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             Raportointiaika          Tammikuu 2001
Raportointikaus         1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T9903
Projektin nimi
Liikennevälineiden yksikköpäästöt
Vastuuorganisaatio
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  (aiemmin  VTT Yhdyskuntatekniikka)
Projektin vastuuhenkilö

Kari Mäkelä
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Kari Mäkelä PL 1901,  02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09-456 4586 09-464 174 kari.s.makela@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

TTKK Liikenne- ja kul-
jetustekniikan laitos

Hanna Kalenoja 03-365 3436 hanna.kalenoja@cc.tut.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

10.5.1999 3 vuotta 31.12.2001

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä
MOBILE2   -rahoitus 220 250 250 720
Muu rahoitus eriteltynä

Yhteensä 220 250 250 720
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Hankkeessa määritellään tutkimusten ja ulkomaisten esimerkkien avulla Suomen olosuhteisiin
parhaiten soveltuvat päästöt ja energiankulutus kuljetettua yksikköä kohden (g/tkm, g/m3,
g/lavametri, g/kaistametri, g/hkm jne) kaikkien liikennemuotojen osalta. Hankkeessa esitetään
kertoimien laskentaperusteet ja tehdään kertoimien käyttöohjeet. Tulokset julkaistaan websi-
vulla
http://www.vtt.fi/yki/lipasto/yksikkopaastot/

Vuoden 2000 työnä tullaan kertoimet määrittelemään tavaralajeittain eri liikennemuodoissa tie-
liikenteen lukujen ollessa edelleen huomattavasti yksityiskohtaisempia kuin muissa liikenne-
muodoissa.

Vuoden 2001 työssä tulee pääpaino olemaan päästökertoimien käytettävyyden parantamisessa
ohjeiden ja tiedonhallintatyökalujen avulla.

MOBILE2-raporttikaavake 2000
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Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 �julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)

Projektista on noin 60 sivua (noin 4000 lukua) web-osoitteessa:

http://www.vtt.fi/yki/lipasto/yksikkopaastot/

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. JOHDANTO

Liikenteen päästöjen ja energiankulutuksen määrä kuljetettua tonnia tai henkilöä kohden on perus-
suure, joka on lähtökohtana kaikessa eri liikennemuotojen vertailussa. Tarve määrittää kuljetusten
ja henkilöliikenteen osuus tuotteiden ja palvelujen kokonaisympäristökuormituksesta on lisännyt
kuljetus- ja matkustussuoritetta kohti määriteltyjen päästötietojen tarvetta. Esimerkiksi tuotteen
kuljetuksen aikaisten päästöjen määrä voi lisätä tuotteen kokonaisympäristökuormitusta merkittä-
västi ja vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn. Joidenkin tuotteiden yhteydessä yrityksillä on oltava
valmius esittää tuotteesta aiheutuva kokonaisympäristökuormitus myös kuljetusten osalta. Samalla
yritys voi saada kilpailuetua ottamalla kuljetusten ja logistiikan ympäristövaikutukset huomioon
toiminnassaan. Yksikköpäästöt ovat tärkeitä myös mm ympäristöindikaattoreita määritettäessä.

Toisaalta tutkittua tietoa matkustus- ja kuljetussuoritekohtaisten päästöjen osalta ei juurikaan ole
ollut käytettävissä. Kansainväliset arviot suoritekohtaisista päästöistä ja energiankulutuksesta so-
veltuvat huonosti Suomen olosuhteisiin, sillä kullakin maalla on omat erityispiirteensä liikennevä-
lineiden ominaisuuksien ja ajo-olosuhteiden osalta. Objektiivisen tiedon puuttuminen on omalta
osaltaan lisännyt tarkoitushakuisuutta ympäristötarkasteluissa. Näin ollen Suomen olosuhteisiin on
määriteltävä päästö- ja kulutusluvut (konsensustietokanta) kaikille liikennemuodoille niin henkilö-
kuin tavaraliikenteenkin suhteen.

