen soveltuvat laitteet ja oikeat toimintatavat ovat ensiarvoisen tär-
keitä, muutoin saaduilla mittaustuloksilla ei ole mitään todellista arvoa, sillä fysikaalis-ke-
mialliset ilmiöt itse mittausjärjestelyssä voivat nousta hallitseviksi, ja aiheuttaa systemaattista 
virhettä, eikä tuloksia silloin voi käyttää kuvaamaan tutkittavan kohteen suorituskykyä hiuk-
kaspäästöjen suhteen. 
 
• M2T9905, Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät päästöt - Mittaus ja biologisten 

vaikutusten arviointi 

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena oli kehittää kemiallisia ja biologisia mittaus- ja arviointi-
menetelmiä ajoneuvopakokaasujen aineosille, joiden pitoisuuksia ei lainsäädännöllä rajoiteta, 
mutta joilla arvioidaan voivan olla merkittäviä haittavaikutuksia ympäristölle tai terveydelle.  
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Vuosina 2000-2001 kohteita ovat bensiinipakokaasun pienhiukkasten ja ns. puolihaihtuvan ai-
neen bulkkikeräykset biologisten vaikutusten testejä varten sekä kokeet kehitteillä olevilla 
menetelmillä  Vuoden 2002 työ on liittynyt (kokoluokiteltujen) bensiini- ja dieselhiukkasten 
ominaisuuksiin kuten PAH-yhdisteiden analysoituvuuteen ja hiukkastiheyden arviointiin, 
haihtuvan ja kiinteän bensiiniaerosolin biologisten vaikutusten arviointiin genotoksisuusmit-
tauksella sekä hiukkasten mittaukseen ja laskentaan liittyviin menetelmiin. 

Hankkeen toisessa toteuttajaorganisaatiossa Työterveyslaitoksessa (TTL) on lisäksi tehty kir-
jallisuustyö hiukkasten ja kaasufaasin biologisten vaikutusten lyhyt- ja pitkäaikaisista arvioin-
timenetelmistä, arvioitu (kokoluokiteltujen) bensiinihiukkasten ja puolihaihtuvan aineen  mi-
tattavuutta ja analysoitavuutta, sekä tehty hiukkaskokojakaumamittalaitteistojen DLPI ja EL-
PI käyttöolosuhteiden varmentamista sekä diesel- että bensiinipakokaasulle. Lisäksi työhön 
on kuulunut pakokaasun puolihaihtuvan aineen keräyksen ja analysoitavuuden arviointi die-
sel- ja bensiinipolttoaineista. TTL on myös kartuttanut ja ylläpitänyt sääntelemättömien pääs-
töjen ”tietopankkia”, johon on kerätty jo MOBILE-tutkimusohjelmavaiheesta alkaen erilais-
ten sääntelemättömien pakokaasupäästöjen ominaisarvoja. 

Työterveyslaitoksen työn konkreettisimpana tavoitteena oli kehittää testimenetelmä, jolla ar-
vioidaan bensiini- ja dieselkäyttöisten moottoreiden pakokaasupäästöjen ympäristölle ja ter-
veydelle vaarallisten yhdisteiden pitoisuuksia. Työterveyslaitoksen Kemian laboratorio sovel-
taa jo DNA-vauriota mittaavaa adduktitestiä pakokaasupäästöjen hiukkasiin sitoutuneille aro-
maattisille yhdisteille SOF –uutteesta (SOF, soluble organic fraction eli hiukkasten liukeneva 
osuus, pääasiassa tiivistyneitä hiilivetyjä). Nyt haluttiin kehittää vastaava testi bensiinimoot-
torin pakokaasuhiukkasille. 

Hankkeen toisena pääkohteena on ollut kokoluokiteltujen pakokaasuhiukkasten tiheyden ar-
viointi laajasta DLPI- ja ELPI –impaktorimittausaineistosta VTT:ssä. Lisäksi on paneuduttu 
jatkuvan hiukkasemission laskentaan dynaamisesta päästökokeesta sekä tehty koesarja bensii-
ni- ja dieselhiukkasten  PAH –yhdisteiden analysoinnin tehokkuudesta sekä vertailukoe 
VTT:n ja Fortum Oil and Gas Oy:n hiukkaskokojakauman mittalaitteille. Nämä tehtävät ovat 
osittain samaa aihepiiriä kuin hankkeen M2T9918, ”Hiukkaskoko ja hiilien laatu…” 

Katutilan ilman hiukkaspitoisuuksiin ja hiukkasten lähteiden arviointiin keskittyvät hankkeet: 

• M2Y0025, Katupölyn tutkimusprojekti 

• M2T0243, Katupölyn koostumus, lähteet ja vähentäminen 

Nämä hankkeet muodostavat jatkumon saman aiheen tutkimuksessa. Lähtökohtana oli selvit-
tää, mikä osuus keväisin mitattavassa korkeassa hiukkaspitoisuudessa on hiekoitushiekalla. 
Tämä katsottiin tarpeelliseksi, sillä Suomi on joutunut tekemään varauman EU direktiivien 
mukaisten ilmanlaadun ohjearvojen noudattamiseen leijuvan pölyn kohdalla, koska usein ke-
väisin pölypitoisuudet kohoavat suuriksi, ja syynä pidetään juuri liukkauden torjuntaan tar-
peellista hiekoitushiekkaa ja siitä talven aikana jauhautuvaa pölyä. 

Esitutkimuksessa (M2Y0025) käytettiin sitä varten kehitettyä ”merkkiainehiekkaa”, joka 
koostumukseltaan oli aivan erilaista kuin tutkimuksen kohdealueilla tienpäällysteessä käytetty 
kiviaines, jotta hiukkasnäytteen koostumuksen analyysissä voitiin erottaa eri lähteestä peräi-
sin oleva aines.  
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Ensimmäisen vaiheen tulokset antoivat selvän kuvan siitä, että valittu menetelmä oli käyttö-
kelpoinen ja että hiekoitushiekan merkitys keväisissä pölypitoisuuksissa todellakin on suuri. 
Lisäksi paljastui ns. ”hiekkapaperi-ilmiö”, eli hiekoitushiekan tien pintaa kuluttava ja jauhava 
vaikutus, joka osaltaan lisäsi myös leijuvan pölyn määrää. Pahimmillaan tästä saattoi aiheutua 
jopa 50 % lisäys.  

Jatkotyössä (M2T0243) menetelmää hyödynnettiin arvioitaessa vaihtoehtoisten talvikunnos-
sapitoon ja liukkauden torjuntaan käytettävien menetelmien keskinäistä paremmuutta. 
 
Tietämyspohjan vahvistamiseen ja etenekin sen Päästöjen määrät (inventaariot) –aihealuee-
seen kuuluivat periaatteessa myös laskentajärjestelmät LIPASTO (M2T9916) ja LIISA 
(M2T0131), joita käsitellään tarkemmin myöhemmin kohdassa 2.2.8 (Mallinnus ja sen sovel-
lukset), sekä jossain määrin myös liikennevälineiden yksikköpäästöjä koskeva projekti 
(M2T9903), josta jo mainittiin edellä. 

2.2.3 Melu; sen mittaaminen ja estäminen 

Tähän aihepiiriin keskittyviä hankkeita olivat: 

• M2T9906, Tienpintojen melun kehittyminen 

• M2K0133, Selvitys nastarenkaan vaikutuksista 

Nämä TKK:n Autolaboratorion hankkeet ovat selvittäneet tienpinnan (päällysteen) ja renkaan 
ominaisuuksien merkitystä renkaan ja tien välisessä kosketuksessa syntyvän melun muodostu-
miselle. Työvälineekseen hanke M2T9906 on tuottanut mittausvaunun (NOTRA), jota voi-
daan hyödyntää erilaisissa tutkimuksissa sekä tien pinnan että renkaan meluominaisuuksia 
selvitettäessä.  

Hankkeessa M29906 on keskitytty meluisuuden muuttumiseen tienpinnan ikääntymisen ja ku-
lumisen seurauksena. Mittauksilla on osoitettu, että yleisesti ottaen meluisuus lisääntyy pin-
nan ikääntyessä, mutta on myös havaittu talviajan nastarenkailla ajon karhentavan pintaa ja 
nostavan melutasoa, joka sitten kesäkauden aikana taas hieman alenee pinnan tasoittuessa. 

Vaunua ja sen tarjoamia tutkimusmahdollisuuksia on pyritty esittelemään laajalti ja kansain-
välisesti. Vaunua on myös itsessään pyritty tuotteistamaan ja markkinoimaan. Mekaniikan 
valmistamiseen sopiva yhteistyöyritys olisi jo olemassa, mutta tämäntyyppisen perävaunun 
erilainen lakitekninen asema eri maissa, ja siitä mahdollisesti seuraavat ongelmat rekisteröin-
nissä ja käytössä tiellä, sekä mittausohjelmistoihin ja niiden päivittämiseen liittyvät ongelmat 
ovat vielä ratkaisematta. 

• M2K0030, Liikennemelun mikroskooppinen mallintaminen – esiselvitys 

Tämä hanke liittyy TKK:n Liikennelaboratorion HUTSIM-simulointiympäristön kehittämi-
seen, ja siinä tutkittiin, mitä mahdollisuuksia olisi liittää meluemissiota kuvaavat funktiot tä-
hän liikennevirran ja -ympäristön ominaisuuksien tasolla toimivaan simulointimallijoukkoon, 
jossa jo voidaan selvittää mm. valo-ohjauksen ja vastaavien toimien vaikutusta liikennevirran 
käyttäytymiseen ja sitä kautta arvioida paitsi nopeuksia ja matka-aikoja, myös pakokaasu-
päästöjä ja polttoaineen kulutusta. (ks. myös hankkeet M2K9921 ja M2T0132, kohta 2.2.8) 
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• M2T0027, Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa 

Hankkeesta enemmän kohdassa 2.2.7. 

2.2.4 Energian kulutus ja sen vähentäminen  

Suoranaisesti energian kulutuksen vähentämiseen liittyviä hankkeita ei ollut, mutta hanke 

• M2T9907, Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentä-
misen tekniikat 

on pakokaasupäästömittausten lisäksi käsitellyt myös kylmäkäytön vaikutusta polttoaineen 
(energian) kulutukseen ja sen vähentämiseen käyttämällä ns. lämpöakkua, jolla moottoria voi-
daan lämmittää ilman ulkopuolista energianlähdettä. Tällöin energian säästöpotentiaali on 
maksimaalinen, sillä esilämmitys toimii kaikkien käynnistysten yhteydessä, eikä vain silloin, 
kun auto on sähköpistorasian läheisyydessä, kuten sähköistä lohkolämmitintä käytettäessä. Se 
parantaa toimintaa myös lämpötila-alueella yli +5, jossa lohkolämmitintä ei juuri käytetä  

Lämpöakku ei myöskään kuluta energiaa, vaan käyttää hyödyksi moottorin oman ”jäteläm-
mön", joka muutoin häviää ympäristöön moottorin jäähtyessä. Sähköistä moottorin lämmitin-
tä käytettäessä lämmittämiseen käytetty energia vähentää säästöpotentiaalia, ja liian pitkä 
lämmitysaika saattaa jopa johtaa negatiiviseen energiataseeseen, kun lämmittimessä käytetään 
enemmän energiaa kuin kylmän sijasta esilämmitetyn moottorin käynnistyksessä säästetään. 

