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Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena on arvioida nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien
linja-autoliikenteessä selvittämällä nestekaasun käyttöönotolla vältettävät päästöt,
ympäristövaikutukset ja niiden yhteiskuntataloudelliset kustannukset citydieseliin
verrattuna. Vertailu suoritetaan vuonna 1995 yleisesti käytössä olleen citydieselin (ns.
cityD0) ja nestekaasun välillä (ns. LPGII). Työssä käsitellään myös nestekaasun linja-
autokäytön kokonaistaloudellisuutta ja turvallisuutta.

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

Loppuraportti: �Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä�

Artikkeli: �Environmental competitiveness of LPG buses in URBAN transport�; esitetty:
Externalities in the Urban Transport: Assessing and Reducing the Impacts, Second
International Symposium on Technological and Environmental Topics in Transport, 26-27
October 2000, Milan, Italy

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

• Mobile-seminaarit vuonna 2000
• Öljy- ja kaasualan keskusliiton laivaseminaari, syksy 2000
• Externalities in the Urban Transport: Assessing and Reducing the Impacts, Second

International Symposium on Technological and Environmental Topics in Transport,
26-27 October 2000, Milan, Italy

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. TUTKIMUKSEN KUVAUS 

Tutkimuksessa arvioitiin nestekaasun ympäristöllistä kilpailukykyä kaupunkien linja-
autoliikenteessä selvittäen nestekaasun käyttöönoton avulla vältettävät ilmapäästöt, niiden
ympäristövaikutukset ja kansantaloudelliset kustannukset citydieseliin verrattuna.
Ensisijaisena tarkastelukohteena on pääkaupunkiseudun linja-autoliikenne vuonna 1995.
Tutkimuksessa käsitellään kahta eri skenaariota: ensimmäisessä pääkaupunkiseudun linja-
autoliikenteessä siirryttäisiin kokonaisuudessaan citydieselistä nestekaasun käyttöön ja
toisessa vain HKL:n linja-autojen oletetaan siirtyvän nestekaasun käyttöön.

Selvityksen mukaan nestekaasun käyttö edellyttää sekä ajoneuvokaluston että
tankkausinfrastruktuurin 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
päästöjen kartoittamisen, pitoisuuksien selvittämisen, ympäristövaikutusten määrällisen
mittaamisen ja vaikutusten taloudellisen arvottamisen. Päästöt laskettiin YTV:n
liikenneosastolla EMME-ohjelmistolla ja siihen liitetyllä päästölaskentaohjelmistolla.
Pitoisuusmuutoksia tarkasteltiin Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä autoliikenteen päästöjen
leviämistä kuvaavalla viivalähdemallilla.

Tarkasteltavat ympäristövaikutukset käsittivät vaikutukset terveyteen (kuolleisuus- ja
sairastuvuusriski), materiaalivauriot (likaantuminen), metsä- ja satovauriot (johtuen otsonista)
sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset. Vaikutusten määrällinen arviointi tapahtui käyttämällä
altistus-vaikutusfunktioita ja taloudellinen arvottaminen käyttämällä contingent valuation �
menetelmällä muodostettuja yksikköarvoja tai markkinahintoja tai näiden yhdistelmiä.

HKL:n siirtyessä käyttämään nestekaasua vuotuinen ympäristöhyöty olisi noin 18 milj. mk,
muodostuen pääosin terveyskustannusten alenemasta. Kaikkien pääkaupunkiseudun linja-
autojen siirtyessä käyttämään nestekaasua vuotuinen hyöty olisi 33 milj. mk/a tämän
selvityksen taustaoletusten pohjalta arvioituna.

Kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta koko pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteen
käyttämän polttoaineen muuttaminen citydieselistä nestekaasuksi saisi aikaan noin 7,8
miljoonan markan vuosittaisen kokonaishyödyn. HKL:n linja-autoliikenteen siirtyminen
citydieselistä nestekaasuun toisi mukanaan noin 12 miljoonan markan kokonaishyödyn
vuositasolla. Polttoaineiden hintasuhteen muutokset tosin vaikuttavat merkittävästi
tarkasteluun.

Herkkyysanalyysissa tarkasteltiin uudempien diesel-laatujen haittakertoimia EURO2 �diesel-
linja-autoille ja nestekaasu �linja-autoille. Arvion mukaan suhteellinen ero
ympäristökilpailukyvyssä diesel- ja nestekaasulinja-autoille on pienentynyt. Siten tämän
julkaisun vaikutusarvioinnin tulokset saattavat yliarvioida nestekaasun hyötyjä dieseliin
verrattuna. Nestekaasun käytön ympäristöhyöty dieseliin verrattuna olisi noin 8 miljoonaa
markkaa koko pääkaupunkiseudulla kun vaikutuksia arvioidaan kehittyneempien
polttoainelaatujen ja dieseltekniikan tasolla.

Konsultti viittaa tarkempien tietojen osalta projektin loppuraporttiin M2T9908-4.


