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1. JOHDANTO

Nopea kaupungistuminen, autoistuminen sekä taloudellinen kasvu ovat eräitä syitä
ilmansaasteongelmiin useimmissa kasvavissa suurkaupungeissa. Vertailevat riskiarvioinnit sekä
terveystutkimukset, joita on tehty monissa kaupungeissa (mm. Bangkokissa, Kairossa, Meksiko
Cityssä, Quitossa, Santiagossa ja Keski- ja Itä-Euroopan kaupungeissa) ovat osoittaneet, että
pienet hiukkaset ja lyijy aiheuttavat ihmisten terveydelle eniten vahinkoa. Muita haitallisia
päästöjä ovat rikkidioksidi (SO2), otsoni (O3) (useimmiten lämpimillä, aurinkoisilla alueilla,
jossa topografiset olosuhteet ovat huonot), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (joista osa tunnetaan
karsinogeeneina), typpioksidit (NOx) ja hiilimonoksidi (CO) (liittyy maailmanlaajuiseen
ilmastonlämpenemiseen).

MOBILE-tutkimusohjelman tarkoituksena on ollut kehittää keinoja ja menetelmiä, joiden avulla
voidaan vähentää liikenteen energiankulutusta ja päästöjä. Päätutkimusalueita ovat olleet
moottoripolttoaineet ja moottoritekniikka, ajoneuvot ja niiden alajärjestelmät, päästöt ja ilman
laatu sekä ajoneuvojen käyttötavat. Kehitettyjen menetelmien hyödyntäminen on tapahtunut
lähinnä kotimaassa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa tieliikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja,
niiden laajuutta, vakavuusasteita sekä haittojen aiheuttamia terveydellisiä vaikutuksia ns.
länsimaiden ulkopuolelle jäävien maiden suurkaupungeissa. Tavoitteena oli myös määrittää
tarkemmin kohdekaupunkeja, joissa MOBILE-tutkimusohjelmassa kehitettyjä
puhdistusmenetelmiä ja �tekniikoita voitaisiin tehokkaasti hyödyntää.

Tutkimukseen kuuluvat seuraavat osat:

1. Länsimaiden ulkopuolisten maiden suurkaupunkien liikenneperäisten ympäristövaikutusten
karkea kartoittaminen kirjallisuuden sekä tilastotietojen perusteella ja ympäristöongelmiltaan
merkittävimpien kaupunkien valitseminen lähempää tarkastelua varten.

2. Valittujen kaupunkien yleiskuvaus (maankäyttö, asukasmäärä, BKT, ...) sekä kaupunkien
liikennejärjestelmän (infrastruktuuri, liikennemuotojakauma, autokanta, energiankulutus, ...)
kuvaus.

3. Kaupungeissa toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet liikenteen ympäristöhaittojen
vähentämiseksi.

4. Suositus jatkotoimenpiteistä ja ehdotus mahdolliseen jatkotutkimukseen otettavista kohteista.
5. Toimenpiteiden suorittamiseksi tarvittavan rahoituksen mahdollisten lähteiden kartoitus.

2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimuksessa kartoitettiin tieliikenteen aiheuttamia ilmanlaatuongelmia ns. länsimaiden
ulkopuolelle jäävissä suurkaupungeissa. Eri päästölajien terveys- ja hyvinvointivaikutuksista
sekä niiden vähentämiskeinoista koottiin tiivis tietopaketti. Myös alan suomalaiseen osaamiseen
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tehtiin läpileikkaus, mutta asiaa ei tutkittu tarkemmin, koska MOBILE2 �tutkimusohjelmassa
käynnistettiin aiheesta oma tutkimushanke.