Kokeissa mitatut, lämpöakun käytöllä saavutetut vähenemät kylmäkäynnistyspäästöissä ja 
polttoaineen kulutuksessa olivat suurin piirtein samaa suuruusluokkaa kuin lohkolämmitti-
mellä saavutetut. Valitettavasti lämpöakun yleistyminen on ollut kovin hidasta, sillä sen asen-
taminen lisävarusteena on hankalaa asennussarjojen ja –ohjeiden tai asennuspalveluja tarjoa-
vien korjaamojen puuttuessa, eikä sitä vielä valinnaisena varusteenakaan tarjoa mikään auto-
merkki. Tutkimuksessa saatujen hyvien tulosten valossa markkinointiponnisteluja kannattaisi 
kuitenkin jatkaa. 

• M2T9914, Uudentyyppisen liikenteen valo-ohjauskojeen kehitystyö 

Myös tämä hanke voidaan väljästi luokiteltuna katsoa kuuluvan energian säästöön, koska sen 
perimmäisenä pontimena on energian kulutuksen minimointi valo-ohjatussa risteyksessä. Se 
kuuluu TKK:n HUTEMCA-mallin pohjalle rakentuvaan, sumean liikennevalo-ohjauksen ke-
hittämiskokonaisuuteen, johon luukuvia muita hankkeita on käsitelty kohdassa 2.2.8.  

Se jatkoi edellisen, MOBILE-tutkimusohjelmavaiheen aikana tehtyä työtä, jossa tutkittiin ns. 
sumeisiin sääntöihin perustuvaa liikennevalo-ohjausta parantamaan liikennevalo-ohjattujen 
risteysten toimivuutta ja sitä kautta vähentämään päästöjä ja energian kulutusta. Jotta kehitet-
tyjä algoritmejä voitaisiin testata todellisissa olosuhteissa, tarvittiin ohjauskoje, jossa on riittä-
vät ohjelmointimahdollisuudet sumean ohjauksen toteuttamiseksi. Koska sellaista ei markki-
noilla kuitenkaan ollut, oli tarpeen käynnistää hanke, jossa kehitettiin ohjauskojeen prototyyp-
pi niin liikenteen simulointitutkimusta kuin todellista liittymääkin varten.  

Kojeprototyyppi saatiin aikaan, ja sen avulla sumean valo-ohjauksen toimintaa päästiin tes-
taamaan todellisissa risteyksissä. Hankkeen eteenpäin vieminen ja kehittäminen, sekä mah-
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dollinen kaupallinen tuotteistaminen jäivät kuitenkin voimavarojen niukkuuden takia toteutu-
matta. 

Lohko III: Arvottaminen, mallit ja laskennat, strategiat & visiot 

 

Taulukko 6.  Lohkon III hankkeet ja niiden perustiedot. 
Tunnus Hankkeen nimi Hank-

keen 
tyyppi/ 
luonne 

Toteutus-
aika 

Kokonais- 
kustannus 

(Euro) 

M2 rahoitus 
TEKES 
(Euro) 

M2T9910 Joukkoliikenteen ympäristökustannukset – Vertailu 
eri kulkumuotojen välillä Helsingissä 

   1999-2000 33 638 16 819 

M2T0027 Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumene-
telmällä Suomessa 

  2000-2001 41 206 26 069 

M2Y9920 Sähköajoneuvojen ympäristöhyödyt Helsingissä    1999-2000 82 412 0 
31 956 

M2T9916 LIPASTO päivitys (vuodet 1999, 2000, 2001)   1999 60 365 60 365 
M2T0131 LIISA laskentajärjestelmän uudistaminen   2001-2002 63 911 63 911 
M2T0246 Liikenteen päästölaskennan laatujärjestelmä  2002 25 000 25 000 
M2T9912 Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvien mallijär-

jestelmien kehittäminen ja sovellukset (DIANA) 
   1999-2001 290 965 0 

144 642 
M2T9913, Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointi-

menetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun 
tarpeisiin (RELEX) 

   1999-2001 269 101 25 228 
109 322 

M2T0136 Ilmansaasteiden terveysvaikutukset pääkaupunki-
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaihtoeh-
doille (HEAT) 

  2001-2002 4 709  4 709 

M2T0244 Typenoksidien, otsonin ja haihtuvien hiilivetyjen pi-
toisuudet ja niiden ajallinen kehitys pääkaupunki-
seudulla (NOVOC) 

  2002-2003 75 738 75 738 

M2T0245 CAR ja OSPM – Päästö- ja leviämismallien käytettä-
vyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpei-
siin maantie- ja katukuiluympäristössä – (CAROS) 

   2002-2003 34 000 10 300 

 
Kuva 6. Hankkeet lohkossa III: arvottaminen, mallit ja laskennat, strategiat ja visiot. 

Melu

HUTSIM etc.

Ilmanlaatu

Arvottaminen

Visiot, strategiat

Mallinnus; työkalut
Päätöksenteon tuki

€

M2T9904

M2T9910

M2T9913

M2T0131
M2T9916

M2T0136

M2K0134
M2T0137

M2T9915

M2T9917

M2Y9919

M2Y9920
M2T0027

M2T0132
M2T9921

M2T9912 & M2T0245

M2T0024

M2K0022  & M2K0022

Sähköajoneuvojen 
ympäristöhyödyt 
Helsingissä

LIPASTO-päivitys
LIISA-laskentajärjestelmän uudistaminen

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineen kulutus 
ja pakokaasupäästöt - COST 346

Joukkoliikenteen ympäristökustannukset

Liikenteen GHG-päästöt ja 
niiden vähentäminen Suomessa

Yksilön vaikutusmahdollisuudet liikkumisen CO -päästön vähentämisessä2

Suurkaupunkien ilmanlaatuongelmien 
kartoitus teknologiasiirtoa varten

Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä

Ympäristöhaittojen vähentämistoimien hyödyt ja kustannukset
HUTEMCA-päästömatriisien päivittäminen

Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointimenetelmä

Liikenteen panokset ja liikenne muiden toimialojen panoksena

Kaupunkisuunnitteluun soveltuvan 
ilmansaastemallin kehittäminen

www

Ilmansaasteiden terveysvaikutukset 
PKS-liikennejärjestelmäsuunnitelmissa 

Hengitettävien hiukkasten koostumus ja lähteet PK-seudulla - jatkonaalyysit

Selvitys mikrosimulointimallin  
ja moottorikarttojen yhdistämisestä
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M2K9921 Selvitys mikrosimulointimallien ja moottorikarttojen 
yhdistämisestä 

 1999-2000 9 755 5 718 

M2T0132 HUTEMCA – päästömatriisien päivitys  2001 10 091 6 728 
M2T9915 Liikenteen panokset ja niiden korvautuvuus  sekä 

liikenne muiden toimialojen panoksena 
  1999-2000 30 947 30 947 

M2Y9919 Ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden hyö-
dyt ja kustannukset 

  1999-2000 22 537 0 
14 128 

M2K0134 Yksilön vaikutusmahdollisuudet liikkumisen CO2-
päästöjen ja energiankulutuksen vähentämisessä 

  2001 25 228 18 501 

M2T0137 Liikenteen GHG-vaikutukset ja niiden vähentämis-
potentiaalit Suomessa 

   2001-2002 100 913 16 819 
84 094 

M2K0022 Suurkaupunkien tieliikenteen aiheuttamien ilmanlaa-
tuongelmien kartoitus 

 2000 16 819 16 819 

M2T0022 Suurkaupunkien liikenteen ilmanlaatuprojektit - esi-
selvitys  MOBILE-teknologiasiirtoa varten 

  2000-2001 41 206 0 
33 638 

M2K0138 Daccan ilmansaasteselvitys – erityiskohteena pöly-
ongelmat 

 2001 5 046 5 046 

Hankkeen tyyppiä ja luonnetta kuvaavien symbolien selitys: 
 = kirjallisuustutkimusta      = laskentaa              = mallin kehitystä 
= kokeellista toimintaa  = synteesiä tms.    = “jotain muuta” 

yhteensä 1 243 587 408 717 
417 780 

 

2.2.5 Joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien tehostaminen 

• M2T9910, Joukkoliikenteen ympäristökustannukset – Vertailu eri kulkumuotojen välil-
lä Helsingissä 

Vain tämä hanke kuulunee aihepiiriin, ja sekin vain välillisesti; suoremmin se liittyy arvotta-
misen ja sen sovellusten piiriin (kohta 2.2.7.), jossa sen tuloksia on kommentoitu. 

2.2.6 Kuljetusten & logistiikan informaatiojärjestelmät 

Ei hankkeita, koska katsottiin, että aihealueen erityisohjelmat, mm. KETJU, sisältävät tämän 
tyyppisiä projekteja. 

2.2.7 Arvottaminen & elinkaarianalyysi 

• M2T9910, Joukkoliikenteen ympäristökustannukset – Vertailu eri kulkumuotojen välil-
lä Helsingissä 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa vertailukelpoista tietoa eri julkisten kulkumuotojen ympäris-
tökustannuksista Helsingissä. Tietoja voidaan hyödyntää arvioitaessa joukkoliikenteen poten-
tiaalia ympäristön tilan parantamisessa. Lisäksi tuloksia voidaan välillisesti hyödyntää tarkas-
teltaessa kaikkien liikennemuotojen ympäristökustannuksia. Tulokset antavat myös viitteitä 
siitä missä laajuudessa eri joukkoliikennemuotoja kannattaisi subventoida sekä mihin liiken-
nemuotoihin kannattaisi ympäristönäkökulmasta investoida. 

Työssä muodostettiin arviot koko Helsingin sisäisen bussiliikenteen sekä raitiovaunu- ja met-
roliikenteen aiheuttamista ympäristöhaitoista nykytilanteessa. Ympäristökustannusten ar-
viointi perustui tarkasteltavan kulkumuodon aiheuttamien päästöjen ja niistä syntyvien epä-
puhtauspitoisuuksien arviointiin, pitoisuuksista johtuvien ympäristövaikutusten arviointiin se-
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kä vaikutusten rahalliseen arvottamiseen. Tarkasteltavia päästöjä olivat typenoksidit, rikki-
dioksidi, hiukkaset ja hiilidioksidi. Edelleen tarkasteltiin päästöistä aiheutuvien suorien hiuk-
kas-, nitraatti-, rikkidioksidi-, sulfaatti- ja otsonipitoisuuksista johtuvia ympäristövaikutuksia. 

Tarkasteltuja ympäristövaikutuksia olivat terveysvaikutukset (kuolleisuus- ja sairastuvuusris-
ki), vaikutukset rakennettuun ympäristöön (rakennusmateriaalien korroosio sekä likaantumi-
nen), vaikutukset luontoon (viljasatoihin ja metsiin) sekä ilmastonmuutos. Vaikutusten talou-
dellisessa arvottamisessa sovellettavat yksikköarvot perustuvat CV-tutkimuksiin eli maksuha-
lukkuushaastatteluihin tai markkinahintoihin.  

Eri joukkoliikennemuotojen haittakustannusten vertailun perusteella raideliikenne näyttäisi 
olevan bussiliikennettä selvästi edullisempi vaihtoehto. Metro ja lähijuna olisivat tämän tar-
kastelun perusteella edullisimmat vaihtoehdot. Kuormitusaste eli matkustajien määrä keski-
määrin kilometriä kohti vaikuttaa kuitenkin voimakkaasti eri joukkoliikennemuotojen väli-
seen edullisuuteen. 