Tällaisen tietovarannon tarve on yhteinen hyvin laajalle käyttäjäkunnalle. Tiedon hyödyntäjien
määrän ja heterogeenisuuden takia minkään loppukäyttäjätahon ei kohtuudella voida edellyttää
rahoittavan yksin tällaista perustutkimuksen luonteista työtä. Sen vuoksi yhteiskunnan tulee olla
rahoituksen pääasiallinen lähde.

2. TAVOITTEET

Hankkeessa määritellään tutkimusten ja ulkomaisten esimerkkien avulla Suomen olosuhteisiin
parhaiten soveltuvat päästöt ja energiankulutus kuljetettua yksikköä kohden (g/tkm, g/hkm jne)
kaikkien liikennemuotojen osalta. Tavoitteena on web-sivusto, josta kuka tahansa saa viimeisim-
män tiedon eri käyttötarkoituksiin soveltuvista liikennevälineiden yksikköpäästöistä. Sivustot si-
sältävät sekä lukuja että niiden käyttöohjeita. Web-sivustot muodostaisivat "konsensustietokan-
nan", joka tarkoittaa sitä, että sekä luvut että käyttösuositukset ovat mahdollisimman laajasti
asianosaisten tahojen hyväksymiä. Projektin lopputuloksena kaikki kuljetusten päästöjä laskevat
käyttäisivät samaa yhtenäistä lähdettä ja näin varmistettaisiin tulosten vertailtavuus. Tiedot muo-
dostaisivat kansallisen tietovarannon.
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1  Menetelmät

Tutkimuksessa hyödynnetään mahdollisimman laajasti olemassa olevaa tietämystä. Viime vuosina
tietomäärä on huomattavasti kasvanut. Ongelmana on edelleen, että esimerkiksi ajoneuvojen val-
mistajien tietämys on liikesalaisuus ja käytettävissä on vain julkisten laitosten tutkimuksia, lähinnä
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten.

Tässä tutkimuksessa on käytetty pääasiassa seuraavia tietolähteitä:
1. VTT Energian  mittaustulokset
2. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan LIPASTO laskentajärjestelmä (muu kuin tieliikenne)
3. Olavi H. Koskisen ajoneuvojen simulointimalli VEMOSIM
4. Saksan ympäristöministeriön CD-ROM tietokantaa: Handbuch Emissionsfaktoren des Strassen-
verkehrs / Handbook Emission Factors for Road Transport, HBEFA
5. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ajoneuvojen ajoanalysointimittaukset

Lisäksi tietoja on verrattu Ruotsin Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) tietokantaan,
Ruotsin VTI:n tietoihin ja Tanskan Kuljetusyhdistyksen tietoihin.

Useimmiten lähtötieto on ajoneuvon päästötieto [g/ajokilometri], joka sitten on jalostettu kuormi-
tuksen perusteella päästöksi kuljetettua tavarayksikköä tai henkilöä kohden [g/tonnikilometri,
g/henkilökilometri].

3.2  Eteneminen

Yksikköpäästöprojekti on kolmivuotinen. Kuvassa 1 on tummennetuilla laatikoilla osoitettu en-
simmäisenä tutkimusvuonna saavutettu taso (kesä 2000). Ensimmäinen vuosi oli tiedon tuottami-
sen kannalta helpoin siinä mielessä, että hyväksikäytettävää tietoa oli runsaasti. Projektin edetessä
saatavissa oleva lisätieto vähenee ja sen saanti vaikeutuu. Tämä koskee erityisesti rautatie-, vesi- ja
ilmaliikennettä, jossa tutkittua tietoa on saatavissa todella vähän.

Kohdassa 4. TULOKSET esitellään tarkemmin tällä hetkellä internet-sivuilla saatavissa oleva tie-
to. Toisen vuoden (2000) tiedot eivät ole vielä webbisivuilla, vaan valmistuvat maaliskuun lop-
puun 2001 mennessä. Seuraavassa esitetään liikennemuodoittain toisen vuoden tilannetta.