Tutkimuksen varsinainen pääsisältö eli ilmanlaadun ongelmien kartoitus suoritettiin 12
kohdekaupungissa, jotka valittiin tietyillä kriteereillä asukasmäärältään maailman 70 suurimman
kaupungin joukosta. Kaupungeista koottiin niiden yleistiedot, kuten asukasmäärä- ja
asukastiheysluvut sekä maan bruttokansantuotteen arvo. Liikennejärjestelmästä selvitettiin
kaupunkien joukkoliikennejärjestelmän yleispiirteet sekä liikennejärjestelmän ja ilmanlaadun
ongelmat. Tutkimuksessa päätettiin keskittyä kaupungeissa mahdollisesti meneillään oleviin
projekteihin, joista pyrittiin saamaan niin paljon lisätietoja kuin mahdollista.

3. TULOKSET

Ilmansaasteet aiheutuvat suurista paikallaan pysyvistä lähteistä (teollisuus, voimalaitokset ja
kunnalliset jätteidenpolttouunit, pienistä paikallaan pysyvistä lähteistä (kotitaloudet ja pienet
kaupalliset lämmityskattilat) sekä liikkuvista lähteistä (liikenne). Esimerkiksi Aasiassa käytetään
paljon korkean rikkipitoisuuden dieselpolttoainetta, ja liikenne onkin merkittävä
rikkipäästölähde. Kaupungeissa, joissa ajoneuvoissa käytetään yhä lyijypitoista polttoainetta, 80-
90 % ilmakehän lyijypitoisuudesta voi olla liikenteen aiheuttamaa. Ajoneuvot ovat yleensä myös
suurimpia CO-päästöjen lähteitä.

Keinot saastumisen negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi voivat keskittyä saastelähteiden ja -
vastaanottajien erottamiseen, saastumisaktiivisuuden pienentämiseen, saastumisominaisuuksien
vähentämiseen ja päästöjen hallitsemiseen suodattimien avulla. Maankäyttö, kaavoitus ja muut
maankäytön säännökset voivat vaikuttaa kaupunkien ilmanlaatuun jopa mikrotason päätöksien
kautta.

OECD-maissa on 70 % maailman autokannasta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 58 %
kotitalouksista omistaa vähintään yhden henkilöauton ja 20 % talouksista vähintään kaksi
henkilöautoa. Kehitysmaista Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla oli vuonna 1993 68
ajoneuvoa 1000 asukasta kohden ja Itä-Aasiassa 29 ajon./1000 as (kuva 1.).
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Kuva 1. Henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohden eri alueilla ja joissain valituissa maissa.

Kehitysmaissa ja siirtymätalouksissa moottoriajoneuvokannan odotetaan kasvavan suhteessa
eniten (kuva 2.).

Kuva 2. Moottoriajoneuvojen omistus vuosina 1970-2010.

Suurin osa moottoriajoneuvokannan kasvusta kehitysmaissa keskittyy kaupunkialueille. Iranissa,
Korean tasavallassa, Keniassa, Meksikossa ja Thaimaassa 50 % maan autokannasta on
keskittynyt pääkaupunkiin.

Aasiassa suurin osa ajoneuvokannan kasvusta johtuu kaksi- ja kolmipyöräisten
moottoriajoneuvojen lisääntymisestä. Esimerkiksi Thaimaassa, Malesiassa, Indonesiassa ja
Taiwanissa kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen osuus on yli puolet kaikista
moottoriajoneuvoista. Näiden ajoneuvoryhmien odotetaan kasvavan eniten Kiinassa ja Intiassa ja
muissa tiheästi asutetuissa, alhaisen toimeentulon maissa.
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Tulotason kasvaessa myös autonomistus lisääntyy. Monissa kehitysmaissa suunnittelematon ja
koordinoimaton maankäyttö on johtanut nopeaan kaupunkien reuna-alueiden kasvamiseen.
Köyhemmät asuinalueet usein eristyvät, koska niiltä ei ole hyviä joukkoliikenneyhteyksiä.

Ilmansaasteiden tärkeimmät vaikutukset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Ilmansaasteiden vaikutukset.