Erot selittyvät sillä, että vaikka energiankulutus matkustajakilometriä kohti on bussi- ja raide-
liikenteessä on samaa luokkaa, raideliikenteen käyttämästä sähköstä tuotetaan kuitenkin kes-
kimääräisesti alle 50 % fossiilisilla polttoaineilla. Siksi typenoksidipäästöt matkustajakilomet-
riä kohti tarkasteltuna ovat sähkövetoisessa liikenteessä huomattavasti alhaisemmat kuin bus-
siliikenteessä. Myös typenoksideista muodostuvilla nitraattipitoisuuksilla on huomattava 
osuus sekä bussi- että raideliikenteen ympäristöhaitoissa. Voimaloiden päästöt vapautuvat li-
säksi vähemmän altistusta aiheuttavissa paikoissa ja korkeuksissa, kun taas bussiliikenteessä 
päästökorkeus on matala ja epäpuhtauspitoisuudet vaikuttavat voimakkaimmin päästölähteen 
läheisyydessä, jossa väestötiheydet ovat korkeat. Terveysvaikutukset ovatkin sekä bussi- että 
raideliikenteen ympäristöhaitoissa kaikkein merkittävimpiä. 

• M2T0027, Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa 

Tavoitteena tällä hankkeella oli luoda standardoitu, vaiheistettu menetelmä arvioida ja arvot-
taa maaliikennemelun aiheuttamaa haittaa. Laaditun esityksen mukaan menetelmässä olisi 
neljä vaihetta: 1) melulähteen määrittäminen, 2) melupäästön leviämisen määrittäminen, 3) 
altistuvan populaation määrittäminen ja 4) vaikutusten arvottaminen. Tämän vaikutusten ar-
vottamisen tulisi tapahtua melun primäärisen haitan eli häiritsevyyden kautta koettuna haitta-
na, joka saattaa aiheuttaa rajoitteita toiminnallisuudelle ja alentaa viihtyvyyttä. Haitan arvot-
taminen tapahtuisi subjektiivisen maksuhalukkuuden kautta. 

Hankkeessa saatiin aikaan esitys edellisen periaatteen mukaan rakennetuksi arvottamismenet-
telyksi, ja sitä sovellettiin muutamiin mallitapauksiin. Hanke kuitenkin jäi tavallaan kesken, 
koska EU-tasolla alettiin samaan aikaan tehdä samaan aiheeseen liittyvää menetelmä- ja sää-
dösvalmistelutyötä, eikä silloin enää katsottu järkeväksi jatkaa kansallisen tason toimia, ennen 
kuin EU-kehityksen suunnasta saataisiin riittävän hyvä kuva. 

• M2Y9920, Sähköajoneuvojen ympäristöhyödyt Helsingissä 

Projektin tavoitteena oli määrittää ja arvottaa sähkökäyttöisten henkilö-, paketti ja linja-auto-
jen lisäämisen ympäristöhyödyt EU projekteissa kehitetyllä ExternE-metodologialla poltto-
moottoriajoneuvoja vähäisempien ilman epäpuhtauspitoisuusvaikutusten ansiosta vuonna 
2020. Johtoryhmän ehdotuksesta tutkimusta laajennettiin alkuperäisen suunnitelman laajen-
nuksena lisäksi koskemaan myös meluvaikutuksia, tosin vain suuntaa antavasti 
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Tarkastelualueena oli Helsingin kaupunki, jossa oletettiin 30 % henkilö-, pakettiautojen sekä 
bussien liikennesuoritteesta olevan sähkökäyttöistä kuitenkin siten että kantakaupungin alu-
eella sähkökäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen suorite oli 70 %. Liikenne-suoritteen oletet-
tiin kehittyvän YTV:n arvioiden mukaan.  

Työhön sisällytettiin sähköajoneuvojen tarvitseman sähköntuotannon päästöjen ympäristö-
vaikutusten arviointi. Laskelmissa arvioitiin sähkön tuotannon ympäristövaikutuksia sekä 
Helsingissä tuotetun sähkön (Vuosaari B-voimalaitos) sekä suuntaa-antavasti Suomen keski-
määräisen sähköntuotannon ja hiili-lauhdetuotannon perusteella (ns. marginaalituotantotar-
kastelu). Vapailla sähkömarkkinoilla ei voida tehdä oletusta, että sähkö tuotetaan tietyssä pai-
kassa, ja selvityksen on tavoitteena on määritellä sähkö-ajoneuvojen kuluttaman sähkön ym-
päristövaikutusten vaihteluväli. 

Projektin tavoitteena oli osoittaa miten merkittävä potentiaali sähköajoneuvojen käyttöönotol-
la on ympäristön tilan parantamisessa. Tulokset antoivat myös viitteitä siitä missä laajuudessa 
yhteiskunnan kannattaisi tukea sähkö-ajo-neuvojen kehitystä ja käyttöönottoa mikäli sähköau-
to olisi yhteiskuntataloudellisesti (ympäristöhyödyt huomioon ottaen) edullinen vaihtoehto.  

Keskeisin tulos on, että sähköntuotanto huomioiden, sähköajoneuvoihin siirtymisen ympäris-
töhyödyt ovat yhteensä noin 13 – 15 milj. mk vuonna 2020, kun terveysvaikutukset ja likaan-
tuminen on huomioitu pääkaupunkiseudulla, metsä- ja viljelykasvivaikutukset koko Suomessa 
sekä ilmastovaikutukset globaalisti. Suurimmat ympäristöhyödyt aiheutuvat terveysvaikutus-
ten alentumisesta. Mikäli sähköntuotanto oletettaisiin (likimain) nollapäästöiseksi, ympäristö-
hyöty olisi n. 16 milj. mk. eli ympäristökustannukset alentuvat n. 10 % nykykehitykseen ver-
rattuna.  Kustannustaso voi kuitenkin vaihdella erilaisista rajauksista, lähtö-oletuksista ja –
tiedoista riippuen. Tarkastelun vahvuus onkin nimenomaan eri vaihtoehtojen vertailussa. 

2.2.8 Mallinnus ja sen sovellukset 

MOBILE2-ympäristössä toimii useita mallikokonaisuuksia ja laskentajärjestelmiä, joista osa 
on myös jollain lailla toisiinsa liittyviä. Periaatteessa mallintamisen tasoja on kolme: valta-
kunnallinen tai alueellinen (lääni/kuntataso), seudullinen tai taajamaympäristö, ja liikennevir-
ran tai yksittäisen ajoneuvon tasolla toimiva mallilaskenta. 

• M2T9903, Liikennevälineiden yksikköpäästöt 

• M2T9916, LIPASTO päivitys (vuodet 1999, 2000, 2001 ja 2002) 

• M2T0131, LIISA laskentajärjestelmän uudistaminen 

• M2T0246, Liikenteen päästölaskennan laatujärjestelmä 

Nämä projektit muodostavat hankekokonaisuuden, jonka keskeinen sisältö on VTT:llä liiken-
teen päästöjen inventointiin kehitetyn LIPASTO-mallin ja sen osamallin LIISA) ylläpito, ke-
hitys ja vuosittaisten suoritteiden mukaiset laskelmat. Viimeisimpänä tähän kokonaisuuteen 
liittyvänä projektina on käynnistetty päästölaskennan laatujärjestelmän kehittäminen.  

Tämä mallikokonaisuus, josta muodostuu päästöjä ja energian kulutusta valtakunnallisella tai 
alueellisella (lääni/kunta) tasolla laskeva järjestelmä, on kehittynyt asteittain niin, että aluksi 
oli käytettävissä vain tieliikenteen malli LIISA, ja siihen liitettiin myöhemmin osamallit vesi-
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liikenteelle (MEERI), raideliikenteelle (RAILI) ja siviili-ilmaliikenteelle (ILMI). Tämä koko-
naisuus oli jo olemassa MOBILE2-vaiheen alussa, ja työ MOBILE2 –ympäristössä onkin pai-
nottunut enemmän ylläpitoon ja vuosittaiseen laskentaan sekä jossain määrin laajentavaan ja 
syventävään jatkokehitykseen. Seuraava kehitysvaihe olisi jo hyvään alkuun päässeen yksik-
köpäästöjen määrittelyn syventäminen ja varmentaminen ja sitä kautta erilaisten kuljetusta-
pahtumien ja –ketjujen pohjalle rakentuvan päästö- ja energiankulutusmallin luominen.  

Kuva 7 esittää, MOBILE-tutkimusohjelma ja MOBILE2-tutkimuskokoknaisuus ovat eri hank-
keiden kautta suoraan tai välillisesti tukeneet mallikokonaisuuden kehittymistä nykymuo-
toonsa. 

LIISA
malli

1989

Henkilö-
autojen

kylmäkäyttö

2004

LIISA
mallin

uudistus

Raskaiden
ajoneuvojen
kylmäkäyttö

Työkoneiden päästöt

LIISA
mallin

uudistus

1993 199619951994 2003200220012000199919981997

Laivamoottoripäästöjen mittaaminen

Lentoliikenteen päästöjen mallintaminen

Autojen ominaispäästöjen määrittäminen

Katusuorite

Raskaan
liikenteen
ajosyklit

Veturidieselien
päästömittaukset

Kaupunkien
työkoneet

Autojen
syklit

LIPASTO malli
kaikki

liikennemuodot

Posti-
telen

autojen
päästöt

TYKO 1999
työkonemalli

LIPASTO
päivityksetYKSIKKÖPÄÄSTÖT

Laatujärjestelmä

pakokaasututkimukset

HD-energia projekti

KIOTO prosessi

Kansainväliset
YKSIKKÖPÄÄSTÖ-

hankkeet

MOBILE tutkimusohjelma MOBILE2 tutkimusohjelma

COST 346

Merenkulun ominaissavukaasupäästöt

Environmental
Business

Management  

Kuva 7.  VTT/RTE:n päästöinventaariomallien kehityskaari  
ja MOBILE/MOBILE2-hankkeiden sille antama tuki (Kuva: K Mäkelä) 

 

Seudullista tai taajamatasoa edustava mallinnusympäristö, jolla voidaan laskea paitsi päästö-
määriä, myös estimoida epäpuhtauspitoisuuksia ja niistä aiheutuvaa haitta-altistusta on synny-
tetty MOBILE-vaiheessa alkaneesta yhteistyöstä Ilmatieteen laitoksen, YTV:n ja VTT:n kes-
ken. Siihen on MOBILE2-vaiheessa liitetty myös altistumista arvioiva osa, josta vastasi Kan-
santerveyslaitos. MOBILE2 -hankkeet, jotka liittyvät tähän kokonaisuuteen ovat: 

• M2T9912, Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvien mallijärjestelmien kehittämi-
nen ja sovellukset (DIANA) 

• M2T9913, Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointimenetelmien kehittäminen 
kaupunkisuunnittelun tarpeisiin (RELEX) 

• M2T0136, Ilmansaasteiden terveysvaikutukset pääkaupunkiseudun liikennejärjestel-
mäsuunnitelman vaihtoehdoille (HEAT) 
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• M2T0244, Typenoksidien, otsonin ja haihtuvien hiilivetyjen pitoisuudet ja niiden ajalli-
nen kehitys pääkaupunkiseudulla (NOVOC) 

• M2T0245, CAR ja OSPM – Päästö- ja leviämismallien käytettävyyden parantaminen 
kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä – (CAROS) 

Vaikka perustyö tässä kansainvälisestikin arvioiden varsin ainutlaatuisessa mallikokonaisuu-
dessa tehtiinkin jo ennen MOBILE2 –vaihetta, ja epäpuhtauspitoisuuksia voitiin leviämismal-
lilaskelmien kautta arvioida, on laskennan resoluutio ja mallikokonaisuuden ”jalostusaste” 
kasvanut huomattavasti mainittujen MOBILE2-hankkeiden kautta. Tärkein lisä on ehdotto-
masti ollut altistumismalliosuuden liittäminen kokonaisuuteen, jolloin epäpuhtauspitoisuuk-
sien aiheuttamia terveysvaikutuksia voidaan arvioida myös kvantitatiivisesti, eikä vain kvali-
tatiivisesti, vertaamalla laskettujen epäpuhtauspitoisuusestimaattien suhdetta voimassa oleviin 
ohjearvoihin. Mallikehitystä ja laskentaa on nyt laajennettu kattamaan myös pienhiukkaset. 
Myös tämä laajennus on erittäin arvokas, sillä useissa arvottamistarkasteluissa on nimen-
omaan terveysvaikutukset havaittu suurimmaksi ympäristökustannuksia aiheuttavaksi tekijäk-
si, ja pienhiukkaset taas ovat ilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveysvaikutusten suhteen 
merkittävin osatekijä.  

