
Liikenteen ja kuljetusten

ympäristövaikutukset ja energiankäyttö

MOBILE-8

Tammikuu 2001

Vuosikirja 2000

2





MOBILE2

Liikenteen ja kuljetusten ympäristövaikutukset ja energiankäyttö
______________________________________________________________________________

MOBILE-8

Vuosikirja 2000
MOBILE2 �projektien vuosiraportointi

vuodelle 2000

Sari Mäkelä (toim.)
VTT Energia

 Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö

Tammikuu 2001
Espoo



MOBILE2

Liikenteen ja kuljetusten ympäristövaikutukset ja energiankäyttö
______________________________________________________________________________

MOBILE2

Koordinointi:
VTT Energia

 Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö
PL 1601, 02044 VTT

Puh (09) 4561*, telefax (09) 460 493
E-mail ene.mobile@vtt.fi, http://www.mobile.vtt.fi

Tutkimuskokonaisuuden johtaja: TkT Juhani Laurikko

ISSN 1237-5721



3

ALKUSANAT

MOBILE2- tutkimuskokonaisuus syntyi vuoden 1999 aikana MOBILE �ohjelman perintönä.
Uuteen MOBILE2 �tutkimuskokonaisuuteen sisällytettiin liikennejärjestelmään, päästöihin ja
energiankulutukseen liittyvä osuus edellisestä MOBILE-vaiheesta, kun taas moottoreiden,
polttoaineiden ja jälkikäsittelytekniikoiden T&K-toimintaan liittyvät hankkeet siirtyivät
uuteen Tekesin vuonna 1998 käynnistämään ProMOTOR �ohjelmaan.

Kahden toimintavuotensa aikana MOBILE2 �tutkimuskokonaisuudessa on käynnistetty 29
hanketta, joista yhdeksän on saatu päätökseen vuodenvaihteeseen 2000 mennessä. Tämä,
MOBILE2 �tutkimuskokonaisuuden julkaisema ensimmäinen vuosikirja sisältää kaikkien
vuonna 2000 käynnissä olleiden tai rahoitusta saaneiden tutkimuslaitosten hankkeiden
vuosiraportit, sekä joitakin yrityshankkeiden raportteja.

Juhani Laurikko Sari Mäkelä
Tutkimuskokonaisuuden johtaja Koordinaattori
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              Raportointiaika          Tammikuu 2001
Raportointikausi       1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2K9901
Projektin nimi
MOBILE2  �tutkimuskokonaisuuden koordinaatio
Vastuuorganisaatio
VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö
Projektin vastuuhenkilö

Sari Mäkelä
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Sari Mäkelä PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite
(09) 456 5762 (09) 460 493 sari.makela@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.4.1999 31.12.2003

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

MOBILE2  �rahoitus 350 542  300
Muu rahoitus eriteltynä   50    50

Yhteensä 350 592   350
* suunniteltu;

Hankkeen tavoite

Koordinaatioprojekti huolehtii MOBILE2 �kokonaisuuden hallinnoinnista ja tiedottamisesta
sekä järjestää seminaareja johtoryhmän hyväksymän koordinaatiosuunnitelman mukai-
sesti. MOBILE2 �kokonaisuuden hallinnointi sisältää projektien tilaus-, sopimus-, ja ra-
hoitusjärjestelyt sekä seurannan, projektiyhteenvetojen laatimisen ja jakelun sekä johto-
ryhmän kokousten järjestämisen.

MOBILE2-raporttikaavake 2000
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1. TUTKIMUSKOKONAISUUS 2000

Vuonna 2000 käynnistettiin kahdeksan uutta MOBILE2 �hanketta. Käynnissä olleiden projek-
tien kokonaisvolyymi vuonna 2000 oli noin 7,2 Mmk, josta MOBILE2 �rahoitusta oli noin 4
Mmk. Lisäksi muutama hanke sai suoraa rahoitusta Tekesistä tai Liikenne- ja viestintäministe-
riöstä. Vuoden 2000 aikana koordinaation budjettiin sisällytettyä esiselvitysrahaa allokoitiin
neljälle eri projektille. Kaikkien vuonna 2000 MOBILE2 -rahoitusta saaneiden projektien ra-
portit vuoden 2000 tutkimustyön tuloksista löytyvät tästä vuosikirjasta.

Kaikkiaan projekteja on vuosien 1999-2000 aikana käynnistetty 29 kappaletta, ja niiden koko-
naisvolyymi on ollut noin 13,5 Mmk. MOBILE2 -verkoston kautta rahoitusta on myönnetty
yhteensä noin 8,9 Mmk. MOBILE2 �rahoittajatahoja ovat Tekes, LVM, YM, AKE, Fortum Oil
and Gas Oy, Öljy- ja Autoala, Tielaitos ja YTV.

2. KOORDINAATIOTOIMINTA 2000

Vuoden 2000 aikana järjestettiin kaksi seurantaryhmän kokouksta, toukokuussa ja lokakuussa.
Kokouksissa projektit esittelivät hankkeiden edistymistä johtoryhmän jäsenille ja toisille
MOBILE2 -tutkijoille. Syksyn kokous järjestettiin seminaarin yhteydessä avoimena tilaisuute-
na, joten muutakin yleisöä oli jonkin verran paikalla.

Varsinaisia seminaareja järjestettin kaksi. 16.5.2000 järjestettiin yhdessä IEA HEV �tutkimus-
sopimuksen kanssa kansainvälinen �Driving into the Future � Worldwide Hybrid and Electric
Vehicle Development� �seminaari Valkeassa Talossa. Syyskuun seurantaryhmän kokouksen
yhteydessä järjestettiin 10.10.2000 Pienhiukkaset liikenteessä seminaari VTT:n auditoriossa.

Elokuussa 2000 johtoryhmä järjesti strategiaseminaarin, johon kutsuttiin myös ulkopuolisia
puhujia eri ministeriöistä. MOBILE2 �kokonaisuuden englanninkielinen esite on ollut työn alla
jo pitkään, ja saatiin viimestellyksi vuoden 2000 lopulla.

3. JOHTORYHMÄ 2000

Vuonna 2000 MOBILE2 �johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Ensio Tukiainen Fortum Oil and Gas Oy
Raimo Valtanen YTV
Jorma Mäntynen TTKK
Juhani Hienonen LVM
Sirpa Salo-Asikainen TEKES
Tarja Lahtinen YM
Pauli Velhonoja Tiehallinto
Jochim Donner MOTIVA
Jarmo Nupponen ÖKKL
Ove Knekt AKE
Pekka Puputti Autotuojat ry
Seppo Vepsäläinen HKL
Juhani Laurikko VTT Energia



10

Sari Mäkelä VTT Energia
Nils-Olof Nylund VTT Energia
Anu Jäntti VTT Energia

Lisäksi mukana olivat aktiivisina varajäseninä Kari Liesaho (HKL) ja Risto Saari (YM).

4. JULKAISUT

Vuosina 1999-2000 on MOBILE2 �sarjassa ilmestynyt yhteensä 36 julkaisua. Lisäksi vuoden
2000 aikana MOBILE2 �projektien tuloksia esiteltiin neljässä kotimaisessa ja 11 kansainväli-
sesti julkaistussa  artikkelissa. Projektien toimesta on myös ilmestynyt seitsemän muuta ra-
porttia MOBILE2 �hankkeisiin liittyen. Lisäksi valmisteilla on useita tieteellisiä artikkeleita
projektien tuloksiin liittyen. Joidenkin projektien tuloksia on vuoden 2000 aikana esitelty erik-
seen kotimaissa tiedotusvälinessä.

5. SEMINAARIT

MOBILE2 �hankkeiden tuloksia on vuonna 2000 esitelty 13 kansainvälisessä seminaarissa tai
konferenssissa ja kuudessa kotimaisessa tilaisuudessa MOBILE2 �seminaarien ja seurantaryh-
mäkokousten lisäksi.

6. OPINNÄYTTEET

Vuonna 1999 valmistui MOBILE2 �aihepiiristä yksi diplomityö. Vuoden 2000 aikana on val-
mistunut toinen, Bratislavan Teknillisessä Korkeakoulussa hyväksytty diplomityö, hankkee-
seen M2T9906 liittyen. Lisäksi valmisteilla on kaksi diplomityötä ja viisi väitöskirjaa.

