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energiankulutus.  Tutkimuksessa määritetään tie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteen kuljetusmuotojen kokonai-
sympäristökuormitus, jossa otetaan huomioon ajoneuvojen valmistuksen ja käytön aikainen energiankulutus,
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tailutilanteissa.

Tutkimus rajautuu energiankulutuksen ja ilmakehään aiheutuvien päästöjen tarkasteluun.  Tutkimus sivuaa
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taan tutkimus vastaa vuosina 1994-96 MOBILE-tutkimusohjelmassa toteutettua Henkilöliikennemuotojen
elinkaarianalyysi -hanketta, mutta käsittelee tavaraliikennemuotoja.
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1. JOHDANTO

Kuljetusten ympäristövaikutukset ovat merkittävä osa liikenteen ja toisaalta yksittäisten tuottei-
den tai toimialojen kokonaisympäristökuormitusta.  Kuljetusten suhteellinen osuus liikenteen
kokonaispäästöistä kasvaa seuraavien vuosikymmenten aikana, sillä henkilöautoliikenteen pääs-
töjen on tulevaisuudessa arvioitu pienenevän tavaraliikennemuotojen päästöjä nopeammin.  Sa-
maan aikaan kiristyvät ympäristötavoitteet asettavat erityisesti kuljetusten ympäristövaikutusten
vähentämiselle uusia tavoitteita. Ympäristötekijöistä on tullut kilpailutekijöitä myös yritysten
näkökulmasta, ja kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvu on vaikuttanut yritysten tekemiin mm.
kuljetuksia koskeviin valintoihin. Ympäristöjohtaminen, ympäristöohjelmat  ja energiansäästö-
sopimukset edellyttävät yrityksiltä eri toimintojen aiheuttamien ympäristövaikutusten kartoitta-
mista. Kuljetukset  voivat joissakin tapauksissa olla yrityksen toiminnan tai yksittäisen tuotteen
suurin yksittäinen ympäristötekijä.  Eri kuljetusmuotoja vertailtaessa olisi pyrittävä laaja-alaiseen
tarkasteluun, joka ei rajaudu ainoastaan käyttövaiheeseen, vaan ottaa huomioon koko kuljetuksen
elinkaaren. Erityisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden ympäristövaikutusten arvioinnissa koko
elinkaaren aikaisten vaikutusten kartoittaminen on tärkeää.

Tämän elinkaariselvityksen tavoitteena on ollut määrittää eri kuljetusmuotojen koko elinkaaren
aikaiset keskimääräiset päästöt. Tutkimus vastaa rakenteeltaan MOBILE-tutkimusohjelmassa
vuosina 1994-96 toteutettua Henkilöliikennemuotojen vertailu: elinkaarianalyysi ja ominaiset
käyttöalueet -tutkimushankkeen elinkaariarviointi- ja ympäristövaikutusosaa, mutta käsittelee
tavaraliikennemuotoja. Tutkimuksessa on koottu tietoja ajoneuvojen tuotannon ja käytön, poltto-
aineen tuotannon ja jakelun sekä infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon aikaisista vaikutuk-
sista. Hanke tuottaa tietoja ensisijaisesti eri kuljetusmuotojen kokonaisympäristökuormituksesta,
joka on tärkeä lähtötieto mm. eri kuljetusmuotojen vertailutilanteissa.

Tutkimuksessa on ollut tavoitteena määrittää tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen kuljetusmuotojen
kokonaisympäristökuormituksen suuruusluokka. Tieliikenteessä on dieselpolttonestettä hyödyn-
tävien ajoneuvojen lisäksi tarkastella myös joitakin vaihtoehtoisia polttoaineita hyödyntäviä ajo-
neuvoja. Tutkimus on rajattu energiankulutukseen ja ilmakehään aiheutuvien päästöjen tarkaste-
luun. Liikenteen merkittävimmät ympäristöhaitat ovat seurausta juuri ilmaan aiheutuvista pääs-
töistä, jotka ovat kaupunkiympäristössä useimmiten vakavin ilman laatua uhkaava tekijä. Hanke
on raportoitu kokonaisuudessaan vuonna 2000 ilmestyneessä loppuraportissa.

2. ELINKAARIARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA

Elinkaariarviointi ja �analysointi tarkoittavat yksittäisen tuotteen, yrityksen, toimialan tai teolli-
suudenalueen kokonaisvaltaista arviointia, jossa pyritään ottamaan huomioon kaikkien eri elin-
vaiheiden aikaisia vaikutuksia. Yleensä elinkaariarvioinnit käsittelevät taloudellisuutta tai ympä-
ristövaikutuksia. Elinkaariarvioinnin vaiheet (kuva 2.1) ovat tavoitteen asettaminen, inventointi,
vaikutusten luokittelu ja arviointi. Arvioinnin jälkeen tavoitteen asettelua voidaan tarkentaa ja
toistaa inventointi-, luokittelu- ja arviointivaiheet. Elinkaarianalyysillä (life cycle analysis) tar-
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koitetaan yleensä lähtötietojen inventointivaihetta ja esimerkiksi päästölajien kokonaismääriin
perustuvien tulosten esittämistä. Elinkaariarvioinnissa (life cycle assessment) elinkaarianalyysiä
täydennetään tulosten luokittelulla ja arvioinnilla.