ILMALIIKENNE
Ilmaliikenteessä ei ole odotettavissa tietämyksen lisäystä. Suomen olosuhteissa lentoliikenne on
lähinnä henkilökuljetusta ja tavaraliikenteen päästöjen määrittely on enemmän tai vähemmän kei-
notekoista.

RAUTATIELIIKENNE
Toisen vuoden tuloksena otsikko muuttuu raideliikenteeksi raitiotie- ja metroliikenteen mukaan-
otolla. Rautateiden henkilöliikennetietoihin lisätään Pendoliinon päästötiedot. Rahtiliikenteen
osalta lisätään päästötieto tavaralajeittain.
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VESILIIKENNE
Henkilöliikenteen osalta ei ole odotettavissa paljonkaan uutta tietoa vähäisempien tarkistusten li-
säksi. Rahtiliikenteessä on käynnistetty hanke saada varustamoilta (Finncarriers, Containership)
tietoa laivojen polttonesteenkulutuksesta, lastin määrästä jne. Tällä tavoin on mahdollista tarkentaa
ja laajentaa yksikköpäästötietoja. Projektissa hyödynnetään myös Kotkan Ammattikorkeakoulun
käynnissä olevaa tutkimusta seitsemän todellisessa työajossa olevan laivan päästöjen mittauksista.
Yksikköpäästösivuilla olevat päästöluvut ovat melko tarkasti alustavissa mittauksissa saatujen tu-
losten mukaisia.

TIELIIKENNE
Tieliikenteestä on selvästi tarkimmat tiedot. Näiden avulla voidaan jo nyt laskea melko yksityis-
kohtaisesti erilaisia kuljetustapahtumia. Toisen vuoden tuloksena lisätään  useita ajoneuvotyyppe-
jä.

Kaikkia liikennemuotoja koskevana lisätään lukujen käyttösuosituksia, erilaisia laskentatapoja ja
esimerkkilaskuja.

Yksikköpäästötiedon tasot

Keskimääräiselle
kuormakoolle

Tieliikenne

Keskimääräiselle
kuormakoolle

Rautatieliikenne

Vesiliikenne

Ilmaliikenne

Mille tahansa
kuormakoolle

Mille tahansa
kuormakoolle

Mille tahansa
kuormakoolle

Mille tahansa
kuormakoolle

Tavaralajeittain, 
kuljetusyksiköittäin, 
matkan pituuden suhteen

Keskimääräiselle
kuormakoolle

Keskimääräiselle
kuormakoolle

Tavaralajeittain, 
kuljetusyksiköittäin, 
matkan pituuden suhteen

Tavaralajeittain, 
kuljetusyksiköittäin, 
matkan pituuden suhteen

Tavaralajeittain, 
kuljetusyksiköittäin, 
matkan pituuden suhteen

Yksikkö: [g/tonnikm] Yksikkö: [g/tonnikm]
Yksiköt: [g/tonnikm],

[g/lavamkm], [g/m3km],
[g/kaistamkm], jne.

Kuva 1.  Yksikköpäästöprojektin etenemiskaavio tietotasoineen. Sarakkeet eivät kuvaa vuosittaista
etenemistä, koska eri liikennemuodoissa tiedon taso vaihtelee suuresti. Tummennetut laatikot
esittävät ensimmäisen vuoden tietotasoa.
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4. TULOKSET

Projektista on ensimmäisen vuoden työn tuloksena valmistunut web-sivusto osoitteessa:
http://www.vtt.fi/yki/lipasto/yksikkopaastot/   (kuva 2)

Web-sivut koostuvat yksikköpäästötaulukoista (noin 4 000 lukua, kuva 3) ja laskentaperusteteks-
teistä (noin 60 sivua). Tieliikenteen luvut mahdollistavat melko yksityiskohtaisen ajokohtaisen
laskennan, koska luvuissa on esitetty sekä tyhjänä ajon että kuormattuna ajon päästöt. Päästöker-
toimet on saatavissa kuorma-autoilla jopa erilaisilla kuormanpainoilla ajosta, mikä mahdollistaa
päästölaskennan millaisilla kuormitusasteilla tahansa. Tyhjän auton päästötiedon avulla voidaan
huomioida koko kuljetuksen päästö mukaan lukien tyhjänä paluu.

Rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteestä on huomattavasti vähemmän tietoa kuin tieliikenteestä. Tie-
doilla voidaan laskea karkealla tasolla keskimääräisen liikennöinnin päästöt. Yksityiskohtaisempaa
tietoa on jonkin verran tulossa, mutta tiedonpuute on näissä liikennemuodoissa huutava. Erityisesti
tiedonpuute haittaa tilanteissa, joissa tiedetään tarkkaan esimerkiksi kuormitusaste ja keskimääräi-
sille kuormituksille määritetyt luvut ovat selvästi puutteellisia.

Kuva 2. Yksikköpäästöjen web-sivuston pääsivu.
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Kuva 3. Esimerkki yksikköpäästötaulukoista henkilöautoliikenteen osalta. Taulukossa on esitetty
sekä ajoneuvopäästö [g/ajoneuvokilometri] että päästö matkustajaa kohden [g/henkilökilometri].
Erilaiset EURO-luokat viittaavat moottoritekniseen tasoon.

5.  JATKOSUUNNITELMAT

Kolmannen vuoden (2001) tavoitteena on tarkentaa mahdollisuuksien mukaan lukuja. Ennen kaik-
kea keskitytään ohjeistamaan lukujen käyttöä ja helpottamaan laskelmien tekoa mallilaskelmien ja
apuohjelmien avulla. Web-sivujen olemassa olo (mahdollisine päivityksineen) tulevina vuosina
pyritään varmistamaan.

hkm = henkilökilometri

CO g/hkm g/km CO g/hkm g/km CO g/hkm g/km
ei kat  ( ---> 1989) 5.2 11 ei kat  ( ---> 1989) 17 20 ei kat  ( ---> 1989) 7.9 14
EURO 1  (1990 - 1995) 0.71 1.5 EURO 1  (1990 - 1995) 4.2 5.0 EURO 1  (1990 - 1995 1.5 2.7
EURO 2  (1996 - 1999) 0.38 0.80 EURO 2  (1996 - 1999) 1.7 2.0 EURO 2  (1996 - 1999 0.68 1.2
EURO 3  ( 2000 ---> ) 0.33 0.70 EURO 3  ( 2000 ---> ) 1.3 1.5 EURO 3  ( 2000 ---> ) 0.55 0.98
Keskimäärin  v. 1999 2.8 5.9 Keskimäärin  v. 1999 9.6 12 Keskimäärin  v. 1999 4.4 7.9

HC g/hkm g/km HC g/hkm g/km HC g/hkm g/km
ei kat  ( ---> 1989) 0.48 1.0 ei kat  ( ---> 1989) 2.42 2.9 ei kat  ( ---> 1989) 0.9 1.7
EURO 1  (1990 - 1995) 0.071 0.15 EURO 1  (1990 - 1995) 0.58 0.70 EURO 1  (1990 - 1995 0.19 0.34
EURO 2  (1996 - 1999) 0.052 0.11 EURO 2  (1996 - 1999) 0.50 0.60 EURO 2  (1996 - 1999 0.16 0.28
EURO 3  ( 2000 ---> ) 0.038 0.080 EURO 3  ( 2000 ---> ) 0.33 0.40 EURO 3  ( 2000 ---> ) 0.11 0.19
Keskimäärin  v. 1999 0.26 0.55 Keskimäärin  v. 1999 1.4 1.7 Keskimäärin  v. 1999 0.54 0.97

Bensiinikäyttöiset henkilöautot

Henkilöauton kuormitus  2.1  henkilöä Henkilöauton kuormitus  1.2  henkilöä Henkilöauton kuormitus  1.8  henkilöä
Maantieajo Katuajo Keskimäärin (maantie + katu)