Saaste Paikalliset ongelmat Alueelliset ongelmat Maailmanlaajuiset
ongelmat

Hiukkaset Terveys
(hengityssairaudet)
Likaantuminen
Kasvillisuuden tuhou-
tuminen

Näkyvyyden heikkene-
minen (valkoinen usva)

SO2 Terveys
(hengityssairaudet)
Aineelliset vahingot ja
kasvillisuuden tu-
houtuminen

Happosaostumat
Aineelliset vahingot ja
kasvillisuuden tuhoutu-
minen

Kasvihuonevaikutus-ten
kohtuullistaminen

NOx Terveys
(hengityssairaudet)
Troposfäärin otsonin
muodostuminen
Aineelliset vahingot ja
kasvillisuuden tu-
houtuminen

Happosaostumat
Näkyvyyden heikkene-
minen (ruskea usva)
Aineelliset vahingot ja
kasvillisuuden tuhoutu-
minen

Maailmanlaajuinen
lämpeneminen
(typpioksiduuli)

HC Terveys
(karsinogeeninen)
Troposfäärin otsonin
muodostuminen
Kasvillisuuden tuhou-
tuminen (etyleeni)

Maailmanlaajuinen
lämpeneminen
(metaani)

CO Terveys (toksinen)
Lyijy Terveys (toksinen)
Troposfäärin otsoni Terveys

(hengityssairaudet)
Aineelliset vahingot

Terveys
(hengityssairaudet)
Aineelliset vahingot
Näkyvyyden heikkene-
minen

Hiilidioksidi Maailmanlaajuinen
lämpeneminen

CFC, HCFC Stratosfäärin otsoni-
kerroksen ohenemi-nen
Maailmanlaajuinen
lämpeneminen
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Pakokaasujen alueellisia vaikutuksia aiheutuu pitkäaikaisesta altistumisesta melko suurelle
määrälle haitta-aineita. Alueellisia vaikutuksia aiheutuu niistä yhdisteistä, jotka ovat suhteellisen
pitkäikäisiä ilmakehässä. Liikenteen alueellisten ympäristövaikutusten merkittävyyteen
vaikuttavat paikallisolosuhteet, kuten muiden päästölähteiden päästölajit ja �määrä,
maantieteellinen sijainti sekä ilmastolliset tekijät.

Ilmanlaadun heikkenemistilanteita eli ns. episoditilanteita syntyy erityisesti kaupunkialueilla
pitoisuuksien kasvaessa epätavallisen suuriksi sääolosuhteiden vaikutuksesta. Suurilla
kaupunkialueilla, joissa liikennettä on paljon ja ilmaa kuormittavat myös teollisuuden ja
energiantuotannon päästöt, episoditilanteet voivat olla pitkäaikaisia savusumu- eli smog-
tilanteita. Savusumun syntyminen riippuu monesta paikallisesta tekijästä, kuten
maantieteellisistä ja meteorologisista olosuhteista. Savusumun kestoaika lasketaan yleensä
tunneissa tai vuorokausissa. Ympäristö- ja terveysvaikutusten kannalta oleellisinta on ilmiön
toistuvuus.

Ilmansaasteiden globaalit eli maailmanlaajuiset vaikutukset syntyvät monien eri päästölähteiden
yhteisvaikutuksista. Päästöjen määrällä ja kaukokulkeutumisella on suuri merkitys. Globaaleja
vaikutuksia on pääasiallisesti sellaisilla yhdisteillä, joiden pysyvyys ilmakehässä on hyvä. Ilman
epäpuhtauksien merkittävimmät tunnetut globaalit vaikutukset ovat yläilmakehän otsonikato ja
ilmastonmuutokset eli ns. kasvihuoneilmiö. Liikenneperäisistä päästöistä kasvihuoneilmiöön
vaikuttavat eniten hiilidioksidipäästöt ja typpioksiduuli. Otsonikerroksen ohenemiseen
vaikuttavat pääasiassa CFC-yhdisteet ja typen oksidit.

Liikenteen ympäristövaikutuksia voidaan pienentää joko vähentämällä emissioiden määrää tai
niiden leviämistä tai parantamalla ympäristön emissionsietokykyä. Päästöjen vähentäminen voi
tapahtua liikenteen määrän tai sen laadun kautta. Monet toimet voivat vaikuttaa näihin
molempiin.

