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Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen toteutunut päättymisaika

27.10.1999 14 kk 9/2000

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 35 65 100
HKL 18 32 50
HKL, työpanos 7 13 20
Helsingin kaupungin ympäristö-
keskus

10 20 30

Yhteensä 70 130 200
* toteutunut

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista tietoa eri julkisten kulkumuotojen
ympäristökustannuksista Helsingissä.
Tietoja voidaan hyödyntää arvioitaessa joukkoliikenteen potentiaalia ympäristön tilan
parantamisessa. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää tarkasteltaessa kaikkien
liikennemuotojen ympäristökustannuksia.
Tulokset antavat myös viitteitä siitä missä laajuudessa eri joukkoliikennemuotoja
kannattaisi subventoida sekä mihin liikennemuotoihin kannattaisi ympäristönäkökulmasta
investoida.

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

Vuosiraportti 1999  M2T9910-1
Loppuraportti 2000 M2T9910-2
Vuosiraportti 2000  M2T9910-3

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

MOBILE2-seminaari 4.11.1999

MOBILE2 �seminaari 17.5.2000

MOBILE2-seminaari 10.10.2000

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1 PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET1

Liikennejärjestelmien suunnittelussa sekä kaupunkisuunnittelussa tarvitaan tietoa eri vaihtoehtojen
liiketaloudellisten vaikutusten ohella myös vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista ja niiden taloudel-
lisesta arvosta. Tietoa eri kulkumuotojen ympäristökustannuksista ja niiden tekijöistä voidaan hyö-
dyntää myös investointien suunnittelun yhteydessä.

HKL:n bussiliikenteen osalta on aiemmin arvioitu polttoainevaihdoksesta (dieselistä citydieseliin ja
citydieselistä maa- sekä nestekaasuun) saatavia ympäristöhyötyjä. Ympäristökustannusten arvioin-
timenetelmät kehittyvät ja uutta tietoa saadaan jatkuvasti. Joukkoliikennekalusto ja päästöt muuttu-
vat ajan kuluessa ja uusi tieto mahdollistaa myös entistä luotettavamman päästöjen arvioinnin. Jotta
tietoa ympäristökustannuksista voidaan paremmin hyödyntää eri tarkoituksiin, tarvitaan nykyiseen
tietotasoon ja tilanteeseen perustuvia arvioita Helsingin bussiliikenteen sekä sähkökäyttöisen lii-
kenteen ympäristökustannuksista käyttökelpoisessa muodossa.  Projektin tavoitteena on tuottaa ny-
kytilanteeseen perustuvaa vertailukelpoista tietoa bussiliikenteen sekä sähkökäyttöisen joukkolii-
kenteen ympäristökustannuksista Helsingissä.

Arviot ympäristökustannuksista perustuvat tarkasteltavan kulkumuodon aiheuttamien päästöjen ja
niistä syntyvien epäpuhtauspitoisuuksien arviointiin, pitoisuuksista johtuvien ympäristövaikutusten
arviointiin sekä vaikutusten rahalliseen arvottamiseen. Tarkasteltavia päästöjä ovat typenoksidit,
rikkidioksidi, hiukkaset ja hiilidioksidi. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu ns. resuspensio, joka
muodostuu teille kerääntyneen materiaalin (jauhautunut hiekoitushiekka, kulunut asfaltti yms.) ko-
hotessa ilmaan liikenteen aiheuttaman turbulenssin takia. Tietyn liikennemuodon aiheuttamaa re-
suspensiota ei tiedon puuttuessa toistaiseksi pystytä arvioimaan riittävän luotettavasti.

Nykytilanteeseen perustuvan tarkastelun pohjalta on tehty arvioita Helsingin sisäisen bussiliiken-
teen ympäristökustannuksista eri polttoainevaihtoehtoskenaarioissa sekä metro- ja raitiovaunulii-
kenteen ympäristökustannuksista muutamissa sähköntuotantovaihtoehdoissa. Lisäksi on toteutettu
erikseen EcoSense mallilla2 HKL:n bussiliikenteessä 2 linjakohtaista tarkastelua.

Helsingin bussiliikenteestä aiheutuvia epäpuhtauspitoisuuksia Helsingin alueella on aiemmin ar-
vioitu leviämismallilaskelmien avulla MOBILE2-projektissa (Gynther ym. 2000). Tässä selvityk-
sessä tehtävässä tarkastelussa on hyödynnetty aiemmin tehtyjä arvioita.