7. PATENTIT

Hankkeissa ei toistaiseksi ole tullut patentteja. Yhdessä projektissa kehitettään aiemman pa-
tentin kaupallisia sovellutusmahdollisuuksia.
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M2T9902

LIIKENTEESSÄ OLEVIEN JA
UUSIEN HENKILÖAUTOJEN

ENERGIANKULUTUS
JA PÄÄSTÖT

Juhani Laurikko
VTT Energia

 Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö
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                   Raportointiaika          Tammikuu 2001
      Raportointikausi 1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T9902
Projektin nimi
Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt
Vastuuorganisaatio
VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö
Projektin vastuuhenkilö

Juhani Laurikko
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Juhani Laurikko PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite
(09) 456 5463 (09) 460 493 Juhani.Laurikko@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Ajoneuvohallintokeskus Ove Knekt Ove.knekt@ake.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.4.1999 33 kk 31.12.2001

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

MOBILE2-rahoitus 200 200 100 500
Muu rahoitus eriteltynä - - - -

Yhteensä 200 200 100 500
* suunniteltu; pienennetty alkuperäisestä suunnitelmasta

Hankkeen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää liikenteessä olevan autokannan energiankulu-
tuksen ja pakokaasupäästöjen suuruus ja muutostrendit. Ajoneuvokantamme on tällä
hetkellä verrattain hitaan uusiutumisen vuoksi varsin kirjava. Tutkimuksen tavoitteena on
selvittää liikenteessä olevan autokannan energiankulutuksen ja pakokaasupäästöjen suu-
ruus ja muutostrendit. Tutkimuksen kuluessa tehdään pakokaasu- ja polttoaineen kulu-
tusmittauksia nykyisen autokannan ominaisuuksien selvittämiseksi vanhoilla autoilla sekä
muutostrendien arvioimiseksi uusilla malleilla. Tulokset antavat tukea mm. laskentamal-
leille, määräysten valmistelutyössä sekä mahdollistavat vaihtoehtotarkastelut pyrittäessä
energiansäästö- ja päästövähenemätavoitteisiin. Uusien autojen mittaukset liittyvät myös
kuluttajille suunnatun, autojen uushankintaa ohjaavan informaation tuottamiseen (MOTI-
VAn Ekoauto-projekti jne.).

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

•  Juhani Laurikko. Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja
päästöt � Vuosiraportti 1999. M2T9902-1. Maaliskuu 2000.

•  Tapio Ketonen. Vuoden 2000 Ekoauton valinta - Ympäristöarvojen merkitys kasvaa.
Artikkelikokonaisuus. Tuulilasi, 2/2000, helmikuu 2000. (sisältää projektin tuottamaa
aineistoa)

•  Laurikko, J. Exhaust emissions from in-use TWC cars driven in Nordic conditions: du-
rability, stability and tune-up issues. Proc. 9th Int. Symposium on Transport and Air
Pollution, Vol 70, INRETS (ed.), Arcueil, France, 2000, pp. 103-110.

•  Laurikko, J. Exhaust emissions from medium and high-mileage in-service cars with
three-way catalytic emissions control system driven under Nordic driving conditions
Proc. of Seoul 2000 FISITA World Automotive Congress, Seoul, Korea, June 2000,
Paper F2000H188 (CD-ROM only). KSAE 2000.

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

•  Seurantaryhmäkokous 17.05.2000
•  Seurantaryhmäkokous  9.10.2000

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Ei ole.

Patentit hankkeeseen liittyen

Ei ole.
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1. JOHDANTO

Taloustilanteen parantumisesta ja osittaisesta autokaupan elpymisestä huolimatta ajoneuvo-
kantamme on vielä 1990-luvun talouslaman ja sen aikana tapahtuneen verrattain hitaan uu-
siutumisen vuoksi keski-iältään varsin vanha kirjava. Liikenteessä olevista autoista vasta noin
runsas puolet on katalysaattorilla varustettuja, ja huomattavan osan � varsinkin kokonais-
päästöistä - muodostavat vielä nk. "vanhan tekniikan� autot, joiden päästöt auton ikääntyessä
lisääntyvät nopeammin kuin uuden tekniikan autoissa. Päästöjen inventaariolaskelmissa tar-
vittaisiin nykyistä paremmat tiedot ajoneuvokannan ominaisuuksista ja pakokaasu-
päästöt/energian kulutus �ominaisarvoista.

Katalysaattoriautojen päästömuutoksia on seurattu AKE:n toimesta vuosina 1994-1998, ja po.
tutkimuksen antamien tulosten perusteella toimintaa oli tarpeen jatkaa, jotta kuva tekniikan
toimivuudesta Suomen vaikeissa ajo- ja käyttöolosuhteissa tarkentuisi ja tilanne pysyisi hallin-
nassa.

2. TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää liikenteessä olevan autokannan energiankulutuksen ja
pakokaasupäästöjen suuruus ja muutostrendit. Tutkimuksen kuluessa tehdään pakokaasu- ja
polttoaineen kulutusmittauksia nykyisen autokannan ominaisuuksien selvittämiseksi vanhoilla
autoilla sekä muutostrendien arvioimiseksi aivan uusilla malleilla.

Tulokset antavat tukea mm. laskentamalleille, määräysten valmistelutyössä sekä mahdollista-
vat vaihtoehtotarkastelut pyrittäessä energiansäästö- ja päästövähenemätavoitteisiin.

Uusien autojen mittaukset liittyvät myös kuluttajille suunnatun, autojen uushankintaa ohjaa-
van informaation tuottamiseen.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1. Menetelmät

Tutkimussuunnitelman mukaan normaalikäytössä olleilla autoilla tehdään pakokaasu- ja polt-
toaineen kulutusmittauksia nykyisen autokannan ominaisuuksien selvittämiseksi.

Ajo-ohjelmana näissä kokeissa käytettiin EU:n vuoden 2000 alusta voimaan tulleen, e-sään-
nön 98/69/EC määrittämän ns. EURO 3 �vaatimustason mukaisen pakokaasukokeen ajo-
ohjelmaa (�EC2000�). Siinä nykyistä EU -ajo-ohjelmaa on muutettu siten, että 40 sekunnin
joutokäyntijakso ennen vaiheen 1 alkua on jätetty pois.

Tämän lisäksi autoilla ajettiin vielä ylimääräinen ECE15-kaupunkiajosykli, mutta jaksojen
välissä pidettiin 10 minuutin mittainen tauko, jonka aikana moottori oli pysäytettynä. Kuva 1
esittää ajosyklin ja sen jakautumisen vaiheisiin, joille on määritetty osatulokset.
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Kuva 1. Ajosykli ja sen vaiheet

Koska tavoitteena oli määrittää ns. todellisia päästökertoimia, polttoaineena käytettiin kaup-
palaatuista bensiiniä ja dieselöljyä.

3.2. Tutkimuskohteet

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 1999 on mittauksia tehty liikenteessä olleilla, vm.
1978-1990 katalysaattorittomilla autoilla (24 kpl). Autot kerättiin AKE:n ja VTT:n Otaniemen
alueen henkilökunnalta. Tarjolle saatiin yhteensä 103 autoa. Koeautojen valintaa ohjasi mer-
kin yleisyys tarjonnassa sekä AKE:n rekisteröintitilastojen mukaan antama viite mallin ylei-
syydestä nykyisessä autokannassa. Tavoitteena oli yleisimpien merkkien ja mallien mittauk-
silla saavuttaa mahdollisimman laaja peitto ja samalla edustavuus.

Täydennyksenä em. otokseen mitattiin tutkimussuunnitelman mukaisesti vuoden 2000 touko-
kuussa 4 bensiinikäyttöistä ja 5 dieselmoottorista autoa, joiden vuosimallit vaihtelivat välillä
1985�1987 (bensiini) ja 1981�1985 (dieselkäyttöiset).

Tutkimuksen kohteena olleet autot on  yksilöity taulukossa 1.

Kuten taulukosta 1 nähdään, moottorin iskutilavuudeltaan autot olivat välillä 1,0 � 2,3 dm3,
ja keskimääräinen moottorikoko oli 1,6 dm3. Keskimääräinen ajomäärä oli bensiinimoottoris-
ten autojen otoksessa noin 230 000 km, ja käyttöikä 13,5 vuotta, jolloin keskimääräiseksi vuo-
sisuoritteeksi tulee vähän alle 18 000 km, mikä varsin hyvin vastaa tilastojen mukaista keski-
suoritetta.