Kuva 2.1 Elinkaariarvioinnin vaiheet ja niihin liittyviä epävarmuustekijöitä. (TFK 1998)

Kuljetusten ympäristövaikutuksia on yleensä tarkasteltu käytön aikaisina vaikutuksina, mutta ko-
ko elinkaaren aikaisina vaikutuksina huomioon voidaan myös ottaa huomioon esimerkiksi polt-
toaineen tuotanto ja jakelu, ajoneuvojen tuotanto, huolto ja kunnossapito sekä käytöstä poistami-
nen. Yleensä käyttövaiheen aikaisten vaikutusten tutkimiseen rajautuminen on perustunut siihen,
että käytön aikana ympäristövaikutukset ovat moninkertaiset ja erittäin laajalle alueelle kohden-
tuvat muihin elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin verrattuna. Elinkaarikäsitteen huomioon ottaminen
on tullut välttämättömäksi, kun on haluttu vertailla keskenään vaihtoehtoisia polttoaineita ja nii-
den kokonaisympäristövaikutuksia. Erityisesti sähkön tuotanto ja varastointi ovat elinkaaren vai-
heita, joiden ympäristökuormitus on huomattava.

tavoitteen määrittäminen

inventointi

vaikutusten luokittelu

vaikutusten arviointi

kehittämistoimenpiteet

Tutkimus rajataan, laaditaan otanta 
tutkimuskohteista. Valitaan tutkittavat 
suureet. Päätetään tutkimuksen 
laajuudesta ja asetetaan tavoite 
tutkimuksen tarkkuustasolle.

Kerätään tietoa tavoitteen määrittelyn 
mukaisesti eri elinkaaren vaiheiden aikana 
syntyneistä emissioista ja kuluneista 
resursseista.

Inventoidut tulokset luokitellaan 
ympäristövaikusten kannalta luokkiin 
tavoitteen määrittelyn mukaisesti.

Painotettujen ympäristövaikutusten avulla 
voidaan muodostaa käsitys 
kokonaisympäristövaikutuksista.

Tutkittavien vaiheiden rajaaminen, 
kokonaistavoitteiden määrittäminen.

työvaihetyövaihetyövaihetyövaihe sisältösisältösisältösisältö ongelmakohteetongelmakohteetongelmakohteetongelmakohteet

Tietojen puuttuminen, aggregoitujen 
tietojen jakaminen osiin, tiedon 
ajankohtaisuus ja tarkkuus.

Epävarmuus vaikuttavien tekijöiden 
todellisesta ympäristövaikutuksesta, 
vaikutus- ja altistumisajan huomioon 
ottaminen.

Erilaisten ympäristövaikutusten 
painottamiseen liittyvät 
epävarmuustekijät, 
ympäristövaikutuslajien priorisointiin 
liittyvät ongelmat.

Muodostetaan tulosten perusteella 
toimenpide-ehdotuksia 
ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

Epävarmuus toimenpide-ehdotusten 
vaikuttavuudesta. Toimenpiteiden valinta.
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3. ELINKAARIARVIOINNIN MENETELMIEN
SOVELTAMINEN TAVARALIIKENNEJÄRJESTELMIIN

Tässä tutkimuksessa tavaraliikenteen elinkaari on rajattu kattamaan kuljetusten eli varsinaisen
käyttövaiheen lisäksi polttoaineen tuotanto- ja jakeluketjun sekä ajoneuvokaluston ja liikenneinf-
rastruktuurin tuotannon ja ylläpidon. Kaikkien eri elinkaaren vaiheiden osalta on tutkittu ener-
giankulutusta ja raaka-ainemenekkiä. Sen sijaan ilmakehään aiheutuneita epäpuhtauksia on tut-
kittu ainoastaan liikenteen aikaisten sekä polttoaineen tuotanto- ja jakeluketjun osalta. Rajaus
noudattaa aikaisemmassa henkilöliikennettä koskevassa selvityksessä laadittua rajausta ja perus-
tuu aikaisemmissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin, joiden mukaan ajoneuvokaluston ja infra-
struktuurin tuotannon aikaisten ilmakehään aiheutuvien epäpuhtauspäästöjen määrä on erittäin
vähäinen ajoneuvojen käyttövaiheeseen verrattuna. Sen sijaan energiankulutuksen osalta näiden
elinkaaren osavaiheiden merkitys on joissakin tapauksissa huomattava. Energiankulutuksen
kautta voidaan lisäksi arvioida CO2-päästöjen kokonaismäärää. Kuvassa 3.1 on havainnollistettu
elinkaariarvioinnin rajausta.

Kuva 3.1 Elinkaariarvioinnin rajaus tavaraliikenteen elinkaariselvityksessä.