Taulukkoon 2. on koottu emissioiden vähentämistoimenpiteitä.
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Taulukko 2. Liikennesektorin ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteitä.

Toimenpideryhmä Vaikutus
Ajoneuvotekniikka
• moottori
• pakokaasujärjestelmä
• polttoaine
• ajoneuvopaino

Suoritekohtaisten pakokaasu-
päästöjen määrän väheneminen

Kuljettajaan kohdistuvat toimenpiteet
• joustava ajotapa
• alhainen nopeus
• reitinvalinta

Vähemmän pakokaasupäästöjä
ajosuoritetta kohden
Pienempi ajosuorite

Väylään kohdistuvat toimenpiteet
• linjaus
• liittymien muotoilu ja liikenneohjaus
• päällystetyyppi
• kunnossapito

Vähemmän pakokaasupäästöjä
ajosuoritetta kohden
Pienempi ajosuorite

Liikennesuunnittelu ja liikennelainsäädäntö
• nopeusrajoitukset
• liikenteen rajoittaminen
• pysäköinti
• liikenneverkkosuunnittelu

Vähemmän pakokaasupäästöjä
ajosuoritetta kohden
Pienempi ajosuorite

Yhdyskuntasuunnittelu
• toimintojen sijoittelu
• rakennusten sijoittelu siten, että katutila on ilmastoitu
• terminaalien sijoittelu
• taajamien sijoittelu

Pienempi liikennesuorite
Katutilan ilman pienempi pako-
kaasupitoisuus

Rakennustekniikka
• julkisivujen eristys
• raitisilmanottopaikkojen sijoitus

Huoneilman epäpuhtauksien
vähentäminen

Taloudelliset ja hallinnolliset toimenpiteet
• maksut ja verot
• kiellot
• ohjausmenetelmät

Vaikutus matkustajien kulkumuo-
don, matkan kohteen ym. valin-taan

Korvaavat toimenpiteet
• telekommunikaatio
• uudet liikennemuodot

Mahdollisuus vähentää liikenne-
tarvetta. Ympäristöystävällisempi
liikenne.

Ilmanlaatuongelmien ratkaisuun löytyy Suomesta lukuisia keinoja, joita voidaan hyödyntää
myös vientituotteina. Esimerkiksi Ilmatieteen laitos tekee ilmanlaatuennusteita, lisäksi
Ilmatieteen laitoksella on kehitetty maantieliikenteen päästöjen leviämismalli CAR-FMI. YTV:n
ympäristötoimiston tärkein tehtävä on ilmanlaadun seuranta pääkaupunkiseudulla.
Kansanterveyslaitos tutkii, seuraa ja edistää suomalaisten terveyttä. Myös Keuhkovammaliitto
tekee tutkimusta myös ilmanlaadun saralla. Kemira Metalkat kehittää, valmistaa ja markkinoi
katalysaattoreita. Fortum valmistaa ympäristöystävällisiä polttoaineita. Motiva tarjoaa KEY �
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koulutusta eli linja- ja kuorma-autoalan koulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on kouluttaa
yrityksen koko henkilökunta energiaa ja ympäristöä säästäviin toimintatapoihin. VTT
Yhdyskuntatekniikka on kehittänyt kaikkien liikennemuotojen päästöjen laskentajärjestelmän
LIPASTO 98. VTT on kehittänyt myös Suomen Postille Postin kuljetusten ajoneuvopäästöjä
seuraavan Posti-Enviro �laskentajärjestelmän. Myös monissa yliopistoissa, kuten Teknillisessä
korkeakoulussa, Tampereen teknillisessä korkeakoulussa ja Kuopion yliopistossa tehdään paljon
alan tutkimustyötä.

Tämän tutkimuksen alussa kartoitettiin ns. länsimaiden ulkopuolelle jäävät suurkaupungit, joissa
asukasmäärä esikaupunkeineen ylittää yhden miljoonan (Eurooppa) tai kolmen miljoonan (muut
maanosat). Tällä seulalla kaupunkien määräksi tuli 70.