Verrattaessa keskimääräisiä diesel- ja bensiinimoottorisia autoja toisiinsa, havaitaan, että
otoksissa mukana olleissa dieselmoottoriautoissa omapaino oli noin 1 300 kg, eli noin 40 %
suurempi kuin bensiinikäyttöisissä (keskiarvo noin 930 kg), ja vastaavasti moottorin iskutila-
vuudet olivat saman verran suurempia. Ajokilometrit dieselautoilla olivat selvästi suuremmat,
keskimäärin noin 400 000 km, eli noin 75 % enemmän kuin bensiinikäyttöisillä autoilla.
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Taulukko 1.  Vuosina 1999-2000 tutkittujen vanhojen autojen tiedot

 merkki, malli vuosim.
iskutil. 
[dm3]

vaihteet rek. 
tunnus

paino 
[kg] ajo-km

Ford Fiesta 1.1 1978 1.1 M4 TMR-214 720 157 104
Volvo 244 GL 1981 2.3 M5 UOA-936 1280 225 527
VW Passat 1983 1.8 M5 ASH-263 1000 210 381
Toyota Corolla 1.3 1984 1.3 M4 AUU-442 890 180 751
Saab 99 GL 1984 2.0 M4 TUV-379 1130 235 509
Saab 900 1984 2.0 M5 HUP-409 1130 388 091
Nissan Micra 1.0 1985 1.0 M5 SEV-522 700 124 421
Nissan Sunny 1.5 1985 1.5 M5 RKX-907 850 236 735
Ford Escort 1.3 GL 1985 1.3 M5 UUH-131 970 248 131
Toyota Carina II 1.6 1985 1.6 M5 UUX-525 960 455 873
Volvo 340 GL 1.7 1985 1.7 M5 SEV-683 1000 192 567
Volvo 340 DL 1.4 1985 1.4 M4 AXJ-479 1000 202 200
Toyota Corolla 4D SE 1985 1.3 M5 UTU-490 910 260 827
Ford Escort 1.3 GL 1986 1.3 M4 BBJ-403 970 166 464
Toyota Carina II 1.6 1986 1.6 M5 BBL-360 960 261 504
Saab 900i 1986 2.0 A RFM-536 1210 290 293
Toyota Corolla LB 1.3 1986 1.3 M5 BAP-796 910 335 825
Nissan Sunny 1.6 1987 1.6 M5 ZAB-165 980 193 734
VW Golf  1.3 1987 1.3 M4 IAT-108 860 196 313
Peugeot 309 GT 1987 1.9 M5 BKK-638 920 331 751
Opel Kadett 1.6 1987 1.6 M4 LKE-176 940 217 127
Opel Kadett 1.3 S 1987 1.3 M4 ZAM-298 880 220 655
Opel Omega 2.0 1988 2.0 M5 ZBH-515 1270 130 853
Ford Sierra 2.0 1988 2.0 M5 ORE-986 1120 226 315
Opel Corsa 1.3 1988 1.3 M5 LII-243 790 239 716
VW Golf C 1.3 1988 1.3 M4 BJO-327 900 208 455
Opel Kadett 1.6 1989 1.6 M4 ZCU-847 910 113 873
VW Jetta CL 1.6 1990 1.6 M5 BNS-995 950 210 551

MB 240D 1981 2.4 M4 LEE-288 1360 617 909
MB 300TD 1982 3.0 M4 OHO-215 1580 334 120
MB 190D 1984 2.0 M5 UVH-364 1200 272 268
MB 200D 1986 2.0 M4 EAN-125 1310 505 137
Audi 80 CC 1985 1.6 M5 AXM-439 1020 275 573

keskiarvo, bensiini 1.6 968 230 770
keskiarvo, diesel 2.2 1294 401 001

suurin, bensiini 1990 2.3 1280 455 873
pienin, bensiini 1978 1.0 700 113 873
x suurin/pienin 2.3 1.8 4.0
suurin, diesel 1986 3.0 1580 617 909
pienin, diesel 1981 1.6 1020 272 268
x suurin/pienin 1.9 1.5 2.3
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4. TULOKSET

Taulukoissa 2�7 on esitetty yhteenveto pakokaasumittaustuloksista vanhoille, katalysaatto-
rittomille autoille. Taulukossa 4 on esitetty yhdistetty EC2000 �kokeen tulos.

Taulukko 2.  Vuonna 1999-2000 tutkittujen vanhojen autojen pakokaasupäästöt

Taulukossa 3 on esitetty normaalilämpötilassa, mutta kylmällä moottorilla aloitetun, kau-
punkiajoa vastaavan ECE15 �syklin osatulos. Tummemmalla värillä varjostetut autot ylit-
tivät käytönaikaisen valvonnan kokeessa (joutokäyntimittaus) CO-raja-arvon.

Yhdistetty (=EC2000 @ +23 oC)

 merkki, malli vuosim. CO 
[g/km]

HC 
[g/km]

NOx 
[g/km]

CO2 
[g/km]

kulutus 
[l/100km]

PM 
[g/km]

Ford Fiesta 1.1 1978 11.7 1.90 1.48 161 7.8
Volvo 244 GL 1981 17.7 0.836 1.18 233 11.1
VW Passat 1983 2.55 1.19 2.43 158 7.0
Toyota Corolla 1.3 1984 11.5 1.49 2.10 169 8.1
Saab 99 GL 1984 23.1 1.82 1.67 186 9.6
Saab 900 1984 23.9 2.86 0.801 195 10.2
Nissan Micra 1.0 1985 12.4 1.43 1.81 116 5.9
Nissan Sunny 1.5 1985 10.4 1.75 2.15 136 6.6
Ford Escort 1.3 GL 1985 43.6 2.74 0.619 140 9.1
Toyota Carina II 1.6 1985 7.05 1.40 1.89 156 7.2
Volvo 340 GL 1.7 1985 8.48 1.26 2.46 182 8.5
Volvo 340 DL 1.4 1985 18.1 2.56 1.62 165 8.4
Toyota Corolla 4D SE 1985 9.20 1.68 2.17 133 6.8
Ford Escort 1.3 GL 1986 35.0 4.22 0.889 142 8.9
Toyota Carina II 1.6 1986 9.91 1.26 2.11 152 7.2
Saab 900i 1986 16.5 1.49 1.73 216 10.4
Toyota Corolla LB 1.3 1986 27.9 1.89 1.03 144 8.2
Nissan Sunny 1.6 1987 9.13 1.18 2.04 161 7.6
VW Golf  1.3 1987 4.93 1.11 1.67 163 7.3
Peugeot 309 GT 1987 25.0 2.25 1.86 163 8.8
Opel Kadett 1.6 1987 8.29 1.69 1.90 143 7.2
Opel Kadett 1.3 S 1987 11.6 1.67 2.18 143 7.4
Opel Omega 2.0 1988 6.40 1.02 2.26 180 8.1
Ford Sierra 2.0 1988 20.4 1.39 1.54 191 9.6
Opel Corsa 1.3 1988 12.1 1.43 1.31 133 6.6
VW Golf C 1.3 1988 7.26 1.32 1.55 165 8.1
Opel Kadett 1.6 1989 5.57 1.23 1.68 146 6.7
VW Jetta CL 1.6 1990 14.1 1.29 1.39 161 7.9

MB 240D 1981 1.03 0.29 0.67 208 8.6 0.348
MB 300TD 1982 1.64 0.95 0.55 214 9.2 0.238
MB 190D 1984 0.46 0.10 0.53 159 6.4 0.140
MB 200D 1986 0.44 0.09 0.57 169 6.9 0.131
Audi 80 CC 1985 0.48 0.07 1.02 165 6.6 0.103

keskiarvo, bensiini 14.8 1.69 1.70 162 8.1
keskiarvo, diesel 0.808 0.298 0.669 183 7.5 0.192

suurin, bensiini 43.6 4.22 2.46 233 11.1
pienin, bensiini 2.5 0.84 0.62 116 5.9
x suurin/pienin 17.1 5.0 4.0 2.0 1.9
suurin, diesel 1.638 0.945 1.021 214 9.2 0.348
pienin, diesel 0.437 0.069 0.533 159 6.4 0.103
x suurin/pienin 3.7 13.8 1.9 1.3 1.4 3.4
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Taulukko 3.  Vuonna 1999-2000 tutkittujen vanhojen autojen pakokaasupäästöt
kylmällä moottorilla (normaalilämpötila) kaupunkiajoa vastaavassa kokeessa

Taulukossa 4 on esitetty vastaavasti normaalilämpötilassa, mutta lämpimällä moottorilla
(10 min seisonta-ajan jälkeen) aloitetun, kaupunkiajoa vastaavan ECE15 �syklin osatulos.