Päästölaskentaa on myös kehitetty, sillä kun aluksi oli käytettävissä vain liikennesuunnittelu- 
ja mallinnusohjelman (EMME2) antamien liikennevirtojen ja niille erillisellä makrolaskennal-
la tuotetut päästömäärät, voidaan nyt hyödyntää myös mikrotason mallia (HUTSIM/ 
HUTEMCA), jolloin tarkastelu voidaan viedä katu- ja risteystasolle, ja arvioida mm. erilais-
ten liikenteen sujuvuuteen vaikuttavien valo-ohjaustapojen ja vastaavien toimenpiteiden mer-
kitystä paikallisen ilman laadun kannalta. Myös tämä kytkentä on nimenomaan MOBILE2-
työn ansiota, ja lisäksi MOBILE2 on tukenut HUTSIM/HUTEMCA-mallin päivittämistä juuri 
näiden päästöfunktioiden osalta. 

Mallikokonaisuutta laajentaa edelleen hanke M2T0244, jossa tarkastellaan hapettuneiden ty-
penyhdisteiden ja otsonin esiintymistä pääkaupunkiseudulla ja eteläisessä Suomessa, yhdistä-
mällä YTV:n ja Ilmatieteen laitoksen havaintoaineistot. Aiemmin mallissa on kyetty käsittele-
mään vai NOx-pitoisuuksia, mutta havainnot ovat osoittaneet, että NO- ja NO2 –pitoisuuksien 
kehitys on viime vuosina ollut erilaista, ja niistä haitallisemman komponentin eli NO2:n pitoi-
suudet ovat laskeneet vähemmän kuin NO:n, joten olisi tarpeen käsitellä niitä erikseen. Nyt 
mallijärjestelmään liitetään osiot, joilla voidaan simuloida pääkaupunkiseudun sisäinen NO-
O3-NO2 jakauma, ja laskentatuloksia verrataan YTV:n mittauksiin, erityisesti otsonin osalta.  

Otsonin muodostuminen pääkaupunkiseudun ja eteläisen Suomen päästöistä simuloidaan va-
lokemiallisella Photochemical Trajectory Model (PTM/FMI) -mallilla. Mainitulla mallilla ar-
vioidaan myös O3 ja NOx -pitoisuuksia tulevaisuudessa erilaisille päästöskenaarioille. Lisäksi 
tarkastellaan käytettävissä olevia mittaustuloksia typen oksideille ja otsonille, ja arvioidaan 
näiden perusteella tähän asti tapahtuneita pitoisuuksien ajallisia muutoksia. Yhtenäistä mit-
tausaikasarjaa on käytettävissä parhaimmillaan lähes 15 vuoden ajalta. 

Tähän tutkimukseen kuului myös haihtuvien hiilivetyjen (VOC) mittauksia pääkaupunkiseu-
dulla. Erityisesti liikenteestä tuleva VOC on tärkeä otsonin muodostumisen kannalta. Lisäksi 
eräiden reaktiivisten orgaanisten yhdisteiden, kuten bentseenin (Bz), pitoisuuksien ja niiden 
kehityksen tunteminen on keskeistä arvioitaessa liikenteen terveys- ja ympäristövaikutuksia. 
Nyt käytetään kaupunkimittakaavan leviämismalleja simuloimaan liikennepäästöistä peräisin 
olevan bentseenin pitoisuuksia, siltä osin kun kokeellista aineistoa on saatavilla päästökertoi-
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mien määrittämiseksi, ja verrataan laskettuja Bz –pitoisuuksia mitattuun aineistoon. Bentsee-
nillä on muitakin päästölähteitä kuin liikenne, kuten puun pienpoltto, mutta näiden vaikutuk-
sia ei tässä tutkimuksessa arvioitu yksityiskohtaisesti.  

Viimeisin, vuonna 2002 käynnistynyt hanke (M2T0245) kohdentui pääasiassa mallikokonai-
suuden käytettävyyden parantamiseen ja osamallien toiminnan entistä parempaan yhteenso-
vittamiseen. 

Kuva 8 esittää mallikokonaisuuden muodostumista eri osasista, joita on kehitetty, ainakin 
joiltain osin, MOBILE/MOBILE2-tutkimushankkeina.  

 

Kuva 8.  ”Kaupunki-ilma” -mallikokonaisuuden muodostuminen eri osasista, joita on kehitetty, 
ainakin joiltain osin, MOBILE/MOBILE2-tutkimushankkeina (Kuva: J Kukkonen/IL).  

 

• M2K9921, Selvitys mikrosimulointimallien ja moottorikarttojen yhdistämisestä 

Mikrotasolla, liikennevirran ominaisuuksien mukaan tapahtuvaan päästöjen mallinnuk-
seen käytettävissä oleva simulointiympäristö on muodostunut TKK:n kehittämän HUTSIM-
ohjelmiston ja sen päästöjä koskevan laajennuksen (HUTEMCA) varaan. Tätä simulointiko-
konaisuutta on kehitetty MOBILE2-tuella kahdella eri tavalla. Hankkeessa on tehty esiselvi-
tystyö mahdollisuuksista kytkeä VEMOSIM-tyyppinen, ns. moottorikarttaan (jossa kuvataan 
päästöt ja polttoaineen kulutus moottorin koko toiminta-alueella)  ja ajoneuvon kinematiik-
kaan (hetkellinen nopeus ja moottoriteho) perustuva laskentamalli tuottamaan päästöjä HUT-
SIM-mallin simuloimille, yksittäisille ajoneuvoille. 

Tehty esiselvitys osoitti selkeitä etuja moottorikarttamallin integroimiselle mikrosimulointi-
malliin. Erityisesti yksityiskohtainen päästöjen ja polttoaineen kulutuksen mallintaminen sekä 
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ajoneuvokinematiikan määrittäminen ovat selkeitä edistysaskeleita liikenteen kokonaisvaltai-
sessa mallintamisessa. Lisäksi näiden mallien integrointi olisi tärkeä osa ns. malliketjuajatte-
lua, jolla pyritään hallitsemaan laajempia kokonaisuuksia entistä laajemman lähtöaineiston ja 
tarkempien mallien avulla. 

Esiselvityksen perusteella liikenteen mikrosimulointi- ja moottorikarttamallien yhdistäminen 
voidaan toteuttaa työssä esitetyllä tavalla. Siinä HUTSIM tai mikä tahansa muu mikrosimu-
lointiohjelma tuottaa liikenteen ja siinä esiintyvät vuorovaikutukset. HUTSIMin liikennetilan-
nemalli voi toimia täysin itsenäisesti, mutta moottorikarttamalliin kytkettynä se mahdollistaa 
tarkemman päästöjen ja polttoaineenkulutuksen laskemisen, sekä vastavuoroisesti HUTSIMin 
ajoneuvojen liiketilan valvonnan. Lähtötietoina moottorikarttamallille HUTSIM antaa yksit-
täisen ajoneuvon liiketilan (nopeus, kiihtyvyys) sekä ajoneuvon tyypin. Jotta moottorikartta-
malli voi hyödyntää näitä tietoja niin HUTSIMin nykyistä kuljettajamallia on kehitettävä niin, 
että kuljettajan käyttämä vaihde tunnetaan sekä mahdollisesti myös samalla luoda malliin eri 
tavoin käyttäytyviä kuljettajia kuten aggressiiviset ja rauhalliset kuljettajat. Toinen kehitys-
kohde olisi HUTSIMin kehittäminen siten, että pysty- ja vaakageometrian vaikutukset (eli 
nousut/laskut /kaarteet) voitaisiin ottaa huomioon tarkemmin. 

Esiselvityksen johtopäätöksenä voidaan todeta tulevaisuudessa tarvittavan entistä tarkempaa 
mallintamista monissa liikenneteknisissä päätöksenteko-ongelmissa. Mikrosimulointiohjel-
man ja moottorikarttojen yhdistäminen on tärkeä osatavoite, mutta samalla tulisi kehittää niin 
kuljettajamallia kuin geometrian mallintamista mikrosimulointiohjelmassa, jotta kaikki loppu-
tulokseen vaikuttavat osamallit olisi mallinnettu samantasoisesti. 

• M2T0132, HUTEMCA – päästömatriisien päivitys 

HUTSIM on siis Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa kehitetty liikenteen simu-
lointiohjelma, jonka pääperiaatteita ovat oliopohjainen mallinnus, sääntöpohjainen dynamiik-
ka sekä graafinen käyttöliittymä. HUTSIMin kehitystyö alkoi 1980-luvun lopussa, ja alun pe-
rin HUTSIM kehitettiin lähinnä yksittäisten valo-ohjauksisten risteysten simulointiin. HUT-
SIMin kehitystyö jatkuu edelleen. 

EMCA taas on HUTSIMin tietojenkäsittelyohjelma, joka kehitettiin auttamaan HUTSIM-ajo-
jen ympäristöanalyyseissä. HUTEMCAn toiminta perustuu HUTSIMin tulostetiedostoihin, 
joihin tallentuu yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi ajoneuvon liikkeistä, viivytyksistä sekä 
liikennevalojen toiminnasta. HUTEMCAssa päästöjen laskentaan käytetään kahta päästömat-
riisia, joista toinen on tarkoitettu henkilöautoille (kevyille ajoneuvoille) ja toinen raskaille 
ajoneuvoille, kuten linja- ja kuorma-autoille. HC-, NOx, sekä CO-päästöjen lisäksi HU-
TEMCA tuottaa ajoneuvojen keskimääräisen polttoaineenkulutuksen.  

HUTEMCAssa aiemmin käytetyt päästömatriisit perustuvat ruotsalaiseen tutkimukseen ja ne 
oli tuotettu 1990-luvun alussa. Katalysaattorien yleistyessä varsinkin 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien on ajoneuvojen päästömatriisien päivitys tullut ajankohtaiseksi. Tätä tarkoitusta varten 
tilattiin uudet päästömatriisit Itävallasta, Grazin teknillisestä korkeakoulusta. Päästömatriisit 
käsittivät erilliset matriisit bensiinimoottorisille katalysaattorittomille henkilöautoille, kataly-
saattorilla varustetuille henkilöautoille ennen vuotta 1991, sekä bensiini- että dieselmoottori-
sille henkilöautoille EURO-luokissa 1-4, ja raskaille ajoneuvoille. 

Päästömatriisien päivitys oli ajankohtainen ja tärkeä osa myös ns. DIANA-mallijärjestelmän 
toimivuuden testausta ja parantamista (hanke M29912). Uudet päästömatriisit mahdollistivat 
tarkemman liikenteen päästöjen mikrosimuloinnin jo sitä kautta, että ne pitävät sisällään usei-
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ta eri ajoneuvotyyppejä. Diesel- ja bensiiniajoneuvojen päästöt ovat myös hyvin erilaisia, jo-
ten tämänkin vuoksi on tärkeää, että niille on omat matriisinsa. Uusissa matriiseissa on lisäksi 
hiukkaspäästöt, joita ei HUTEMCAn vanhassa päästömatriisissa ollut lainkaan. Kuten jo to-
dettiin, Hiukkaspäästöt ovat yksi suurimmista liikenteen päästöjen terveysriskeistä, joten on 
tärkeää kyetä mallintamaan myös niiden syntymistä. 