Raitiovaunu- ja metroliikenteen sähkön tuotannon sekä bussiliikenteen päästöjen kaukokulkeumasta
aiheutuvien pitoisuuksien arvioinnissa on hyödynnetty Electrowatt-Ekonon ympäristöministeriön
Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan toteuttamassa hankkeessa Suomen energiantuotannon
päästöille EcoSense-ohjelmalla tehtyjä pitoisuusarvioita (Krewitt & Heck 2000).

Käsillä oleva artikkeli on tiivistelmä projektin loppuraportista (Torkkeli 2000).

                                                
1 Käsillä oleva artikkeli on tiivistelmä projektin laajemmasta loppuraportista:  Torkkeli, S, 2000, Joukkoliikenteen ym-
päristökustannukset � vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä, Electrowatt-Ekono Oy, Helsingin kaupungin lii-
kennelaitos, MOBILE2, M2T9910-2, Espoo
2 EU komission ExternE-projekteissa kehitetty tietokoneohjelmisto tietyn päästölähteen ympäristökustannusten arvioi-
miseksi.
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET

2.1 Vaikutuspolkumenetelmä
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on sovellettu vaikutuspolkumenetelmää (Impact Pathway Met-
hod). Menetelmää on kehitetty Euroopan komission rahoittamissa ExternE-tutkimusprojekteissa
vuodesta 1991 lähtien (Mm. European Commission 1995, 1999, 2000). Vaikutuspolkumenetelmän
vaiheet (kuva 1) sisältävät tarkasteltavan kohteen päästöjen arvioinnin, päästöistä aiheutuvien epä-
puhtauspitoisuuksien arvioinnin, ympäristövaikutusten arvioinnin pitoisuuksille altistuvissa kohteis-
sa sekä kvantifioitujen ympäristövaikutusten arvottamisen.

Vaihe 2: Pitoisuudet

Vaihe 4: Kustannukset

Vaihe 1: Päästöarviot

Vaihe 3: Vaikutukset

Kuva 1.  Ympäristökustannusten arvioinnissa sovellettavan vaikutuspolkumenetelmän vai-
heet.

Altistus-vaikutusfunktioin kvantifioitavia vaikutuksia ovat terveysvaikutukset (kuolleisuus- ja sai-
rastuvuusriski), vaikutukset rakennettuun ympäristöön (rakennusmateriaalien syöpyminen eli kor-
roosio sekä likaantuminen) sekä vaikutukset luontoon (viljasatoihin). Myös ilmastonmuutoksen ja
otsonin aiheuttamien puustovaurioiden arvottaminen perustuu arvioituihin kvantitatiivisiin vaiku-
tuksiin.

2.2 Keskeiset tulokset
Ohessa esitetään Helsingin sisäisen bussiliikenteen aiheuttamista epäpuhtauspitoisuuksista (tauluk-
ko 1) sekä Helsingin raitiovaunu- ja metroliikenteen sähkönkulutuksesta (taulukko 2) johtuvat hai-
tat. Taulukossa 3 esitetään näiden kulkumuotojen välinen vertailu, jossa haittojen suuruus on suh-
teutettu linjakilometreihin ja matkustajakilometreihin. Vertailun vuoksi haittakustannusarviot esi-
tetään myös suuntaa-antavasti pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junille. Epävarmuustarkasteluihin
perustuen esitetään haittakustannusarvojen vaihteluväli sekä todennäköisin arvio. Tarkemmin tu-
losten luotettavuutta on pohdittu projektin loppuraportissa (Torkkeli 2000).
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TAULUKKO 1

Helsingin sisäisen bussiliikenteen aiheuttamista epäpuhtauspitoisuuksista johtuva haitta yh-
teensä, (milj. mk./a, 2000 rahassa)

Vaikutus Helsinki  Muu Suomi Muu Euroop-
pa

Yhteensä

Kuolleisuus 17,0 7,2 3,7 28,0
Sairastuvuus 5,4 2,7 1,2 9,3
Materiaalivauriot 0,8 0,3 0,2 1,3
Metsävauriot - 0,2 3,1 3,3
Satovauriot - 0,01 0,3 0,3
Ilmastomuutos - - - 0,7
Polttoaineketj. alkupää - - - 0,1
Yhteensä 23,0 10,4 8,5 43,0