   Kaupunkiajo (=ECE15) @ +23 oC #  kylmäkäynnistys

 merkki, malli vuosim. CO 
[g/km]

HC 
[g/km]

NOx 
[g/km]

CO2 
[g/km]

kulutus 
[l/100km]

PM 
[g/km]

Ford Fiesta 1.1 1978 16.9 3.55 1.01 214 10.7
Volvo 244 GL 1981 27.4 1.22 0.64 341 16.5
VW Passat 1983 4.58 1.97 1.70 209 9.4
Toyota Corolla 1.3 1984 17.3 2.26 1.10 214 10.5
Saab 99 GL 1984 39.3 3.29 1.17 253 13.8
Saab 900 1984 36.9 5.65 0.49 269 14.6
Nissan Micra 1.0 1985 22.8 2.40 1.07 140 7.8
Nissan Sunny 1.5 1985 17.7 2.90 1.53 172 8.9
Ford Escort 1.3 GL 1985 46.2 4.15 0.84 203 12.2
Toyota Carina II 1.6 1985 11.5 2.40 0.84 206 9.8
Volvo 340 GL 1.7 1985 14.1 1.94 1.74 250 11.8
Volvo 340 DL 1.4 1985 11.2 4.46 1.54 227 10.9
Toyota Corolla 4D SE 1985 17.7 2.93 1.27 160 8.3
Ford Escort 1.3 GL 1986 57.1 9.06 0.69 183 12.8
Toyota Carina II 1.6 1986 11.6 1.98 1.31 194 9.3
Saab 900i 1986 25.0 2.12 1.05 270 13.4
Toyota Corolla LB 1.3 1986 43.8 3.02 0.50 178 10.9
Nissan Sunny 1.6 1987 16.5 2.00 1.16 219 10.6
VW Golf  1.3 1987 6.86 1.74 1.11 212 9.7
Peugeot 309 GT 1987 58.4 4.38 0.84 203 13.1
Opel Kadett 1.6 1987 11.9 2.48 1.49 182 8.8
Opel Kadett 1.3 S 1987 16.2 2.76 1.46 180 9.0
Opel Omega 2.0 1988 14.4 1.83 1.52 238 11.3
Ford Sierra 2.0 1988 27.9 2.19 1.19 263 13.3
Opel Corsa 1.3 1988 16.4 2.36 0.78 180 9.0
VW Golf C 1.3 1988 13.8 2.04 0.86 215 10.2
Opel Kadett 1.6 1989 4.83 1.95 1.38 189 8.6
VW Jetta CL 1.6 1990 15.5 1.75 1.13 226 10.8

MB 240D 1981 1.79 0.773 0.71 261 10.2 0.416
MB 300TD 1982 2.27 1.402 0.72 303 11.9 0.286
MB 190D 1984 0.79 0.178 0.57 193 7.5 0.154
MB 200D 1986 0.72 0.140 0.68 214 8.3 0.196
Audi 80 CC 1985 0.71 0.098 1.18 190 7.4 0.090

keskiarvo, bensiini 22.3 2.88 1.12 214 10.9
keskiarvo, diesel 1.256 0.518 0.771 232 9.1 0.229

suurin, bensiini 58.4 9.06 1.74 341 16.5
pienin, bensiini 4.6 1.22 0.49 140 7.8
x suurin/pienin 12.8 7.5 3.5 2.4 2.1
suurin, diesel 2.272 1.402 1.179 303 11.9 0.416
pienin, diesel 0.713 0.098 0.572 190 7.4 0.090
x suurin/pienin 3.2 14.3 2.1 1.6 1.6 4.6
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Taulukko 4.  Vuonna 1999-2000 tutkittujen vanhojen autojen pakokaasupäästöt
lämpimällä moottorilla (normaalilämpötila) kaupunkiajoa vastaavassa kokeessa

Taulukossa 5 on esitetty normaalilämpötilassa ajetun, maantieajoa vastaavan EUDC �syk-
lin osatulos.

   Kaupunkiajo (=ECE15) @ +23 oC #  lämmin käynnistys

 merkki, malli vuosim. CO 
[g/km]

HC 
[g/km]

NOx 
[g/km]

CO2 
[g/km]

kulutus 
[l/100km] PM [g/km]

Ford Fiesta 1.1 1978 14.4 3.15 0.895 189 9.4
Volvo 244 GL 1981 37.7 1.22 0.504 304 15.5
VW Passat 1983 5.03 2.03 1.67 185 8.5
Toyota Corolla 1.3 1984 12.5 3.06 1.65 198 9.6
Saab 99 GL 1984 40.4 2.28 1.05 216 12.2
Saab 900 1984 40.0 3.00 0.322 227 12.7
Nissan Micra 1.0 1985 14.4 2.57 1.30 126 6.7
Nissan Sunny 1.5 1985 22.5 3.22 1.45 151 8.3
Ford Escort 1.3 GL 1985 80.7 5.97 0.347 146 12.4
Toyota Carina II 1.6 1985 13.8 2.27 0.886 144 7.3
Volvo 340 GL 1.7 1985 20.1 2.47 1.74 220 11.0
Volvo 340 DL 1.4 1985 20.6 2.55 1.07 223 11.2
Toyota Corolla 4D SE 1985 19.4 3.09 1.13 141 7.6
Ford Escort 1.3 GL 1986 41.4 2.91 0.553 164 10.1
Toyota Carina II 1.6 1986 22.5 2.96 0.888 158 8.6
Saab 900i 1986 13.9 1.46 1.02 239 11.3
Toyota Corolla LB 1.3 1986 49.6 3.92 0.384 153 10.3
Nissan Sunny 1.6 1987 20.1 2.46 1.22 187 9.6
VW Golf  1.3 1987 3.57 1.99 1.25 182 8.2
Peugeot 309 GT 1987 15.5 2.12 1.41 196 9.6
Opel Kadett 1.6 1987 11.0 2.92 1.35 155 7.6
Opel Kadett 1.3 S 1987 22.7 2.87 1.01 156 8.5
Opel Omega 2.0 1988 3.80 1.65 1.51 220 9.8
Ford Sierra 2.0 1988 42.5 2.17 0.620 209 12.0
Opel Corsa 1.3 1988 17.3 2.72 0.652 161 8.3
VW Golf C 1.3 1988 8.08 1.90 0.747 182 8.5
Opel Kadett 1.6 1989 7.22 2.45 1.28 170 8.0
VW Jetta CL 1.6 1990 25.8 2.68 0.772 159 8.8

MB 240D 1981 1.28 0.419 0.708 219 8.5 0.244
MB 300TD 1982 1.88 1.35 0.734 258 10.2 0.264
MB 190D 1984 0.57 0.101 0.594 167 6.5 0.144
MB 200D 1986 0.78 0.166 0.602 180 7.0 0.190
Audi 80 CC 1985 0.37 0.048 1.05 141 5.4 0.066

keskiarvo, bensiini 23.1 2.65 1.02 184 9.7
keskiarvo, diesel 0.978 0.417 0.738 193 7.5 0.181

suurin, bensiini 80.7 5.97 1.74 304 15.5
pienin, bensiini 3.6 1.22 0.32 126 6.7
x suurin/pienin 22.6 4.9 5.4 2.4 2.3
suurin, diesel 1.885 1.351 1.053 258 10.2 0.264
pienin, diesel 0.372 0.048 0.594 141 5.4 0.066
x suurin/pienin 5.1 28.4 1.8 1.8 1.9 4.0
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Taulukko 5.  Vuonna 1999-2000 tutkittujen vanhojen autojen pakokaasupäästöt
lämpimällä moottorilla (normaalilämpötila) maantieajoa vastaavassa kokeessa

Taulukon 2 päästöarvot (yhdistetty EC2000) on esitetty autokohtaisesti myös kuvissa
2�5. Kuvissa 6�9 samat arvot on esitetty auton ajomäärän funktiona.

   Maantieajo (=EUDC) @ +23 oC 

 merkki, malli vuosim. CO 
[g/km]

HC 
[g/km]

NOx 
[g/km]

CO2 
[g/km]

kulutus 
[l/100km]

PM 
[g/km]

Ford Fiesta 1.1 1978 8.64 0.932 1.75 130 6.2
Volvo 244 GL 1981 12.0 0.616 1.49 170 8.1
VW Passat 1983 1.37 0.735 2.85 129 5.7
Toyota Corolla 1.3 1984 8.05 1.04 2.70 143 6.7
Saab 99 GL 1984 13.6 0.970 1.96 147 7.3
Saab 900 1984 16.3 1.25 0.979 152 7.7
Nissan Micra 1.0 1985 6.37 0.873 2.24 102 4.9
Nissan Sunny 1.5 1985 6.02 1.07 2.52 115 5.4
Ford Escort 1.3 GL 1985 42.0 1.92 0.490 103 7.4
Toyota Carina II 1.6 1985 4.46 0.817 2.49 127 5.8
Volvo 340 GL 1.7 1985 5.18 0.870 2.88 143 6.5
Volvo 340 DL 1.4 1985 22.1 1.45 1.67 129 7.1
Toyota Corolla 4D S 1985 4.21 0.949 2.70 117 5.3
Ford Escort 1.3 GL 1986 22.0 1.39 1.01 118 6.7
Toyota Carina II 1.6 1986 8.95 0.849 2.57 128 6.1
Saab 900i 1986 11.5 1.13 2.13 185 8.8
Toyota Corolla LB 1 1986 18.7 1.23 1.33 124 6.7
Nissan Sunny 1.6 1987 4.85 0.706 2.56 128 5.8
VW Golf  1.3 1987 3.82 0.743 1.99 135 6.1
Peugeot 309 GT 1987 5.54 1.02 2.45 139 6.4
Opel Kadett 1.6 1987 6.16 1.22 2.14 121 5.7
Opel Kadett 1.3 S 1987 8.78 1.03 2.60 121 5.8
Opel Omega 2.0 1988 1.76 0.555 2.70 146 6.4
Ford Sierra 2.0 1988 16.1 0.929 1.74 149 7.5
Opel Corsa 1.3 1988 9.50 0.883 1.62 105 5.2
VW Golf C 1.3 1988 3.48 0.896 1.95 136 6.1
Opel Kadett 1.6 1989 6.00 0.810 1.86 121 5.6
VW Jetta CL 1.6 1990 13.3 1.02 1.54 123 6.2