2.2.9 Laajat järjestelmätason tarkastelut; visiot, strategiat ja skenaariot 

2.2.9a Kotimaiset toimialatarkastelut 

• M2T9915, Liikenteen panokset ja niiden korvautuvuus  sekä liikenne muiden toimialo-
jen panoksena 

MOBILE -tutkimusohjelman hankkeessa 001T-5 ”Suomen tieliikenneklusteri, laajuus, merki-
tys ja hyödyntäminen” (1997) jäsennettiin tieliikenteen aineettomia ja aineellisia edellytyksiä 
sekä hyötyjä ja haittoja. Siinä tarkastelu oli pääosin laadullista, mutta myös taloudellisia arvo-
ja sovellettiin. Kyseinen tutkimus rajoittui tarkastelemaan tieliikennettä, mutta tarvetta tutki-
muksen laajentamiseen myös muihin liikennemuotoihin havaittiin. Vuonna 1999..2000 tätä 
työtä jatkettiin MOBILE2-hankkeessa M29915 laatimalla rautatieliikenneklusterin kuvaus. 

Lisäksi tavoitteena oli syventää klustereiden sisältämää tietoa panos-tuotostarkastelujen avul-
la. Näiden tarkastelujen kohteena olivat koota tietoa liikenteen voimavarojen tarpeesta ja niitä 
koskevista järjestelymahdollisuuksista. Tämän lisäksi pyrittiin havainnollistamaan liikenteen 
merkitystä muille toimialoille sekä hahmottamaan rautatieliikenneklusteria tieliikennekluste-
rin mukaisesti. Tutkimus on pyrkinyt antamaan ideoita, lähtökohtia ja työvälineitä mm. nyky-
tilanteen hahmottamiseen sekä ennusteiden apuvälineeksi. Aihealueeltaan tämä tutkimus on 
ollut hyvin laaja, joten oleellisia asioita on pyritty käsittelemään työn kannalta mahdollisim-
man tarkoituksenmukaisella tasolla kokonaiskuvan saamiseksi ko. aiheesta. 

Oleellista on huomata liikenteen sidonnaisuus koko yhteiskuntaan. Liikenteeseen liittyviä pa-
noksia ja niiden korvautuvuutta tarkasteltaessa on tarkastelunäkökulman oltava riittävän laaja, 
jotta kattavampia vaikutuksia ja kansantaloudellisia kytkentöjä voidaan ottaa päätöksenteossa 
huomioon. Tämän vuoksi mm. liikennetaloudessa ja -politiikassa tarvitaan riittävän laajalta 
vaikutusalueelta tietoa ts. tietoa liikenteen vaikutuksista panos- ja tuotospuolella. Osaltaan 
tämä tutkimus on pyrkinyt lisäämään tietoa edellä mainittuihin asioihin. 

Tutkimuksen aihepiiriin liittyviä tutkimuksia tarvitaan jatkossakin, jotta mm. käytettävissä 
olevia voimavaroja voidaan suunnata ja käyttää mahdollisimman tehokkaasti sekä tarkoituk-
senmukaisesti ottaen huomioon taloudellisuus ja  tasa-arvo sekä turvallisuus- ja ympäristönä-
kökulmat. 

• M2Y9919, Ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden hyödyt ja kustannukset 

Tämän hankkeen tarkoituksena oli kehittää menetelmiä liikenteen aiheuttamien ympäristövai-
kutusten vähentämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden hyötyjen ja kustannusten määrittämi-
seksi. Projektissa piti tarkastella erilaisia toimenpiteitä ja määrittää niille ympäristöhyöty/kus-
tannussuhde, jolloin erityyppisiä toimenpiteitä voitaisiin vertailla keskenään. Tarkasteluun 
piti ottaa mukaan kaikki liikennemuodot sekä infrastruktuurin, että liikenteen hoidon osalta. 
Tutkimuksen tuloksilla oli tarkoitus auttaa ohjaamaan niukkoja resursseja liikennetalouden 
kannalta entistä tehokkaammin. 
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Työssä tarkasteltiin markkamääräisten hyötyjen ja haittojen problematiikkaa maksajan ja saa-
jan näkökulmasta sekä tutkittiin erilaisten ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden ai-
kaansaamia rahavirtoja. Tavoite kaikkien liikennemuotojen mukaan ottamisesta osoittautui re-
sursseihin nähden ylimitoitetuksi ja siksi pääpaino kohdistettiin vain hiilidioksidipäästöjä vä-
hentävien hankkeiden vaikutusten arviointiin ja pohjana toimivat tieliikenteen hiilidioksiditoi-
mikunnan mietinnössä esitetyt keinot, mm. verotuksen kiristäminen. Lisäksi tehtiin laskelmia 
polttoaineenkulutusta vähentävien tekniikoiden käyttöönoton vaikutuksista rahavirtoihin. Te-
kemättä jäävien matkojen hyödyn menetystä tutkittiin kuluttajan ylijäämäteorian avulla. Sa-
moin tarkasteltiin erilaisia vaikutuksia vaihdettaessa vanha auto uuteen. 

Tämä oli eräs harvoista selvästi pettymykseksi osoittautuneista hankkeista. Tavoitteisiin näh-
den saavutettu tulos ei ollut tyydyttävä, vaan tarkastelun näkökulma kapeni liikaa vain muuta-
miin esimerkkitapauksiin. Johtoryhmä sekä muutamat ulkopuoliset, hanketta arvioineet hen-
kilöt, olivat myös eri mieltä työn tekijän kanssa eräistä tarkastelujen perusmetodiikkaan liitty-
vistä seikoista, jolla perusteella hankkeen loppuraporttia ei julkaistu varsinaisena MOBILE2-
raporttina. 

2.2.9b Hiilidioksidi (+muut kasvihuonekaasut) ja niiden vähentäminen - järjestelmätason tar-
kastelut 

• M2K0134, Yksilön vaikutusmahdollisuudet liikkumisen CO2-päästöjen ja energianku-
lutuksen vähentämisessä 

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeinen haaste 2000-luvun alun liiken-
ne-politiikassa. Tähän asti päästöjen vähentämiseen liittyvä tutkimustyö on keskittynyt ensisi-
jaisesti teknisiin keinoihin, kuten ajoneuvo- ja polttoainetekniikkaan. Teknisten toimenpitei-
den vaikutus on ollut huomattava, mutta myös yksilön tekemillä liikkumiseen liittyvillä valin-
noilla on suuri merkitys. Yksilön vaikutusmahdollisuuksia liikenteen energiankulutukseen ja 
hiili-dioksidipäästöjen määrään on selvitetty Tampereen teknillisen korkeakoulun Liikenne- 
ja kuljetustekniikan laitoksella laaditussa tutkimuksessa. Tässä työssä on tavoitteena keskittyä 
yksilön – liikennejärjestelmän käyttäjän – käyttäytymisen vaikutuksiin. Yksilön vaikutusmah-
dollisuuksien kokonaisvaikutusta on tutkittu melko hajanaisesti eikä koottua ja systemaattista 
tietoa ole saatavilla. Yksilön matkustuskäyttäytymismuutoksiin sisältyy huomattava potenti-
aali CO2-päästöjen sekä energiankulutuksen vähentämisessä. 

• M2T0137, Liikenteen GHG-vaikutukset ja niiden vähentämispotentiaalit Suomessa 

Tämän hankkeen kenties keskeisin lisäarvo oli hiilidioksidipäästöjen allokointi toiminnan 
alueen  ja toiminnan lajin mukaan, eikä vain perinteisellä, liikenneväline tai liikennemuoto –
perustalta. Uusi näkökulma loi mahdollisuuden linkittää päästö entistä selvemmin toimitaan 
ja toimijoihin ja sitä kautta parantaa edellytyksiä määrittää paremmin yksilöityjä ja todella 
konkretisoituja mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen. 

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen perusennusteen mukaan hiilidioksidipäästöjen määrä on 
vuonna 2020 noin 9 % suurempi kuin vuonna 1990, jos nykyisenkaltainen kehitys liikenteen 
kysynnässä sekä ajoneuvo- ja polttoainetekniikassa jatkuu. Suomessa liikenteen hiilidioksidi-
päästöjen vähimmäistavoitteena on pidetty päästöjen määrän palauttamista vuoden 1990 ta-
solle vuosiin 2008 – 2012 mennessä. 

Laskelmien mukaan noin 64 % Suomen hiilidioksidipäästöistä on peräisin henkilöliikenteestä 
ja noin 36 % tavaraliikenteestä. Nyt tehty selvitys osoitti lisäksi, että lähes kaksi kolmasosaa 
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henkilöliikenteen hiilidioksidipäästöistä on peräisin pitkämatkaisesta eri seutukuntien välises-
tä liikenteestä, johon kuuluvat myös laiva- ja lentoliikenteen päästöt.  

Tutkimushankkeessa selvitettiin erilaisten liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähentävien keino-
jen vaikutusta liikenteen hiilidioksidipäästöihin ja arvioitiin toimenpiteiden soveltuvuutta hii-
lidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden kannalta. Päästöjen inventointia, toimenpiteiden 
vaikutusten arviointia ja toimenpiteiden kohdentamista varten liikenne jaettiin tutkimuksessa 
liikennemuodoittain lähdealueisiin, jolloin on voitu melko yksityiskohtaisesti tutkia kunkin 
keinon vaikutusten laajuutta.  

Tutkitut toimenpiteet on kohdennettu pääosin niihin liikennemuotoihin ja niille lähdealueille, 
joissa päästöt ovat suurimmat. Tutkimuksessa on tarkasteltu taloudellisen ohjauksen, lainsää-
dännöllisten keinojen, ajoneuvotekniikan kehittymisen, joukkoliikenteen edistämisen, liiken-
teen sujuvuuden parantamisen, kuljetusjärjestelmien kehittymisen, asenteiden ja elämäntapo-
jen muuttumisen vaikutuksia liikenteen hiilidioksidipäästöihin vuonna 2020. Tarkempaan las-
kennalliseen tarkasteluun valittiin 15 erilaista toimenpidettä. Toimenpiteet ovat osittain pääl-
lekkäisiä ja ristikkäisiä, eivätkä ne kaikilta osin sovellu samanaikaisesti toteutettaviksi.  

Laskennallisesti tutkituista toimenpiteistä liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähentäisivät eniten 
polttoaineen hinnan korottaminen, moottoriajoneuvoveron eli ns. dieselveron alentaminen, ta-
loudellisen ajotavan yleistyminen ja biokomponenttien lisääminen polttoaineisiin. Myös rau-
tatiekuljetusten suosiminen ajoneuvoyhdistelmien suurimman sallitun kokonaismassan nosta-
minen 70 tai 80 tonniin vähentäisivät hiilidioksidipäästöjä melko paljon.  

Tutkituista keinoista vähiten hiilidioksidipäästöihin vaikuttaisivat joukkoliikenteen tarjontaan 
vaikuttavat keinot, joiden vaikutus jää alle 1 %:iin liikenteen hiilidioksidipäästöistä. Joukko-
liikenteen keinoista tehokkain on kaupunkiseutujen raideliikenteen kehittäminen. Joukkolii-
kennetaksojen alentamisen ja työsuhdejoukkoliikennelipun yleistymisen vaikutukset hiili-
dioksidipäästöihin ovat melko samansuuruisia. 