TAULUKKO 2
Helsingin raitiovaunu- ja metroliikenteen sähkönkulutuksen aiheuttamista epäpuhtaus-
pitoisuuksista johtuva haitta yhteensä (1000 mk/a, 2000 rahassa)

RAITIOVAUNU METRO
Vaikutus Suomi Muu   Eu-

rooppa
Yhteensä Yhteensä

Kuolleisuus 27 121 148 179
Sairastuvuus 8 39 47 57
Materiaalivauriot 7 10 18 21
Metsävauriot 3 48 50 61
Satovauriot 0,2 3 3 4
Ilmastomuutos 71 85
Polttoaineketj. alkupää 30 36
Yhteensä 45 222 367 444

TAULUKKO 3
Eri joukkoliikennemuotojen haittakustannukset Helsingissä

Bussit Raitio-
vaunu

Metro Juna

haittakustannus
(p/km)

(43 - 650)1

128
(1,5 - 31)1

7
(1 - 22)1

5
(3 - 65)1

14
haittakustannus
(p/matkustaja-km)

(3 - 46) 1

9,0
(0,1 - 1,4)1

0,3
(0,03 - 0,6)1

0,14
(0,03 - 0,6) 1

0,132

1Haittakustannusarvojen vaihteluväli sulkeissa. Vaihteluvälin alla on todennäköisin arvio
2Arvio perustuu lähiliikennejunien sähkönkulutukseen 8 kWh/km ja pääkaupunkiseudun lähiliikennealueella arvioituun
keskimääräiseen arvoon, 109 matkustajaa/km (Pussinen 2000, Oksanen 2000). Tarkkoja arvioita pääkaupunkiseudun
alueen lähijunien kuormitusasteesta ei ollut saatavilla.
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Joukkoliikennemuodoista raideliikenne näyttäisi tämän tarkastelun perusteella olevan ympäristö-
kustannuksiltaan selvästi edullisempi vaihtoehto bussiliikenteeseen verrattuna. Metro ja lähijuna
olisivat edullisimpia vaihtoehtoja. Käytettävissä ollut lähijunan kuormitusaste pääkaupunkiseudulla
on kuitenkin vain karkea arvio, joka tulisi selvittää tarkemmin. Kuormitusaste eli matkustajien mää-
rä keskimäärin kilometriä kohti vaikuttaa voimakkaasti eri joukkoliikennemuotojen väliseen edulli-
suuteen. Henkilöautoliikenteen ympäristökustannuksista ei Helsingin alueella ole toistaiseksi tehty
kattavaa selvitystä, jotta sitä voitaisiin verrata joukkoliikenteeseen.

3 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Projektin tavoitteena oli tuottaa nykytilanteeseen perustuvaa vertailukelpoista tietoa bussiliikenteen
sekä sähkökäyttöisen joukkoliikenteen ympäristökustannuksista Helsingissä. Työssä muodostettiin
arviot koko Helsingin sisäisen bussiliikenteen sekä raitiovaunu- ja metroliikenteen aiheuttamista
ympäristöhaitoista nykytilanteessa.

Ympäristökustannusten arviointi perustui tarkasteltavan kulkumuodon aiheuttamien päästöjen ja
niistä syntyvien epäpuhtauspitoisuuksien arviointiin, pitoisuuksista johtuvien ympäristövaikutusten
arviointiin sekä vaikutusten rahalliseen arvottamiseen. Tarkasteltavia päästöjä olivat typenoksidit,
rikkidioksidi, hiukkaset ja hiilidioksidi. Edelleen tarkasteltiin päästöistä aiheutuvien suorien hiuk-
kasten-, nitraatin-, rikkidioksidin-, sulfaatin- ja otsonin pitoisuuksista johtuvia ympäristövaikutuk-
sia3.

Tarkasteltuja ympäristövaikutuksia olivat terveysvaikutukset (kuolleisuus- ja sairastuvuusriski),
vaikutukset rakennettuun ympäristöön (rakennusmateriaalien korroosio sekä likaantuminen), vai-
kutukset luontoon (viljasatoihin ja metsiin) sekä ilmastonmuutos.

Vaikutusten taloudellisessa arvottamisessa sovellettavat yksikköarvot (esim. mk/oireilupäivä,
mk/menetetty viljatonni) perustuvat CV4-tutkimuksiin eli maksuhalukkuushaastatteluihin tai mark-
kinahintoihin. Helsingin sisäisestä bussiliikenteestä aiheutuvan kokonaishaitan arvioksi nykytilan-
teessa (1998) saatiin 43 milj. mk/a. Raitiovaunuliikenteen kokonaishaitaksi saatiin 370 000 mk/a ja
metroliikenteen haitaksi 444 000 mk/a.