MB 240D 1981 0.59 0.197 0.647 178 6.9 0.308
MB 300TD 1982 1.27 1.23 0.446 163 6.4 0.210
MB 190D 1984 0.27 0.079 0.510 139 5.4 0.132
MB 200D 1986 0.27 0.055 0.514 143 5.5 0.093
Audi 80 CC 1985 0.32 0.049 0.917 149 5.7 0.112

keskiarvo, bensiini 10.4 1.00 2.03 132 6.4
keskiarvo, diesel 0.544 0.321 0.607 154 6.0 0.171

suurin, bensiini 42.0 1.92 2.88 185 8.8
pienin, bensiini 1.4 0.55 0.49 102 4.9
x suurin/pienin 30.8 3.5 5.9 1.8 1.8
suurin, diesel 1.270 1.227 0.917 178 6.9 0.308
pienin, diesel 0.267 0.049 0.446 139 5.4 0.093
x suurin/pienin 4.8 25.0 2.1 1.3 1.3 3.3
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Ylitti käytön aikaisen valvonnan CO-raja-arvon

Kuva 2.  Hiilimonoksidin (CO) päästöt vanhoille, katalysaattorittomille autoille

Kuva 3.  Hiilivetyjen (HC) päästöt vanhoille, katalysaattorittomille autoille
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Kuva 4. Typen oksidien (NOX) päästöt vanhoille, katalysaattorittomille autoille

Kuva 5.  Hiilidioksidin (CO2) päästöt vanhoille, katalysaattorittomille autoille
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Kuva 6.  Hiilimonoksidin (CO) päästöt vanhoille, katalysaattorittomille autoille ajomatkan
funktiona (erikseen bensiini- ja dieselkäyttöiset).

Kuva 7.  Hiilivetyjen (HC) päästöt vanhoille, katalysaattorittomille autoille ajomatkan funktio-
na (erikseen bensiini- ja dieselkäyttöiset).
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Kuva 8. Typen oksidien (NOx) päästöt vanhoille, katalysaattorittomille autoille ajomatkan
funktiona (erikseen bensiini- ja dieselkäyttöiset).

Kuva 9.  Hiilidioksidin (CO2) päästöt vanhoille, katalysaattorittomille autoille ajomatkan funk-
tiona (erikseen bensiini- ja dieselkäyttöiset).
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1. Vanhan autokannan keskimääräiset päästöt

Taulukkoon 6 on koottu taulukoista 2�5 keskimääräiset ominaispäästöt eri ajotilanteissa
(kaupunkiajo kylmä/kuumakäynnistys, maantie ja yhdistetty). Niitä voidaan pitää ensimmäise-
nä nykytietämyksellä päivitettynä estimaattina vanhojen, ennen vuotta 1990 käyttöön otettu-
jen, katalysaattorittomien henkilöautojen ominaispäästöille Suomessa. Arvot on luonnollisesti
esitetty erikseen bensiinimoottorisille ja dieselkäyttöisille, koska ne poikkeavat toisistaan
huomattavasti.

Käytettäessä näitä päästöarvoja erilaisissa laskelmissa ja tarkasteluissa, on kuitenkin muistet-
tava, että mitattu otos oli sittenkin kovin rajattu, vain runsaat 30 autoa, ja tämän ikäisissä
autoissa yksilökohtaiset erot voivat olla suuria. Sitä havainnollistaa taulukoissa 2�5 suu-
rin/pienin sarake. Nyt mitatun otoksen autojen lukumääräjakautuma ei myöskään välttämättä
vastaa merkkien/mallien yleisyyttä autokannassa, mikä osaltaan aiheuttaa vääristymää pel-
kään keskiarvotulokseen.

Taulukko 6.  Vuonna 1999-2000 tutkittujen vanhojen autojen keskimääräiset
pakokaasupäästöt eri ajotilanteissa (normaali lämpötila).

5.2. Vertailu 1990-luvun kat-autojen keskimääräisiin päästöihin

Tarkasteltaessa tuloksia edelleen, havaitaan, että vanhojen, katalysaattorittomien autojen pa-
kokaasupäästöt olivat � odotusten mukaan � moninkertaiset verrattaessa niitä 1990-luvun
alun perin katalysaattorilla varustettujen autojen päästöihin, joita VTT Energia mittasi Ajo-
neuvohallintokeskuksen ja sen edeltäjän, Autorekisterikeskuksen toimeksiannosta vuosina
1994�1998. Tämä nähdään selvästi taulukosta 7, johon on kerätty vertailuarvot näistä mit-
taussarjoista, jotka käsittivät yhteensä noin 65 bensiinimoottorista ja 6 dieselmoottorista au-
toa.

Taulukon 7 mukaan vanhoissa bensiinimoottorisissa autoissa CO-päästöt ovat keskimäärin
noin kuusinkertaiset, hiilivetypäästöt (HC) noin yhdeksänkertaiset ja typen oksidien tuotto
runsas viisi kertaa suurempi kuin uudemman aikakauden kat-autoissa, vaikka niillä olisi
ajettu likimain vastaavat määrät. Hiilioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus ovat vastaavasti
kasvaneet melkein 20 %, mikä osin johtunee kat-tekniikasta, osin suuremmista ja painavam-
mista autoista.

Mittaukset 1999-2000 Sykli
lämpötila 

[°C]
CO 

[g/km]
HC 

[g/km]
NOx 

[g/km]
CO2 

[g/km]
kulutus 

[l/100km]
PM 

[g/km]
bensiini, ei-kat (28 autoa)
yhdistetty EC2000 +23 14.8 1.69 1.70 162 8.1
kaupunki, kylmäkäynn. ECE15 +23 22.3 2.9 1.12 214 10.9
kaupunki, lämmin käynn. ECE15 +23 23.1 2.6 1.02 184 9.7
maantie EUDC +23 10.4 1.0 2.03 132 6.4
diesel, ei-kat (5 autoa)
yhdistetty EC2000 +23 0.808 0.298 0.67 183 7.5 0.192
kaupunki, kylmäkäynn. ECE15 +23 1.26 0.518 0.771 232 9.1 0.229
kaupunki, lämmin käynn. ECE15 +23 0.978 0.417 0.738 193 7.5 0.181
maantie EUDC +23 0.544 0.321 0.607 154 6.0 0.171
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Dieselmoottorisissa autoissa erot ovat vähäisemmät. CO-päästöt ovat keskimäärin noin kak-
sinkertaiset, hiilivetypäästöt (HC) noin viisinkertaiset ja typen oksidien tuotto puolitoista
kertaa suurempi kuin uudemman aikakauden dieselautoissa. Hiukkasissa kasvu on noin 2,6
kertainen, ja dieselautoissakin kulutus on kasvanut vajaat 10 %.

Taulukko 7.  Vuonna 1999-2000 tutkittujen vanhojen autojen pakokaasupäästöt
verrattuna vuosina 1994�1998 mitattuihin uudemman tekniikan autoihin.

6. JATKOSUUNNITELMAT

Mitattuja tuloksia käytetään hyväksi päästöinventaarioiden (LIISA) ja muiden laskelmien tar-
vitsemien ominaispäästöarvojen tarkentamisessa vastaamaan paremmin suomalalaista auto-
kantaa. Tässä kohdin yksittäisten autojen tuloksia pyritään painottamaan merkin/mallin ylei-
syysindeksillä, koska pienen otoksen kyseessä ollen muutamat, kenties poikkeavat yksilöt
vääristävät keskiarvotulosta.

Tässä yhteydessä ei ole käsitelty lainkaan projektin puitteissa tehtyjä uusien autojen mittauk-
sia, jotka liittyvät Motivan ja Tullilasi-lehden yhteiseen Ekoauto-hankkeeseen. Näissä mit-
tauksissa on vuosina 1999 ja 2000 ollut mukana yhteensä 24 autoa, joista 15 kpl oli bensiini-
moottorisia ja loput 9 kpl dieselkäyttöisiä. Ne edustivat lähinnä vuosimalleja 1999/2000, eli
viimeisiä EU2 ja ensimmäisiä EU3-autoja. Niiden päästöjä koskeva analyysi on osittain vielä
kesken, koska jälkimmäinen mittaussarja tehtiin vasta joulua edeltävällä viikolla vuonna
2000.