2.2.9c Kansainväliseen tiedonsiirtoon ja osaamisen markkinointiin tähtäävät 

• M2K0022, Suurkaupunkien tieliikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien kartoitus 

• M2T0022, Suurkaupunkien liikenteen ilmanlaatuprojektit - esiselvitys MOBILE-
teknologiasiirtoa varten 

Näiden kahden hankkeen muodostaman kokonaisuuden tarkoituksena oli toimia esiselvitykse-
nä suomalaisen liikennesektorin ympäristöteknologian ja siihen liittyvän tietotaidon vientipro-
jekteille. Tämän osaamisen keskeisenä alueena ovat MOBILE- ja ProMOTOR-tutkimusohjel-
missa sekä MOBILE2-tutkimuskokonaisuudessa kehitetyt menetelmät ja tekniikat. Tavoittee-
na oli myös koota yhteen yhteistyökumppaneita sekä määrittää perusperiaatteet ja toimintata-
vat tuleville vientiprojekteille. Lisäksi kartoitettiin tieliikenteen aiheuttamia ympäristöhaitto-
ja, niiden laajuutta, vakavuusasteita sekä haittojen aiheuttamia terveydellisiä vaikutuksia ns. 
länsimaiden ulkopuolelle jäävien maiden suurkaupungeissa. Ja muutoinkin kartoitettiin mah-
dollisia kohdekaupunkeja, joissa MOBILE-tutkimusohjelmassa kehitettyjä puhdistusmenetel-
miä ja –tekniikoita ja laajemminkin suomalaista ilmansuojeluosaamista voitaisiin tehokkaasti 
hyödyntää.   

• M2K0138, Daccan ilmansaasteselvitys – erityiskohteena pölyongelmat 
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Tämä pieni hanke on tavallaan ensimmäinen toteutuma suomalaisen tietotaidon yhdistämises-
sä suurkaupunkien ilmansaasteongelmien ratkaisuun, sillä siinä kartoitettiin Daccan tilannetta, 
erityisesti leijuvan pölyn ja hiukkasten kannalta. Samalla siinä valmisteltiin hankkeen toteut-
tajan tuloa Suomeen syventämään opiskeluaan ja jatkamaan metodista tutkimusta Helsingin 
ylipistossa osana ”Katupöly” –hanketta toteuttanutta tutkimusryhmää. 

2.3. MERKITTÄVIMPIÄ AIKAANSAANNOKSIA JA PUUTTEITA 

Edellä kuvattujen tulosten yhteenvetona MOBILE2 -tutkimuskokonaisuuden hankkeiden voi-
daan katsoa välittömästi myötävaikuttaneen ainakin seuraaviin aikaansaannoksiin: 

MOBILE2- tutkimuskokonaisuuden kenties keskeisimmäksi aikaansaannokseksi on katsottava 
muutamien keskeisten, jo MOBILE-vaiheessa syntyneiden laskentamallikokonaisuuksien jat-
kokehittäminen ja hyödyntäminen sekä lähtö- ja syöttötietoina käytettävän tietopohjan laajen-
taminen ja ajantasaistaminen. Tähän kategoriaan kuuluvat: 
• ”Kaupunki-ilma” -mallinnuskokonaisuus, joka muodostuu osamalleista “liikenne > pääs-

töt > leviäminen > ilman epäpuhtauspitoisuudet > altistus” on perustiedoiltaan päivitetty, 
kattavuudeltaan laajentunut ja sisältää nyt myös altistusarvion. Kokonaisuuden käytettä-
vyys on parantunut lähestyen vähitellen jo tavoiteltavaa “työkalutasoa”, jossa sitä voitai-
siin jossain muodossa alkaa hyödyntää muissakin organisaatioissa kuin sen välittömään 
kehitykseen osallistuneissa (IL, YTV, KTL).  

• Myös esiselvitys ns. moottorikarttamallin ja HUTEMCA-mallien kytkemiseksi em. koko-
naisuuteen on tehty ja tarjoaa hyvän lähtökohdan niidenkin hyödyntämisen laajentamiseen 
sekä mallikokonaisuuden toiminnallisuuden parantamiseen erityisesti ns. mikrotason tar-
kasteluissa, jossa tarkastellaan yksittäisen väylän tai liittymän lähialuetta, joissa liikenne-
virran todellinen dynamiikka on otettava paremmin huomioon kuin makrotason alueelli-
sissa tarkasteluissa, joissa riittää keskimääräisyys. 

• LIISA/LIPASTO –mallikokonaisuus on päivitetty ajantasaiseksi myös ominaispäästötie-
tojen osalta. Laatujärjestelmäprojekti huolehtii myös sen riittävästä dokumentoinnista. 

• Tärkeä työ tavaraliikenteen päästöjen laskemiseksi tuote- ja kuljetusmuotolajeittain on 
päässyt käyntiin “Yksikköpäästöt” – projektin myötä. Aihepiiri on kuitenkin erittäin tär-
keä ja laaja-alainen,  joten siihen tarvittaisiin tulevaisuudessa huomattavaa resursointia. 

Ajoneuvomoottorien hiukkaspäästömittausmenetelmät ovat kehittyneet ja niiden käyttö on 
vakiintumassa. Samoin ovat kehittyneet pakokaasupäästöjen biologisen arvioinnin menetel-
mät. Tutkimuskokonaisuuteen on saatu mukaan myös kaupunki-ilman pienhiukkastutkimusta 
ja liikennemeluun liittyviä hankkeita, kun aiemmin tutkittiin lähinnä vain “pakokaasuja”. 

Liikenteen ja kuljetusten muodostaman toimintokokonaisuuden hahmottaminen sekä sen 
energian kulutuksen ja ympäristövaikutusten monimuotoinen arviointi, ml. taloudellisen ar-
vottamisen käyttö, on edistynyt. (Toteutettujen arvottamishankkeiden tuloksia ja niiden hyö-
dynnettävyyttä tosin varjostaa tieto siitä, että niiden pohjana käytetyt päästölaskennat eivät 
valitettavasti perustuneet parhaaseen nykytietoon, vaan jo monilta osin vanhentuneeseen omi-
naispäästötietoon.) 

 
Lisäksi välillisinä vaikutuksina voidaan kirjata: 
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Useat MOBILE2 –verkostoon kuuluvat tutkijat ovat pätevöityneet tohtoritasolle asti (ks. opin-
näytteet, kohta 2.5.2). Samalla osa tutkimusmetodiikasta on tullut kriittisesti arvioiduksi. 
(Tämä vaikutus on sen takia katsottava välilliseksi, että yhdessäkään tapauksessa MOBILE2 –
hanke ei ole ollut yksinomainen rahoittaja po. tutkimuksissa) 

Ponnisteluista huolimatta ainakin seuraavat asiat ovat kuitenkin jääneet toteutumatta: 

Liikenteen energiankäyttöön ja ympäristökysymyksiin liittyvän suomalaisen osaamisen “tuot-
teistaminen” ja teknologian vienti ei ole käynnistynyt, ainakaan kovin laajassa mitassa, vaik-
ka sitä useammankin hankkeen avulla yritettiin. 

Tavoitteisiin kirjattu “Liikenteen sopeuttaminen kestävään kehitykseen” on jäänyt arviointi-
mallien ja indikaattorien kehittämisen ja vaikuttamiskeinojen potentiaalien määrittämisen ta-
solle. Konkreettisiin toimenpiteisiin asti ei ole päästy. (Tämä koskee erityisesti energian sääs-
töä ja sitä kautta myös hiilidioksidipäästöihin liittyvää tutkimusta.) 

2.4. PATENTIT JA TUOTTEET  

2.4.1 Patentit  

MOBILE2-projekteissa ei ole syntynyt uusia patentteja, mutta olemassa olevan patentin sovel-
tamismahdollisuuksia on kehitetty. Lisäksi hiukkastutkimukseen liittyvässä projektissa on 
syntynyt kaksi keksintöilmoitusta VTT:llä. 

2.4.2 Tuotteet 

Varsinaisia myytäviä tuotteita ei toistaiseksi ole syntynyt. NOTRA-melunmittausvaunu mene-
telmineen olisi mahdollista kaupallistaa, mutta mm. ohjelmiston päivitys on vielä ensin rat-
kaistava. Katupölyprojektissa tuotettu tutkimustieto tukee aiemmin kehitetyn tuotteen (tietyn 
tyyppisen hiekoitushiekan) markkinointia. 

Ilmatieteen laitoksen projekteissa kehitetty mallinnusjärjestelmä olisi kenties mahdollista 
tuotteistaa/kaupallistaa, ja myydä esim. ohjelmalisenssejä, mutta toistaiseksi siihen ei ole ryh-
dytty. Joka tapauksessa sillä tehtävää laskentaa on laitoksen palvelutuotteena saatavissa.   

Yleisiä kaupallistamismahdollisuuksia suomalaisille liikenne- ja ympäristöalan tuotteille ja 
know-how:lle sekä tutkimuspalveluille etsittiin, ja jossakin mittakaavassa myös löydettiin, nk. 
Megacity-hankkeessa. Käytännön toteutuksen asteelle niistä ei kuitenkaan mitään kyetty vie-
mään, pääasiassa sopivan tuki- ja toteutusorganisaation puuttuessa.  

Monet MOBILE2-projektit ovat kuitenkin tuottaneet paljon yleishyödyllistä tietoa, joka on il-
maiseksi käytössä mm. www-sivujen kautta. Tällaisia ovat mm. VTT Rakennus- ja yhdyskun-
tatekniikan päästöjen laskentajärjestelmät.  
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3. TUTKIMUSTULOSTEN JULKAISEMINEN JA MUU 
TUTKIMUKSESTA TIEDOTTAMINEN 

3.1. JULKAISUT 

Tutkimustuloksien julkaisemisesta ovat päävastuullisia olleet projektit. Tutkimuskokonaisuus 
on kuitenkin tuottanut vuosittain koosteen eli Vuosikirjan, johon on koottu lyhyt artikkeli jo-
kaisesta ko. vuonna käynnissä olleesta hankkeesta. Näitä vuosikirjoja ilmestyi yhteensä kol-
me, vuosina 2000, 2001 ja 2002. 

Projektien raportit julkaistiin joko tutkimuksen tekijän omissa julkaisusarjoissa, tai MOBILE2 
sarjassa, joita tutkimuskokonaisuuden toiminta-aikana ilmestyi yhteensä yli 60 kpl. Lisäksi  
MOBILE2-projektien tuloksia on esitelty lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tilaisuuk-
sissa. MOBILE2-projektien tuottamia konferenssiesitelmiä on julkaistu yli 50 kpl. Liitteenä 4 
luettelo kaikista koordinaation tietoon tulleista raporteista ja julkaisuista hankkeittain. 

Konferenssiesitelmillä mitattuna varsinkin ilman epäpuhtauksiin ja niiden leviämiseen liitty-
vät projektit ovat olleet erityisen ahkeria. Samoista hankkeista on myös kirjoitettu yli puolet 
MOBILE2 -projektien tuottamasta yli neljästäkymmenestä tieteellisestä kansainvälisestä artik-
kelista. Osa projekteista ei ole tuottanut varsinaisia kirjallisia julkaisuja, vaan niiden tulokset 
ovat esim. laskentamalleja, joista osa on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä internetin kautta. 

3.2. OPINNÄYTTEET 

MOBILE2-tutkimuskokonaisuuden puitteissa ja aihepiiristä on valmiina useita opinnäytetöitä, 
ja monia on myös lähiaikoina valmistumassa. Vuoden 2003 loppuun mennessä koordinaation 
tietoon on tullut seitsemän valmista ja neljä tekeillä olevaa MOBILE2-projektien piiristä syn-
tynyttä väitöskirjaa, kaksi lisensiaatintyötä sekä seitsemän diplomityötä. 