Helsingin bussiliikenteen ympäristöhaitoista 80 % arvioitiin Suomen alueella ja loput muualla Eu-
roopassa aiheutuvaksi. Helsingin alueelle haitoista kohdistui reilu 50 %. Raitiovaunuliikenteen ym-
päristöhaitoista Suomen alueelle kohdistui vajaa 20 % ja loput muualle Eurooppaan.

Arvioidussa bussiliikenteen kokonaishaitassa suurin osuus aiheutui hiukkaspitoisuuksista (nitraatti
ja suorat hiukkaset) johtuvista kuolleisuus- ja sairastuvuusvaikutuksista. Otsonin aiheuttamien vil-
jelykasvivaurioiden ja puustovaurioiden, rikkidioksidin ja pienhiukkasten aiheuttamien materiaali-
vahinkojen osuus kokonaishaitassa yhteensä oli reilu 10 %. Ilmastonmuutoksen osuus oli 2 %.
Polttoaineiden tuotantoketjuissa syntyvän haitan osuus bussiliikenteen kokonaishaitassa oli kar-
keasti arvioituna erittäin vähäinen (alle 1 %).

                                                
3 Hiilimonoksidin osuus bussiliikenteen ympäristökustannuksissa on aiempien tarkastelujen (mm. European Commissi-
on 2000) pohjalta erittäin vähäinen, alle 1 % luokkaa.
4Contingent valuation -menetelmä perustuu haastattelututkimuksiin, joissa ihmisiltä kysytään suoraan tiettyyn ympä-
ristön laadun muutokseen (esim. ilman laadun muutos) tai siitä seuraaviin tiettyihin vaikutuksiin (esim. materiaalien
likaantumisvaikutukset) liittyvää maksuhalukkuutta.
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Eri joukkoliikennemuotojen haittakustannusten (penniä/matkustaja-km) vertailun (taulukko 1)  pe-
rusteella raideliikenne näyttäisi olevan bussiliikennettä selvästi edullisempi vaihtoehto. Metro ja
lähijuna olisivat tämän tarkastelun perusteella edullisimmat vaihtoehdot. Kuormitusaste eli mat-
kustajien määrä keskimäärin kilometriä kohti vaikuttaa voimakkaasti eri joukkoliikennemuotojen
väliseen edullisuuteen.

Erot bussi- ja raideliikenteen haittakustannuksissa selittyvät seuraavilla tekijöillä: Energiankulutus
matkustajakilometriä kohti on bussi- ja raideliikenteessä samaa luokkaa. Keskimääräisen suomalai-
seen sähkönhankintaan perustuvasta raideliikenteen käyttämästä sähköstä tuotetaan kuitenkin alle
50 % fossiilisilla polttoaineilla. Erityisesti typenoksidipäästöt matkustaja-kilometriä kohti tarkas-
teltuna ovat raitiovaunu- ja metroliikenteessä huomattavasti alhaisemmat kuin bussiliikenteessä.
Typenoksideista muodostuvilla nitraattipitoisuuksilla on huomattava osuus sekä bussi- että raidelii-
kenteen ympäristöhaitoissa. Voimalaitoksissa modernilla tekniikalla raideliikenteen käyttöön tuo-
tetun energian päästöt ovat huomattavasti alhaisemmat verrattuna bussiliikenteessä, erityisesti
kuormittavassa kaupunkiajossa syntyviin päästöihin.

Terveysvaikutukset ovat sekä bussi- että raideliikenteen ympäristöhaitoissa merkittävimpiä. Väes-
tön altistuminen liikennemuodon aiheuttamille epäpuhtauksille on olennainen tekijä terveysvaiku-
tusten muodostumisessa. Voimalaitoksista päästöt leviävät ympäristöön korkeiden savupiippujen
kautta ja pitoisuudet leviävät laajalle alueelle. Päästöjä kulkeutuu myös alueille, joilla väestötihey-
det ovat suhteellisen alhaisia. Bussiliikenteessä päästökorkeus on matala ja epäpuhtauspitoisuudet
vaikuttavat voimakkaimmin päästölähteen läheisyydessä, jossa väestötiheydet ovat korkeat.
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