Kaikkia näitä em. tuloksia pyritään hankkeen loppuvaiheessa, eli vuoden 2001 osuudessa,
hyödyntämään myös henkilöautojen ympäristöominaisuuksista riippuvan verotusmallin ke-
hittämisessä.

Mittaukset 1999-2000 
Sykli 
EC2000

ajomäärä 
[km]

CO 
[g/km]

HC 
[g/km]

NOx 
[g/km]

CO2 

[g/km]
kulutus 

[l/100km]
PM 

[g/km]
keskiarvo, bensiini ei kat 230 770 14.8 1.69 1.70 162 8.1
keskiarvo, diesel ei kat 401 001 0.808 0.298 0.669 183 7.5 0.192

Mittaukset  1994-1996 (45)FTP75 49 966 1.22 0.117 0.214 205 8.8
1997-1998 (12+6) EC2000 184 520 4.17 0.278 0.380 196 11.5

1998 (8) FTP75 176 413 1.96 0.196 0.330 199 8.6
keskiarvo, bensiini + kat 136 966 2.45 0.197 0.308 200 9.6
keskiarvo, diesel (6), '90> 86 887 0.351 0.060 0.460 198 8.1 0.075

suhde vanhat / uudet bens 1.7 6.0 8.6 5.5 0.81 0.84
dies 4.6 2.3 5.0 1.5 0.93 0.93 2.6
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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)
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1. JOHDANTO

Vuosina 1996-1998 tekivät Ilmatieteen laitos ja YTV TEKESin tukemana (MOBILE-ohjelma)
yksityiskohtaisia hiukkasmittauksia pääkaupunkiseudun ilmakehästä. Näistä Vallilassa, Luukissa
ja Herttoniemessä tehdyistä mittauksista on kirjoitettu loppuraportti: Ojanen ym. Hengitettävien
hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun
julkaisusarja C 1998:7, YTV. Hankkeelle saatiin lisärahoitusta MOBILE2-ohjelmasta, mikä
mahdollisti  mittaustulosten yksityiskohtaisen jatkokäsittelyn ja tärkeimpien tulosten
julkaisemisen kansainvälisissä tiedesarjoissa.

2. TAVOITTEET

Tavoitteena oli mittausaineiston tutkiminen pienimpiä yksityiskohtia myöten. Lisätutkimukset
keskittyivät pääasiassa ilmakehämittauksista saatuun dataan. Erityisesti selvitettiin
kokojakaumien yksityiskohtia sekä tekijöitä, jotka johtivat juuri tiettyyn kokojakaumaan, kuten
esim. sääoloja ja kaasumaisten komponenttien pitoisuuksia. Lisäksi etsittiin paikallisia
hiukkaslähteitä ja tutkittiin tarkemmin ultrapieniä hiukkasia sekä eräiltä kiinnostavilta
ajanjaksoilta olevaa dataa.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1. MENETELMÄT

Tutkimuksessa käytetyt mittausmenetelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti MOBILE-ohjelmaan
kuuluvassa loppuraportissa (Ojanen ym.: �Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus
ja lähteet pääkaupunkiseudulla�. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 1998:7, YTV).
Mittausaineiston käsittelyssä käytetyt menetelmät on soveltuvilta osin kuvattu eri julkaisuissa,
käsikirjoituksissa ja raporteissa, joihin tekstissä viitataan.

Lyhyesti voidaan todeta, että Vallilassa ja Luukissa kerättiin huhtikuun 1996 ja kesäkuun 1997
välisenä aikana 53 virtuaali-impaktori (VI) - näytettä, sekä Vallilassa 18 ja Luukissa 10 Berner-
impaktori (BLPI) - näytettä. Keräykset tehtiin molemmissa paikoissa aina mahdollisimman
samanaikaisesti, mikä mahdollisti käytettyjen keräyslaitteiden ja saatujen tulosten keskinäisen
vertailun. Myös Helsigin Herttoniemessä tehtiin VI-keräyksiä. Lisäksi Vallilassa mitattiin
mustan hiilen pitoisuuksia, sekä kerättiin BLPI-näytteitä samanaikaisesti 3.5 ja 20 metrin
korkeuksilla (maan pinnalta lukien).

3.2. ETENEMINEN

Kansainvälisiin julkaisusarjoihin kirjoitettavien artikkeleiden lukumäärää kasvatettiin viidestä
seitsemään, minkä vuoksi yksivuotiseksi aiottua tutkimusta laajennettiin kaksivuotiseksi. Myös
mittausaineiston laajuus on joissakin kohdin hidastuttanut tutkimuksen etenemistä.
Kaikenkaikkiaan työ on edennyt kohtuullisen hyvin suunnitelmien mukaan. Kaksi ensimmäistä
julkaisua ilmestyivät vuonna 2000 ja samana vuonna lähetettiin kolme käsikirjoitusta
tarkastettaviksi. Viimeiset kaksi käsikirjoitusta lähetetään vuoden 2001 alkukuukausina.
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3.3. RESURSSIEN KÄYTTÖ VERRATTUNA SUUNNITELMAAN

Kaikki suunnitellut resurssit pystytään hyödyntämään, minkä lisäksi Ilmatieteen laitoksella
tehdään paljon ylimääräistä työtä.

4. TULOKSET

Näiden jatkotutkimusten tarkoituksena oli saada lisäaikaa julkaisujen kirjoittamiseksi
kansainvälisiin tiedesarjoihin. Lisäksi tuloksista kirjoitetaan kattava suomenkielinen yhteenveto.
Alla on luetteloitu MOBILE-loppuraportti, julkaisut ja valmiit sekä keskeneräiset
käsikirjoitukset (1-8), joihin tekstissä viitataan:

VALMIIT JULKAISUT

1) Pakkanen T., Kerminen V.-M., Ojanen C., Hillamo R., Aarnio P. and Koskentalo T. (2000)
Atmospheric black carbon in Helsinki. Atmospheric Environment 34, 1497-1506.

2) Kerminen V.-M., Ojanen C., Pakkanen T., Hillamo R., Aurela M. and Meriläinen J. (2000)
Low-molecular-weight dicarboxylic acids in an urban and rural atmosphere.

      J. Aerosol Sci. 31, 349-362

VALMIIT KÄSIKIRJOITUKSET

3) Pakkanen T., Kerminen V.-M., Korhonen C., Hillamo R., Aarnio P., Koskentalo T. and
      Maenhaut W.: Urban and rural ultrafine (PM0.1) particles in the Helsinki area. Submitted to
      Atmospheric Environment.
4) Pakkanen T., Loukkola K., Korhonen C., Aurela M., Mäkelä T., Hillamo R., Aarnio P.,

Koskentalo T., Kousa A. and Maenhaut W.: Sources and chemical composition of
atmospheric fine and coarse particles in the Helsinki area. Submitted to Atmospheric
Environment.

5) Pakkanen T., Kerminen V.-M., Korhonen C., Hillamo R., Aarnio P., Koskentalo T. and
      Maenhaut W.: Use of atmospheric elemental size distributions in estimating aerosol sources
in
      the Helsinki area. Submitted to Atmospheric Environment.

KESKENERÄISET KÄSIKIRJOITUKSET

6) Pakkanen T., Korhonen C., Kerminen V.-M., Hillamo R., Aarnio P. and Koskentalo T.:
      Size-segregative measurements of atmospheric particulate ions in the Helsinki area.

7) Pakkanen T., Loukkola K., Korhonen C., Kerminen V.-M., Hillamo R., Aarnio P.,
Koskentalo T. and Maenhaut W.: Urban atmospheric particles at street and roof levels in
Helsinki.

MOBILE-LOPPURAPORTTI

8) Ojanen C., Pakkanen T., Aurela M., Mäkelä T., Meriläinen J., Hillamo R., Aarnio P.,
Koskentalo T., Hämekoski K., Rantanen L. ja Lappi M. (1998) Hengitettävien hiukkasten
kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja
C 1998:7, YTV.
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4.1. PIENHIUKKASET (PM2.3)

Pitoisuudet

Pienhiukkasista tarkasteltiin noin 40 kemiallista komponenttia, joiden pitoisuuksia on esitetty
tilastollisesti viitteissä 8 ja 4. Tulosten tarkistuslaskelmien perusteella huomattiin, että aiemmin
esitetyt pitoisuudet (viite 8) olivat noin 5-10 % liian pieniä. Korjatut arvot on esitetty viitteessä
4. Mustaa hiiltä mitattiin vain Vallilassa (8 ja 1).