Ilmatieteen laitoksen ja kansanterveyslaitoksen hankekokonaisuudesta on toistaiseksi valmis-
tunut neljä väitöskirjatyötä: 

Karppinen, 2001: Meteorological pre-processing and atmospheric dispersion modelling of 
urban air quality and applications in the Helsinki Metropolitan Area 

Kousa, 2002: PM2.5 ja NO2 exposure assessment of urban population in the Helsinki metropo-
litan Area and other European urban areas 

J. Härkönen, 2002: Regulatory dispersion modelling of traffic-originated pollution 

K. Koistinen, 2002: Exposure of an Urban Adult Population to PM2.5 – Methods, Deter-
minants and Sources. 

Ilmatieteen laitoksella on lisäksi valmisteilla Heidi Hellénin väitöskirjatyö haihtuvien hiilive-
tyjen pitoisuuksista ja päästöistä Helsingin seudulla, ja  kansanterveyslaitoksella on myös val-
misteilla yksi väitöskirjatyö MOBILE2-projektien aihepiiristä (O. Hänninen). Lisäksi Ilmatie-
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teen laitoksen CAROS-projektista on valmistui diplomityö keväällä 2003 (Mari Kauhaniemi, 
Oulun Yliopisto). 

Pienhiukkasiin liittyen on TTKK:lla tekeillä väitöskirjatyö aiheenaan ”Polttoprosesseissa syn-
tyneiden aglomeraattihiukkasten mittaaminen” (A. Virtanen, valmistuu vuonna 2004?).  Li-
säksi katupöly -hankkeisiin liittyen on valmisteilla kaksi väitöskirjaa (K. Kupiainen ja R. Dil-
ruba), ja projektien tutkimustuloksia  on julkaistu yhtenä osajulkaisuna jo valmistuneessa Mi-
ka Räisäsen väitöskirjassa (artikkelimuotoinen). 

Työterveyslaitoksella ja Kuopion yliopistossa valmistui MOBILE2-kokonaisuudelle kaksi li-
sensiaatintyötä: Työterveyslaitoksella liittyen päästöjen vaikutukseen (S. Isotalo, 2002: Pako-
kaasuhiukkasten aiheuttamat DNA-vauriot). Kuopion Yliopistossa aiheena oli  ”Palamishiuk-
kasten orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen analyysi” (Timo Ålander, 2000). 

TKK:n liikenteen valo-ohjaukseen ja simulointiin liittyvistä MOBILE2-hankkeista valmistui 
yksi väitöskirja (J. Niitymäki, 2002: Fuzzy Traffic Signal Control, Principles and Applica-
tions) sekä kaksi diplomityötä (Ville Könönen, 1999: New Methods for Traffic Signal Control  
- Development of Fuzzy Controller ja Mette Granberg, 2002: Traffic-generated pollution and 
modelling of urban air quality).  

Lisäksi TKK:lla tehtiin nastarengasprojektiin liittyvä diplomityö (J. Savenius, 2002: Nasta-
renkaiden käytön vaikutukset), ja  TKK:n melunmittausvaunuun eli NOTRA-hankkeeseen 
liittyen valmistui Bratislavassa yksi diplomityö (P. Pelech,  2000: Testing device for road noi-
se measurement). VTT:n RAKE-hankkeeseen liittyen valmistui yksi diplomityö aiheenaan 
pakokaasumääräysten seuranta (C. Söderström, 2002: Dynaamisen kuormitussyklin vaikutus 
raskaan kaluston dieselmoottorin säänneltyihin pakokaasupäästöihin).  

TTKK:lla valmistui MOBILE2-kokonaisuuteen liittyvä diplomityö aiheesta ”Yksilön vaiku-
tusmahdollisuudet CO2-päästöjen ja energiankulutuksen vähentämisessä” (M. Norava, 2001). 

3.3. SEMINAARIT 

Tiedottaakseen tutkimustuloksista MOBILE2-tutkimuskokonaisuus järjesti myös vuosittain 
avoimia yleisöseminaareja. Syksyisin pyrittiin pitämään vuosiseminaari, joka painottui tutki-
mustulosten julkistamiseen ja kevätkaudella pidettiin ns. teemaseminaareja valituista aiheista. 
Seminaareihin liittyvässä tiedottamisessa koordinaation apuna toimi Motiva. 

Ensimmäinen kevätseminaari, joka pidettiin Innopolissa 30.3. 1999, keskittyi vasta esittele-
mään tutkimuskokonaisuudelle valittua toimintalinjaa ja tutustuttamaan hankkeiden tutkijoita 
toisiinsa. Saman vuoden syksyllä pidettiin myös ensimmäinen varsinainen vuosiseminaari 
yhdessä ProMOTOR-tutkimusohjelman kanssa. Tässä Valkeassa talossa (Haaga) 4.11.1999 
pidetyssä tilaisuudessa esiteltiin jo tuloksia ensimmäisistä MOBILE2-hankkeista. Sen yhtey-
dessä otettiin käyttöön myös seminaareille yhteinen teemaotsikko ”Kohti energiatehokasta ja 
ympäristötietoista tulevaisuutta”, joka jalostui vielä muotoon ”Kohti energiatehokasta ja ym-
päristötietoista liikennettä”, kun seminaareja järjestettiin vain MOBILE2-tilaisuuksina. 

Keväällä 2000 (16.05.2000) pidettiin kansainvälisesti värittynyt teemaseminaari otsikolla 
"Driving into the Future - Worldwide Hybrid And Electric Vehicle Development”. Sen pää-
puhujina olivat kansainvälisen energiajärjestön IEA:n hybridi- ja sähköautoja koskevan sopi-
muksen "Hybrid and Electric Vehicles” -delegaatit sekä parhaat kotimaiset asiantuntijat. 
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 Kuvat  9a,b,c.  Yhteisseminaarit ProMOTOR ohjelman kanssa tarjosivat erinomaisia  

verkottumismahdollisuuksia ja esittelivät myös tuotteita, joiden kehittämisessä 
MOBILE/ProMOTOR ovat olleet mukana 
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 Kuvat 10a,b.  MOBILE-seminaarit keräsivät yleensä noin sadan osallistujan joukon  
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Kuvat 11a,b.  MOBILE2-seminaarien lehdistötilaisuudet herättivät mielenkiintoa 

 ja tuloksista raportoitiin useissa tiedotusvälineissä, myös sähköisissä.     
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Syksyn 2000 vuosiseminaarissa, joka pidettiin VTT:n auditoriossa 10.10.2000, oli teemana 
pienhiukkaset liikenteessä, ja nimensä mukaisesti se keskittyi liikenteen hiukkaskysymyksiin, 
joihin silloin paneutui jopa viisi MOBILE2-hanketta samanaikaisesti. Teeman ajankohtaisuu-
den ansioista useat tiedotusvälineet käsittelivät aihetta varsin laajasti seminaarin jälkeen. 

Vuonna 2001 järjestettiin vain yksi seminaaritilaisuus, jonka teemana oli hiilidioksidipäästö-
jen vähentäminen ja otsikkona ”Johtaako tieto parempaan liikenteeseen”. Siinä pohdittiin pe-
ruskysymystä, miksi tutkimustieto ei muutu toimenpiteiksi, ja se pidettiin Valkeassa talossa 
6.11.2001. Myös vuonna 2002 pidettiin vain yksi tilaisuus. Tämän Kuutio Auditoriossa 5.11. 
2002 järjestetyn teemaseminaarin otsikko oli ”Keinot puntariin - Uusinta uutta liikenteen 
CO2-päästöjen vähentämisestä”. 

Tutkimuskokonaisuuden päättyessä pidettiin vielä päättöseminaari 10.12.2003, sekin Val-
keassa talossa. Sen ohjelmaan sisältyivät sekä katsaukset viimeisten käynnissä olleiden pro-
jektien tuloksiin että koko tutkimuskokonaisuutta ja tutkimuksen tulevaa toimintaympäristöä 
ja –tapaa luodanneet keskusteluosuudet. 

Kuva 12.  Päättöseminaari pidettiin Valkeassa talossa, joka oli tarjonnut hienot puitteet mo-
nelle MOBILE2-seminaarille jo sitä ennen. 

 

3.4. ESITTEET JA VERKKOSIVUT 

Tutkimuskokonaisuus julkaisi toimintaansa kuvaavan yleisesitteen sekä suomeksi että englan-
niksi (Liite 5). Tärkeä tiedonlevitys ja –välityskanava ovat olleet myös verkkosivut (os. 
http://www.mobile.vtt.fi), jotka pyritään pitämään toiminnassa vielä jonkin aikaa tutkimusko-
konaisuuden päätyttyäkin. 



52 

4. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 
Kansainvälistä näkyvyyttä tutkimuskokonaisuudelle ja sen tuloksille on saatu sekä koordinaa-
tion että yksittäisten tutkijoiden toimesta lähinnä seminaareissa ja konferensseissa. Joissakin 
hankkeissa on lisäksi osallistuttu kansainvälisiin tutkijaverkostoihin tai pohjustettu kansainvä-
lisen hankkeen käynnistymistä.  

4.1.1 Näyttelyt ja messut 

Tutkimuskokonaisuus oli esillä Suomen osastolla Barcelonassa lokakuussa 2001 järjestetyssä 
näyttelyssä 1st Annual European Energy and Transport Conference – A Safer Tomorrow  - 
tilaisuuteen liittyen. Lisäksi MOBILE2 –tutkimuskokonaisuus ja projektien tuloksia oli näyt-
tävästi esillä yhteisosastolla ProMOTORin ja VTT Prosessien kanssa Helsingissä kesäkuussa 
2002 järjestetyssä kansainvälisessä autoinsinöörijärjestöjen FISITA 2002 World Automotive 
Congress’in näyttelyssä.  

Projektien vastuuhenkilöiden ja tutkijoiden toimesta MOBILE2-projektien tuloksia on esitelty 
yhteensä noin viidessäkymmenessä esitelmässä erilaisissa konferensseissa. Konferenssiesitel-
millä mitattuna varsinkin ilman epäpuhtauksiin ja niiden leviämiseen liittyvät projektit ovat 
olleet erityisen tuottoisia. Samoista hankkeista on myös kirjoitettu yli puolet MOBILE2 -pro-
jektien tuottamasta yli neljästäkymmenestä tieteellisestä kansainvälisestä artikkelista.  

 

 

Kuva 13. Suomen osasto Barcelonan näyttelyssä lokakuussa 2001. 
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Kuva 14. Tutkimuskokonaisuuden koordinaattori Sari Nobell esittelemässä  
MOBILE2-kokonaisuutta Barcelonassa 

. 

4.1.2 Tutkijavaihdot ja vierailut 

Tutkimuskokonaisuuden koordinaattori Sari Nobell oli vuonna 2001 syksyllä tutkijavaihdossa 
Japanissa kuuden viikon ajan. Matkan aikana MOBILE2-tutkimuskokonaisuutta esiteltiin 
osana Kioton ja Wasedan yliopistoissa pidettyä liikenteen energia- ja päästötutkimusta Eu-
roopassa esittelevää luentotilaisuutta.  

Helsingin yliopiston hankkeessa ”Daccan ilmansaasteselvitys – erityiskohteena pölyongel-
mat” on projektin tutkija (Kaarle Kupiainen) vieraillut Daccassa ottamassa näytteitä, ja pai-
kallinen tutkija on tekemässä väitöskirjaansa Suomessa.  

Työterveyslaitoksen MOBILE2-projektiin osallistunut tutkija pääsi tutkijavaihtoon Japaniin 
suorittamaan jatkotutkimusta päästöjen biologisesta vaikutuksesta. TKK:n melumittaus-
hankkeen alkuvaiheessa aiheen tiimoilta tehtiin diplomityö Bratislavassa. 