Lähempään tarkasteluun valittiin 12 kaupunkia sillä perusteella, että ympäristöongelmat
kaupungissa ovat merkittävät, kaupungeista on saatavissa aiheeseen liittyvää tietoa ja
kaupungissa on mahdollisesti käynnissä tai suunnitelmissa ilmanlaadun parantamiseen liittyvä
projekti.

Kaupungeista viisi sijaitsi Aasiassa (Bangkok, Dacca, Jakarta, Mumbai ja Shanghai), kolme
Euroopassa (Ateena, Budapest ja Praha), yksi Afrikassa (Kairo), yksi Väli-Amerikassa (Meksiko
City) ja kaksi Etelä-Amerikassa (Santiago ja São Paulo).

Aasian maissa, etenkin Bangladeshissa ja Intiassa bruttokansantuote on tyypillisesti alhainen (n.
400 USD/asukas). Etelä-Amerikan maiden BKT on n. 4000 USD/as. Euroopan maissa BKT on
korkeampi; tutkimusalueista Kreikassa on korkein BKT (n. 12 000 USD/as.), kun esimerkiksi
Suomessa BKT asukasta kohden on 24 800 USD.

Kohdekaupunkien asukastiheys on erittäin korkea, kaikissa kaupungeissa laskennallinen
asukastiheys oli yli 2000 asukasta/km2.

Yhteisiä piirteitä ns. länsimaiden ulkopuolelle jäävien suurkaupunkien liikennejärjestelmissä on:

• moottoriajoneuvojen keskittyminen suurkaupunkialueille, joissa infrastruktuuri on
puutteellinen ja tehoton,

• vanhentuvissa ja huonosti hoidetuissa dieselmoottoriajoneuvoissa käytetään korkean
rikkipitoisuuden omaavia polttoaineita, jotka ovat suurimpia hiukkas-, SO2 � ja
savupäästöjen lähteitä,

• suurimpien HC-, savu- ja hiukkaspäästölähteiden eli moottoripyörien ja muiden kaksi- tai
kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen, joista suurin osa on kaksitahtimoottorisia, osuus
ajoneuvokannasta on merkittävä Aasian maissa,

• ajoneuvokannan korkea keski-ikä,
• vanhanmallisten ajoneuvojen valmistus,
• huono polttoaineen laatu, erityisesti bensiinin korkea lyijypitoisuus ja dieselin korkea

rikkipitoisuus,
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• riittämätön kaupunkien katupinta-ala, tehoton liikenteen hallinta ja huono joukkoliikenteen
palvelutaso ja

• riittämätön liikenteen infrastruktuuriin investoiminen.

Kohdekaupungeissa joukkoliikenne perustuu pääasiassa linja-autoliikenteeseen. Aasian maiden
kaupungeissa metro oli tutkimusajankohtana vasta suunnittelu- tai rakennusvaiheessa, minkä
vuoksi miljoonien asukkaiden joukkoliikenne hoidettiin lukuisilla linja-autoilla sekä
saastuttavilla kaksitahtimoottoriajoneuvoilla.

Kaupungeissa meneillään olevista projekteista lisätietoa saatiin seuraavista:

• Bangkok: Bangkok Air Quality Management Project,
• Bangladesh: Bangladesh Air Quality Management Project,
• Jakarta: Blue Sky programme for road traffic,
• Cairo: Cairo Clean Air Project,

DANIDA
ECOTRA
Public Awareness Campaign
Cairo Air Improvement Project

• Kiina: kansallinen toimintasuunnitelma moottoriajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi
• Latinalainen Amerikka: Clean Air Initiative in Latin American Cities

Käynnissä olevissa projekteissa yhteisenä piirteenä oli se, että monessa päärahoittajana on ollut
Maailmanpankki. Useissa projekteissa oli lukuisia osapuolia sekä yksityiseltä että julkiselta
sektorilta. Mukana on ollut myös ulkomaisia yrityksiä, maanosasta riippuen esimerkiksi
Japanista. Myös Pohjoismaat ovat olleet aktiivisia yhteistyössä, mutta Suomen rooli on
toistaiseksi ollut vähäinen. Projekteissa on usein yhtenä tavoitteena ollut yleisen tietoisuuden
lisääminen ilmanlaatuasioista.