Yleisesti voidaan sanoa, että eri vuodenaikoina kerätyt 53 pienhiukkasnäytettä tuottivat samaa
luokkaa olevat keskiarvopitoisuudet Vallilassa ja Luukissa. Poikkeuksena olivat Sb, Ba, Fe ja V,
joiden pitoisuudet olivat selvästi korkeammat Vallilassa.

Kokojakaumat

BLPI-mittausten perusteella määritettiin hiukkasmassan (viite8), sekä mitattujen alkuaineiden
(5) ja ionien (6) keskimääräiset kokojakaumat Vallilassa ja Luukissa. Viitteessä 7 on esitetty
alkuaineiden ja ionien keskimääräiset kokojakaumat Vallilassa 3.5 ja 20 metrin korkeuksilla.
Kokojakaumia on kaikkiaan esitetty seuraavista komponenteista: Ag, Al, As, B, Ba, Bi, Ca, Cd,
Co, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Th, Ti, Tl, U, V, Zn, sulfaatti,
nitraatti, kloridi, metaanisulfonaatti, oksalaatti, malonaatti, sukkinaatti, glutaraatti, pyruvaatti,
ammonium, Na+, K+, Mg2+ ja Ca2+. Alkuaineiden keskimääräisistä kokojakaumista Vallilassa ja
Luukissa on valittu esimerkeiksi As ja Sb (kuva 1a) ja ionien kokojakaumista sulfaatti ja
ammonium (kuva 1b). Kuvassa 1c on esitetty natrium-ionin ja kaliumin kokojakaumat Vallilassa
3.5 ja 20 metrin korkeudella. Eri komponenttien kokojakaumia on alla käytetty hyväksi
arvioitaessa hiukkaslähteitä.

Kemiallinen koostumus

Kuvassa 2 nähdään pienhiukkasten keskimääräinen koostumus Vallilassa ja Luukissa (viitteet 8
ja 4). Mittaukset osoittivat, että hiukkasten koostumus saattoi vaihdella huomattavasti lyhyen
ajan sisällä (eri päivinä viikon aikana) ja että keskimääräinen koostumus vaihteli eri
vuodenaikojen välillä. Vuodenaikaisvaihtelun varmistamiseksi tarvittaisiin mittauksia 3-4
vuoden ajalta.

Pienhiukkasten lähteet pääkaupunkiseudulla

Pienhiukkasten ja kemiallisten komponenttien tärkeimpiä lähteitä on arvioitu kaikissa viitteissä
(1-8). Esimerkiksi kuvista 1a ja 1b voidaan karkeasti päätellä, että arseenin, sulfaatin ja
ammoniumin kohtalaisen samanlaiset kokojakaumat Vallilassa ja Luukissa aiheutuvat
kaukokulkeuman suuresta osuudesta. Antimonin pitoisuudet olivat Vallilassa huomattavasti
suuremmat kuin Luukissa, mikä viittaa paikallisten lähteiden suureen osuuteen tällä alkuaineella
(kuva 1a). Antimoni näytti rikastuneen erityisesti Vallilan katupölyyn, mikä näkyy isojen
(halkaisija > 2.3 µm) hiukkasten korkeana pitoisuutena.

Kuvan 1c yli 1 mikrometrin hiukkasissa voidaan verrata katupölystä nousevan kaliumin ja
merestä tulevan natrium-ionin kulkeutumista 3.5 metrin ja 20 metrin korkeuksille. Ylhäältäpäin
tuleva laskeuma (Na+) jakautuu eri korkeuksille paljon tasaisemmin kuin alhaaltapäin tapahtuvat
päästöt (isoilla hiukkasilla).
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Kuvat 1a, 1b ja 1c. Arseenin, antimonin, sulfaatin ja ammoniumin kokojakaumien keskiarvot
Vallilassa (V) ja Luukissa (L). Natrium-ionin ja kaliumin kokojakaumien keskiarvot Vallilassa
3.5 ja 20 metrin korkeuksilla.
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Kuva 2. PM2.5 - hiukkasten keskimääräinen koostumus Vallilassa ja Luukissa (massa-%).
muut: sisältää pääosin hiiliyhdisteitä ja vettä
maa: maaperän kiteiset yhdisteet oksideina
RM: raskasmetallit oksideina

Paikallinen vaikutus Vallilassa

Pääkaupunkiseudun paikalliset päästöt vaikuttavat merkittävästi pienhiukkasten kokonaismassan
ja useiden komponenttien pitoisuuksiin lähialueilla (5). Taulukko 1 esittää tuulen alapuolelle ja
Helsingin alueen keskiosille arvioidut paikalliset vaikutukset kolmessa eri hiukkaskokoluokassa
(5). Arviointia varten kehitetty menetelmä sijoittaa paikallisesta öljynpoltosta tulevien nikkelin
ja vanadiinin päästöt pääosin alle 0.5 µm hiukkaskokoon, kun taas etupäässä katupölyn mukana
nousevat alumiini, kalsium ja rauta, sekä merestä tuleva natrium ovat 1 - 2.3 µm hiukkasissa.

PM2.5 VALLILA
 (10.4.1996 - 4.6.1997)

SO4
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NO3
12 %
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12 %

NH4
9 %

dihapot
0,9 %

meri
2,5 %

PM2.5 LUUKKI
(10.4.1996 - 4.6.1997)

SO4
25 %

meri
3,2 %

dihapot
0,9 %

NH4
10 %maa

13 %

RM
0,5 %

muut
37 %

NO3
11 %
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Taulukko 1. Helsingin alueen arvioitu paikallinen vaikutus tuulen alapuolella kolmella eri
hiukkaskoolla, massa µg/m3 ja muut komponentit ng/m3. Vaikutus on arvioitu myös prosentteina
PM 2.3 - kokonaispitoisuuksista, jotka on saatu 53 VI-näytteestä.                                              
            
      paikallinen vaikutus (ng/m3, massa µg/m3)    paikallinen vaikutus: PM2.3 (%)
        Dp<0.5 µm    Dp<1 µm      Dp<2.3 µm                               (53 VI-näytettä)                  
            
Ag 0.011 0.016 0.018 150
Al 2.5 9 41 69
As 0.15 0.18 0.21 26
B 1.1 1.4 1.6 -
Ba 0.30 0.70 2.3 105
Bi 0.007 0.011 0.016 67
Ca 15 26 69 97
Cd 0.027 0.036 0.040 33
Co 0.03 0.08 0.14 100
Cu 0.48 0.93 2.4 77
Fe 10 29 96 100
K 7 11 25 29
Li 0.01 0.03 0.07 -
Mg 0.8 4 28 112
Mn 0.6 1.3 2.3 70
Mo 0.10 0.15 0.24 133
Na 5 23 154 89
Ni 1.6 1.8 2.1 105
Pb 0.8 1.3 1.8 31
Rb 0.03 0.05 0.12 50
Sb 0.13 0.19 0.42 55
Sr 0.03 0.07 0.32 70
Ti 0.1 0.5 2.1 250
Tl 0.0014 0.0025 0.0039 23
U 0.0004 0.0014 0.0068 124
V 3.0 3.3 3.6 72
Zn 3.0 4.5 6.4 46
Mass         2.6                 3.6                 5.4                                                   46                          
                   

Paikallisista lähteistä tuleva hiukkasmassa näyttäisi jakautuvan melko tasaisesti kaikkiin
kolmeen esitettyyn kokoluokkaan. Koska taulukon 1 paikalliset vaikutukset on arvioitu tuulen
alapuolelle ja pääkaupunkiseudun keskiosille on vuotuinen paikallinen vaikutus reuna-alueilla
paljon pienempi ja riippuu vuoden aikana vallitsevista tuulen suunnista. Taulukossa esiintyvät
yli 100 prosentin paikalliset vaikutukset johtuvat siitä, että on verrattu eri mittausaineistoja.
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4.2. ISOT HIUKKASET (PM2.3-15)

Pitoisuudet
Isoista hiukkasista tarkasteltiin noin 40 kemiallista komponenttia, joiden pitoisuuksia on esitetty
tilastollisesti viitteissä 8 ja 4. Yleisesti voidaan sanoa, että pitoisuudet olivat Vallilassa
huomattavasti Luukin pitoisuuksia korkeampia.

Kokojakaumat
Isojen hiukkasten kokojakaumat löytyvät samoista viitteistä kuin pienhiukkasten. Esimerkkeinä
tässäkin kuvat 1a, 1b ja 1c.

Kemiallinen koostumus
Isojen hiukkasten keskimääräinen kemiallinen koostumus on esitetty viitteissä 4 ja 8. Sekä
Vallilassa että Luukissa olivat maaperän kiteinen aines ja hiiliyhdisteet kaksi selvästi
merkittävintä tekijää.