4.1.3 Kansainväliset verkostot 

Tutkijavaihdon lisäksi myös kansainvälisiin tutkijaverkostoihin osallistuminen on MOBILE2-
hankkeissa ollut aktiivista. Koordinaatiohankkeen puitteessa on oltu mukana vuonna 2001 
pohjoismaisen energiatutkimusohjelman (NEFP) valmistelussa sekä vuosina 2002 ja 2003 
YK:n päästömääräyksiä valmistelevassa työryhmässä (GRPE). Lisäksi omana erillisenä 
hankkeenaan oli osallistuminen EU:n Environmentally Enhanced Vehicles (EEV) –työryh-
mään.   
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Laajassa taajama-ajoneuvojen propulsiohankkeessa osallistuttiin IGU:n, International Gas 
Unionin, kaasun käyttöä liikenteessä tutkivaan työryhmään sekä ENGVAn ja IANGV:n toi-
mintaan. Lisäksi yhden MOBILE2-hankkeen puitteissa osallistutaan COST-toimintaan ja toi-
sen puitteissa tehtiin valmisteleva työ jotta päästiin partneriksi EU:n laajaan liikennepäästöjä 
koskevaan ARTEMIS-hankkeeseen.  
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5. TUTKIMUSKOKONAISUUDEN ARVIOINTI 

5.1. ULKOPUOLINEN ARVIOINTI  

Tutkimuskokonaisuus arvioitiin vuonna 2002. Ulkopuolisena arvioijina olivat Tuomas Raivio 
ja Juha Vanhanen Gaia Group Oy:stä. Tämä arviointi keskittyi MOBILE2:lle asetettuihin ta-
voitteisiin ja niiden saavuttamiseen, kokonaisuuden projektivalikoimaan, johtoryhmän ja 
koordinaation toimintaan sekä tutkimustyön vaikuttavuuteen.  

Ulkopuolisen arviointiraportin mukaan MOBILE2:n rajaus ja tavoitteet on määritelty hyvin 
laajoiksi eikä niitä siksi ole pystytty täysin saavuttamaan. Kokonaisuuden projektijakauman 
painotus oli erilaisissa teknisissä ja kirjallisuusselvityksissä sekä tiedonkeruussa. Projektit 
olivat tutkimusorganisaatioissa olleet arvioijien käsityksen mukaan riskitasoltaan, strategi-
selta merkitykseltään ja kytkennältään organisaation muihin projekteihin keskimäärin vaati-
mattomia. 

Tutkimuskokonaisuudessa tehdyn tutkimuksen suora liiketoiminnallinen vaikuttavuus arvioi-
tiin vähäiseksi, mutta samalla todettiin, että tämä on kokonaisuuden aihepiirille tyypillistä. 
Kokonaisuus sisälsi arvioijien mukaan tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävät kapeat 
komponentit, mutta painopiste oli tiedonkeruu- ja seurantatyössä, jonka vaikuttavuus on lä-
hinnä välillistä. 

Kokonaisuuden rahoitusmalli, jossa rahoittajat päättävät itsenäisesti rahoitusosuuksiensa käy-
töstä, on ilmeisesti ollut jossain määrin ongelmallinen. Kokonaisuuden vahvuuksia ovat olleet 
toimiva tutkijoiden verkottuminen sekä erinomainen yhteiskunnallinen näkyvyys. Tutkijoiden 
kokema tärkein lisäarvo oli projekteille kohdistetun kyselyn  mukaan rahoituksen saaminen, 
sillä suuri osa projekteista ei olisi toteutunut ilman MOBILE2:a. Rahoituspäätösten aika-
tauluja pidettiin kuitenkin häiritsevän hitaina. Johtoryhmän ja kokonaisuuden koordinaation 
toiminta koettiin hyvänä.  

Arvion pohjalta suositeltiin seuraavaa: 

1. Tulevaisuudessa tutkimuksellinen lisäarvo olisi saavutettava kaikissa projekteissa 

2. Päivitys- ja seurantatyö olisi erotettava tutkimustyöstä 

3. Yhteistyötä yhteiskunta- ja ihmistieteiden kanssa olisi lähennettävä 

4. Saavutettu verkostoituminen ja tiedotusasema on turvattava 

5. Kansainvälistä verkottumista on tuettava 

6. MOBILE2:n ja ProMOTOR:n päättyessä liikennetutkimuksen tulevaisuuden organisoitu-
minen olisi selvitettävä laajapohjaisesti ja objektiivisesti. 
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5.2. JOHTORYHMÄN SUORITTAMA ARVIOINTI 

Arvioinnin toisena osana johtoryhmä arvioi tutkimuskokonaisuutta omista lähtökohdistaan. 
Tämä johtoryhmäkysely toteutettiin toukokuussa 2002. Vastaajien joukossa olivat kaikki pää-
rahoittajat, sekä asiantuntijatahojen edustajista puolet. Koordinaatiotahon edustajat eivät osal-
listuneet kyselyyn.  

Kysymykset, joihin johtoryhmäläisiltä pyydettiin vastauksia, olivat: 

• Onko MOBILE2- mielestänne saavuttanut sille vuonna 1999 asetetut tavoitteet? (Kts. 
oheinen esite) Kommentoikaa tavoitteita ja niiden saavuttamista oman organisaationne 
näkökulmasta. 

• Kokemuksenne MOBILE2 –toimintamallista yleensä (rahoitusmalli, johtoryhmä, koordi-
naatio, seminaarit, projektien rahoitus, projektien toteutus ja seuranta, tulosten raportointi 
etc.).  Mitkä seikat ansaitsevat kiitosta, mitä olisi voinut parantaa tai muuttaa.  

• Mikä on ollut panoksenne MOBILE2-kokonaisuuteen? (Rahoittaja ja/tai asiantuntemus 
johtoryhmään (ilmoittakaa rahoituksen määrä)) Oletteko itse tai onko organisaationne ol-
lut tyytyväinen antamansa panoksen vastineeseen? 

• Kokemuksenne johtoryhmätyöskentelystä (mm. johtoryhmän kokoonpano, kokoukset, 
strategiaseminaarit, vierailijat, seurantaryhmäkokoukset) -  kehittämistarpeita ja muita 
ideoita  

• Ovatko MOBILE2 -projektien toteutus ja tulokset olleet odottamaanne tasoa? Oletteko 
mielestänne voineet olla mukana projektityössä ja vaikuttaa projektien toteutukseen riit-
tävästi? 

• Oletteko voineet hyödyntää MOBILE2-projektien tuloksia työssänne ja organisaationne 
tarpeisiin? Miten tai miksi ei? 

• Mikä on mielestänne ollut MOBILE2:n paras anti? 

• Mitä MOBILE2:een olisi voinut lisätä, mikä on jäänyt puuttumaan? 

• Kokonaisarvio MOBILE2:sta asteikolla erinomainen /hyvä/tyydyttävä/välttävä/huono. 
Perustelut valitulle arvosanalle 

• Millaisia ovat näkemyksenne aihepiirin tutkimuksen jatkotarpeesta ja tulevaisuudesta? 
 

Yhteenvetona vastauksista voitiin todeta, että enimmäkseen johtoryhmätyöhön osallistuneet 
kokivat, että MOBILE2 on saavuttanut sille asetetut tavoitteet melko hyvin, vaikka etenkin 
pitkän aikavälin tavoite ”Liikenteen ja kuljetusten kokonaisvaltainen sopeuttaminen kestävän 
kehityksen ehtoihin” oli jo melkoisen vaativa pelkästään tutkimusohjelman avulla toteutetta-
vaksi ja siksi jopa epärealistinen. 

Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna MOBILE2:ssa on tehty paljon yksittäisiä hankkeita, jotka 
peittävät vain osan tutkimusalueesta. Ongelmaksi on muodostunut se, että MOBILE2 ei täysin 
onnistunut kysyntälähtöisessä tutkimusten ohjaamisessa, vaan se on tarjontatyöntöisyydestä 
johtuen vähitellen ajautunut hieman sirpaleisen lopputulokseen.  
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MOBILE2 on tarjonnut tutkijoille hyvän foorumin verkottua ja tehdä pitkäjänteisesti ympäris-
töspesifiä tutkimustyötä. Siitä on ollut kiistatonta hyötyä asiantuntijatahojen osaamisen kehit-
tymiselle. MOBILE2-tutkimuksessa luodun perustiedon varaan on voitu rakentaa monia isoja 
hankekokonaisuuksia. 

Kaikki johtoryhmätahot ovat yhtä mieltä siitä, että eräs parhaista tuloksista (osan mielestä jo-
pa paras) on ollut MOBILE2:n aikaansaama pitkäjänteinen ja poikkitieteellinen liikennealan 
ympäristö- ja energiakysymyksiin paneutunut tutkimusverkosto. Tämän verkoston muodosta-
vat tutkimusta rahoittavat tahot, tutkimusta ohjaava johtoryhmä, tutkimusta suorittavat tahot, 
sekä tuloksien hyödyntäjät.  

Tämän osin jo ensimmäisen MOBILE-tutkimusohjelman aikana syntynyt verkosto katsottiin 
ratkaisevalla tavalla parantaneen myös keskusteluilmapiiriä liikenteen ympäristöasioista,  jol-
loin eri tahojen välisen luottamuksen kasvamisen ja ”yhteisen kielen” löytymisen seurauksena 
turhan kinastelun sijasta enemmän energiaa on voitu suunnata havaittujen ympäristöongel-
mien ratkaisemiseen. 

Verkoston kautta aihealue on saatu myös enemmän mediaa ja suurta yleisöä kiinnostavaksi, 
sekä pystytty koordinoimaan tutkimusta, ja saamaan sille näkyvyyttä myös kansainvälisesti. 
Samoin verkoston myötävaikutuksella tapahtunutta uusien asiantuntijoiden koulutusta pidet-
tiin merkittävänä saavutuksena.  

Pääsääntöisesti johtoryhmäläiset kokivat johtoryhmätyöskentelyn hyödyllisenä. Johtoryhmä 
on ollut tehokas tietovaihdon foorumi, ja sen kautta saattoi nähdä sektorin kehittämistarpeet 
laaja-alaisesti, pitkäjänteisesti ja haasteellisesti. Rahoituksen painopistealojen määrittely joh-
toryhmässä on ollut hyödyllistä; joskin siitä huolimatta kokonaisuus jäi hieman pirstaleiseksi.  

Organisatorisesta näkökulmasta katsottuna suurimpana puutteena pidettiin sitä, että tutkimus-
kokonaisuudella ei ollut selkeää isäntäorganisaatiota, mikä näkyi mm. rahoituksen epävakau-
tena. Vaikuttaa myös siltä, että tutkimuskokonaisuuden toiminnan aikana suhtautuminen oh-
jelmiin olisi muuttunut entistä valikoivammaksi ja kriittisemmäksi, mikä on toisaalta ymmär-
rettävää ohjelmien määrän kasvaessa ja resurssien pysyessä pääosin ennallaan.  

Tulosten raportointi nimenomaan laajemmalle yleisölle ei välttämättä ollut riittävän tehokas-
ta, vaikka se johtoryhmän näkemyksen mukaan kuitenkin toimii huomattavasti paremmin kun 
useimmissa muissa tutkimusohjelmissa. Keskeinen ongelma on, miten tuotettu tieto saataisiin 
tavoittamaan päättäjät ja tärkeät tulosten hyödyntäjät. Tulosten yleistajuiseen esittämiseen ja 
"myymiseen" päättäjille tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.  
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