4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tieliikenteen aiheuttamat ilmanlaatuongelmat ovat ns. länsimaiden ulkopuolelle jäävissä
suurkaupungeissa suuria ja ongelmien kasvuvauhti vain kiihtyy väestönkasvun, elintason nousun
ja autoistumisen seurauksena koko ajan. Joissain kaupungeissa asiaan on jo herätty ja
käynnistetty toimenpiteitä, jotka tähtäävät ympäristöhaittojen vähentämiseen tai ehkäisemiseen.
Ilmanlaatuongelmat ovat merkittäviä myös länsimaiden suurkaupungeissa, mutta on perusteltua
keskittyä juuri niihin kaupunkeihin, missä ongelmat ovat ylivoimaisesti suurimmat ja joissa
päästöjä pystytään merkittävästi vähentämään. Näissä maissa isojen hankkeiden läpivienti ei
myöskään usein onnistu vain oman maan resursseilla.

Tutkimussuunnitelmassa määritetyillä kriteereillä valittiin tässä projektissa 70 kaupungista
kattava 12 kaupungin joukko. Kohteiden valintaa ohjasivat myös tiedon saannin ongelmat.
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Kohdekaupunkien liikennejärjestelmille on tyypillistä, että moottoriajoneuvokanta on keskittynyt
suurkaupunkialueille, joissa infrastruktuuri on tehoton ja puutteellinen. Ajoneuvokannan keski-
ikä on korkea ja ajoneuvot huonosti hoidettuja. Etenkin Aasian suurkaupungeista jopa puolet
moottoriajoneuvokannasta saattaa olla kaksitahtimoottorisia ajoneuvoja, jotka ovat suurin HC-,
savu- ja hiukkaspäästöjen lähde. Myös dieselajoneuvojen osuus kaupungeissa on suuri.
Dieselpolttoaineen rikkipitoisuus ja bensiinin lyijypitoisuus ovat korkeita useimmissa maissa.
Joukkoliikenteen palvelutaso on useimmissa kaupungeissa huono, etenkin niissä, jossa
joukkoliikenne ei perustu raideliikenteeseen.

Liikenneperäisten ilmanlaatuongelmien ratkaisemiseksi Suomesta löytyy runsaasti alan tieto-
taitoa. Tarkemman selvityksen aikaansaamiseksi MOBILE2 �tutkimusohjelmassa käynnistettiin
hanke suomalaisen osaamisen kartoittamiseksi.

Kaikki ilmanlaadun parantamiskeinot eivät kuitenkaan aina ole käytettävissä etenkään
kehitysmaissa. Esimerkiksi katalysaattoripakon määrääminen useissa suurkaupungeissa tuskin
olisi realistinen päästöjen vähentämiskeino.

Projektin kuluessa osoittautui, että kenties kulttuurieroista ja kieliongelmista johtuen yhteyden
saaminen ulkomaisiin yhteyshenkilöihin on vaikeaa. Etenkin sähköpostia ei ulkomailla mielletä
�viralliseksi� yhteydenpitovälineeksi. Kirjallisuudesta saadun kaupunkien ilmanlaatutiedon
ajantasaisuus, vertailukelpoisuus ja luotettavuus oli sekalaista. Joissakin kaupungeissa
ilmanlaatua ei seurata aktiivisesti, kun taas joissakin on kehittyneitä
GEMS/ilmanlaadunmittauspisteitä.

Projektin perusteella voidaan todeta, että tieliikenteen aiheuttamat ilmanlaatuongelmat maailman
suurkaupungeissa ovat merkittäviä, lisäksi alalta löytyy runsaasti suomalaista osaamista. Tämän
lisäksi tarvitaan vielä aitoa halukkuutta ja ennen kaikkea pitkäjännitteisyyttä ja sitoutumista
asioiden ratkaisemiseen. Tämän kaltainen projekti ei käynnisty hetkessä eivätkä tulokset näy
vuodessa vaan pikemminkin 10 vuodessa, joten projekti saattaa edellyttää myös taloudellista
riskinottoa. Tällainen projekti on loistava mahdollisuus suomalaisen tieto-taidon viemiseen ja
edistämiseen.