Selvityksessä on arvioitu seuraavien kuljetusmuotojen ympäristövaikutuksia:

tieliikenne
• jakelupakettiauto
• jakelukuorma-auto
• kuorma-auto lyhytmatkaisessa seudullisessa liikenteessä (ip)
• kuorma-auto pitkämatkaisessa liikenteessä (peräv.)

e n e r g ia n k u lu tu s

p ä ä s tö t
p o l t t o a in e e n
tu o ta n to  ja
ja k e lu

k ä y t t ö
y m p ä r is tö v a ik u tu k s e t

in f r a s t r u k tu u r i
a jo n e u v o t
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rautatieliikenne
• dieselvetoinen juna
• sähkövetoinen juna
vesiliikenne
• autolautta
• RoRo-alus
• konttialus
• irtolastialus
lentoliikenne
• lentorahti matkustajakoneessa
• lentorahti rahtikoneessa

Päästöjen ja energiankulutuksen määrää ja resurssimenekkiä on arvioitu kirjallisuustutkimuksen
sekä päästötietokantojen ja �tilastojen avulla. Inventointivaiheessa on käytön aikaisten päästöjen
ja kuormitusasteiden osalta soveltuvin osin hyödynnetty MOBILE2-tutkimusohjelmassa meneil-
lään olevassa hankkeessa Liikennevälineiden yksikköpäästöt (M2T9903) koottua tietoa eri kul-
jetusmuotojen kuljetussuoritekohtaisista päästöistä (g/tonnikm).  (VTT 2000)

Päästöt on luokiteltu ympäristövaikutusluokkiin kansainvälisessä LCA-käytännössä sovellettuja
luokittelumenetelmiä soveltaen. Luokitteluun on valittu paikallisia vaikutuksia kuvaaviksi indi-
kaattoreiksi kaksi emissioiden toksisuutta kuvaavaa indikaattoria. Alueellisia vaikutuksia kuvaa
päästöjen happamoittavuusvaikutus ja globaaleja vaikutuksia emissioiden ilmastonmuutosvai-
kutuspotentiaali. Ympäristövaikutusten luokittelussa on pääosin noudatettu samoja vaikutuslajeja
kuin aikaisemmassa henkilöliikennettä koskevassa tutkimuksessa.

Päästöjä, energiankulutusta ja resurssimenekkiä ei tässä tutkimuksessa on painoarvoin muutettu
yhdeksi tunnusluvuksi, sillä ympäristövaikutusten yhteismitallistamiseen liittyy suuria epävar-
muustekijöitä. Tulokset on esitetty päästölajeittain ja ympäristövaikutusluokittain, joita painot-
tamalla voi tarvittaessa laatia kokonaisympäristövaikutusta kuvaavia tunnuslukuja.

Tietoa on melko hajanaisesti saatavilla erityisesti ajoneuvojen tuotannon, kunnossapidon ja käy-
töstä poiston sekä infrastruktuurin rakentamisen ja kunnossapidon aikaisesta resurssimenekistä ja
energiankulutuksesta. Kirjallisuudesta löytyneitä arvoja on joiltakin osin täydennetty laskelmilla,
jotka perustuvat Suomessa koottuihin tietoihin ajoneuvojen vuosipoistumasta, tienrakentamisen
resurssimenekistä ja huollon ja kunnossapidon kokonaisresurssimenekeistä. Suoritteisiin perus-
tuva jako henkilö- ja tavaraliikenteeseen esimerkiksi liikenneinfrastruktuurin osalta perustuu
henkilöliikennettä käsittelevään aiempaan tutkimukseen (Kalenoja 1996).
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4. ELINKAARIARVIOINNIN TULOKSIA

Elinkaariarvioinnin tulosten perusteella kuljetusten aikaiset vaikutukset ovat ympäristövaikutus-
ten kannalta hallitsevassa asemassa. Toisaalta myös infrastruktuurin ja ajoneuvojen tuotannon
aikaiset vaikutukset ovat eräiden liikennemuotojen osalta suhteellisien suuria. Suomessa tie- ja
rautatieliikenteen ajoneuvojen käyttöikä on suhteellisen korkea, mikä vaikuttaa ajoneuvoon si-
sältyneen energian suhteelliseen osuuteen. Vastaavalla tavalla kuin henkilöliikenteessä ajoneu-
voihin sitoutunut energia kokonaissuoritteelle kohdennettuna (MJ/tonnikm) on huomattavasti
pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin.

Kuvassa 4.1 on esitetty keskimääräisiin kuormitusasteisiin perustuva arvio eri kuljetusmuotojen
koko elinkaaren aikaisista vaikutuksista. Käytön eli itse liikenteen aikainen energiankulutus on
huomattava taajamien jakeluliikenteessä ja lentoliikenteessä. Kokonaisenergiankulutus on pienin
sähkövetoisessa rautatieliikenteessä ja irtolastialusliikenteessä.

Kuva 4.1 Eräiden elinkaaren vaiheiden aikainen energiankulutus kuljetussuoritetta kohti jaet-
tuna (MJ/tonnikm).
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