5. JATKOSUUNNITELMAT

Tutkimuksen suosituksena esitettiin jatkotoimenpiteiden mahdollisimman nopeaa käynnistämistä
MOBILE2 -tutkimusohjelmassa mahdollisesti TEKES:in rahoittamana.  Tutkimuksessa esitettiin
suositus jatkohankkeiden vaiheistamisesta (kuva 3.).
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TEKES
Maailmanpankki
Ulkoasiainministeriö
EU jne.

HANKE

TAVOITTEET

OSAPUOLET

SISÄLTÖ

RAHOITTAJAT

Megacity

Suurkaupunkien tie-
liikenteen aiheuttami-
en ilmanlaatuongel-
mien, niiden terveys-
haittojen sekä alan 
suomalaisen osaa-
misen kartoittaminen

2000 2001 2010

TTKK
Fortum
Motiva
VTT Energia

Megacity2

Avata keskusteluyh-
teys suomalaisten ja
ulkomaisten tahojen 
välillä, konkreettisen 
yhteistyön käynnistä-
minen

Kohdekaupungit
Toimintamalli
Suomalaiset 
yhteistyöyritykset
ja rahoittajat
Tiedotus

TTKK
Fortum
Motiva
VTT Energia
YTV
Ilmatieteenlaitos jne.

Yleistiedot
Ilmanlaatutiedot
Liikennejärjestelmä
Käynnissä olevat
projektit
Suomalainen tietotaito
Suositukset

MOBILE2

Kohde 1

Suomalaiset osaajat
Paikalliset tahot

Ilmanlaatuongelmien
parantaminen
kohdekaupungeissa

Ohjelman laatiminen
ja toteutus

TEKES
Maailmanpankki
Ulkoasiainministeriö
EU jne. + 
paikalliset rahoittajat

Kohde 2 Kohde n

Kuva 3. Suositus tutkimuksen jatkohankkeiden vaiheistamisesta.

Tutkimusta seuraava tutkimushanke, jota kaaviossa vastaa hankenimi �Megacity 2� on
hyväksytty MOBILE2 �ohjelmaan nimellä �Suurkaupunkien liikenteen ilmanlaatuprojektit �
esiselvitys MOBILE-teknologian siirtoa varten�.

Tutkimuksen tavoitteena on edistää konkreettisten vientihankkeiden syntymistä saattamalla
yhteen alan suomalaiset osaajat sekä kotimaiset ja ulkomaiset rahoittajatahot. Menestyvien
hankkeiden aikaansaaminen edellyttää myös tarkempaa perehtymistä jo käynnissä oleviin
hankkeisiin ja ilmanlaadun parantamiseen tähtääviin ohjelmiin sekä erityisesti tapoihin, joilla
näihin ohjelmiin voidaan liittyä. Kotimainen vienti-osaaminen tulee hyödyntää esim. FinPro-
yhteistyön muodossa. Tutkimukseen kuuluvia tärkeimpiä osia ovat siten:

1. suomalaisten hankkeisiin sitoutuvien yhteistyöyritysten ja muiden tahojen etsintä
2. kotimaisten ja ulkomaisten rahoittajatahojen kartoittaminen
3. valittavissa kohdekaupungeissa käynnissä tai suunnitteilla olevien ohjelmien kartoittaminen

sekä niiden toimenpiteiden selvittäminen, joilla päästään mukaan em. ohjelmiin

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä suomalaisten alan yritysten, muiden aiheeseen liittyvien
tahojen ja vientiorganisaatioiden kanssa hyödyntäen kaikkien osapuolten omia yhteyksiä ja
erikoisosaamista. Tutkimus valmistuu keväällä 2001.
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