Isojen hiukkasten lähteet pääkaupunkiseudulla
Koska isot hiukkaset eivät yleensä kulkeudu pitkiä matkoja voidaan arvioida, että isot hiukkaset
ovat peräisin pääosin paikallisista lähteistä. Isojen hiukkasten lähteitä on käsitelty erityisesti
viitteessä 7.

4.3. ULTRAPIENET HIUKKASET (PM0.1)

BLPI-näytteistä mitattuja ultrapieniä hiukkasia käsitellään viitteessä 3. Taulukossa 2 on esitetty
pitoisuuksia Vallilasta ja Luukista. Merkillepantavaa on lyijypitoisuuksien valtava pieneneminen
Helsingin ultrapienissä hiukkasissa vuoden 1988 jälkeen. Tämä pieneneminen johtunee
yksinomaan lyijyllisen bensiinin käytön lopettamisesta.
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Taulukko 2. Kemiallisten komponenttien keskiarvo- ja mediaanipitoisuuksia ultrapienissä
hiukkasissa (ng/m3). Komponentit on järjestetty Vallilassa mitatun keskiarvon mukaisesti.

        keskiarvo             mediaani
                                    Vallila   Luukki                Vallila       Luukki                                      
massa 493.000 519.000* 488.000 446.000
SO4

2- 32.121 40.456 28.193 31.101
NH4

+ 22.147 25.355 19.904 20.974
Ca2+ 4.785 6.506 4.485 5.130
NO3

- 3.962 11.244 0.872 4.749
Na 2.925 1.252 0.736 0.643
Ca 2.205 1.919 2.049 0.624
Na+ 2.144 3.164 1.437 1.083
oksalaatti 2.081 1.887 1.582 1.313
K+ 2.049 1.462 1.575 1.045
Fe 1.763 0.731 0.673 0.423
Cl 1.688 1.225 1.968 0.985
metaanisulfonaatti 1.319 1.707 0.635 0.785
K 0.863 1.327 0.423 0.451
Zn 0.806 0.696 0.716 0.357
Mg2+ 0.690 0.923 0.660 0.669
Al 0.507 0.440 0.507 0.250
B 0.265 0.125 0.219 0.151
Mg 0.263 0.271 0.185 0.150
Ni 0.240 0.242 0.176 0.136
sukkinaatti 0.165 0.435 0.013 0.129
V 0.159 0.092 0.084 0.061
Cu 0.139 0.168 0.045 0.055
Pb 0.127 0.110 0.065 0.075
Pb 8.49 (Helsinki, Kaisaniemi, 1988)
Ba 0.058 0.031 0.013 0.006
Ti 0.040 0.034 0.010 0.012
Mn 0.035 0.014 0.012 0.011
Se 0.032 0.035 0.017 0.030
Co 0.024 0.023 0.007 0.007
Sb 0.022 0.006 0.013 0.004
As 0.016 0.010 0.008 0.010
Mo 0.015 0.013 0.020 0.009
Sr 0.010 0.009 0.003 0.009
Ag 3.7E-03 5.9E-03 1.4E-03 4.5E-04
Cd 3.5E-03 2.4E-03 2.7E-03 1.9E-03
Rb 2.8E-03 6.6E-03 2.5E-03 5.8E-03
Li 2.5E-03 1.6E-03 3.1E-05 7.6E-04
Bi                                 1.9E-03    1.7E-03                2.6E-04    7.9E-04                                  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä raportissa on esitetty vain pieni osa eri julkaisujen johtopäätöksistä, joten viittaamme yllä
olevaan erittäin tiivistettyyn tekstiin sekä kahdeksaan julkaisuun. Tarvittaessa voi pyytää
lisätietoja tämän raportin tekijöiltä. Vuoden 2001 alkupuolella valmistuu kattava yhteenveto
tämän tutkimuksen kaikista tärkeimmistä tuloksista.

6. JATKOSUUNNITELMAT

Tässä tutkimuksessa jäi eniten aukkoja hiiliyhdisteiden kohdalle, joita pitäisi mitata tulevissa
projekteissa. Eri hiukkaslähteiden suorista päästöistä tarvitaan lisätietoa, jotta tärkeimmät
paikalliset päästölähteet voitaisiin arvioida kullekin kemialliselle komponentille.

7. KIITOKSET

Kiitämme kaikkia tähän tutkimukseen osallistuneita henkilöitä. Kiitokset kuuluvat myös
tutkimusta rahoittaneille tahoille, joita olivat Liikenneministeriö, Ympäristöministeriö ja
TEKESin MOBILE- , SIHTI2- ja MOBILE2-ohjelmat.
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M2T9905

AJONEUVOPAKOKAASUN
SÄÄNTELEMÄTTÖMÄT PÄÄSTÖT.

MITTAUS JA BIOLOGISTEN
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Maija Lappi, VTT Energia
 Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö

Kirsti Savela, Työterveyslaitos
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                      Raportointiaika     Tammikuu 2001
         Raportointikausi 1.1. � 31.12.2000

Projektin koodi
M2T9905
Projektin nimi
Ajoneuvopakokaasun sääntelemättömät päästöt. Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi
Vastuuorganisaatio
VTT Energia
Projektin vastuuhenkilö

Juhani Laurikko
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Maija Lappi PL 1601 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09 � 456 5447 09 � 460 493 Maija.Lappi@vtt.fi
Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Työterveyslaitos Kirsti Savela 09�4747 2494 kirsti.savela@occuphealth.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.2.1999 35 kk 31.12.2001

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 � suunn. 2000 � toteutuva 2001-suunn. Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 240 483 200+200*) 200*)+233 873
Muu rahoitus eriteltynä
- VTT oma 80 80 120 70 270
- Fortum Oil & Gas 80 160 80+80**) 80**)+60 300
- Työterveyslaitos - 204 211 458
Yhteensä 400 927 400 854 1654
*) 200 kmk on  myönnetty vuodeksi 2000 ja siirretään vuodeksi 2001
**) 80 kmk on myönnetty vuodeksi 2000 ja siirretään  vuodeksi 2001

Hankkeen tavoite
Työssä kehitetään ajoneuvopakokaasun ei-säänneltyjen aineosien mittaustekniikoita ja vaikutusten ar-
viointimenetelmiä. Kohteita ovat bensiinipakokaasun pienhiukkasten ja ns. puolihaihtuvan aineen bulk-
kikeräykset biologisten vaikutusten testejä varten sekä kokeet kehitteillä olevilla menetelmillä Työter-
veyslaitoksessa sekä kirjallisuustyö hiukkasten ja kaasufaasin biologisten vaikutusten lyhyt- ja pitkäai-
kaisista arviointimenetelmistä. Bensiinihiukkasten (kokoluokiteltujen) näytteenottoa ja analysoitavuutta
arvioidaan, ja hankitaan käyttökokemuksia bensiinihiukkasten kokomäärityksistä. Näytteenottoa hiuk-
kaskokojakaumamittauksissa DLPIllä ja (suodatinasteellisella) ELPIllä verifioidaan diesel- ja bensiinipa-
kokaasulle. Arvioidaan mahdollisuuksia määrittää hiukkasen tiheyttä ELPIn lukumäärätulosta ja DLPI:n
massajakaumaa hyväksikäyttäen. Pakokaasun puolihaihtuvan aineen keräyksen ja analysoitavuuden ar-
viointia diesel- ja bensiinipolttoaineista jatketaan. PAHien uuttuvuutta bensiini- ja dieselhiukkasista tutki-
taan. Sääntelemättömien päästöjen tietopankkia ylläpidetään. Työterveyslaitoksen tulee mukaan hank-
keeseen v. 2001. Sen tavoitteena on kehittää testimenetelmä, jolla arvioidaan bensiini- ja dieselkäyttöisten
moottoreiden pakokaasupäästöjen ympäristölle ja terveydelle vaarallisten yhdisteiden pitoisuuksia polt-
toaineissa. Työterveyslaitoksen Kemian laboratorio soveltaa DNA-vauriota mittaavaa adduktitestiä bensi-
inipakokaasupäästön hiukkasiin ja puolihaihtuvaan aineeseen sitoutuneille aromaattisille yhdisteille (SOF �
uute).

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

Vuosiraportti M2T9905-1, tammikuu 2000
Vuoden 2000 vuosiraportti ilmestyy tammi-helmikuussa 2001.

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)
Kaikki Mobile2 �seminaarit

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. JOHDANTO

Projekti �Ajoneuvopakokaasun sääntelemättömät päästöt. Mittaus ja biologisten vaikutusten ar-
viointi� on Tekesin MOBILE2-tutkimuskokonaisuuden kolmivuotinen hanke (1.2.1999 �
31.12.2001). Hankkeen toisena vuonna tutkittiin mm. bensiinihiukkasten ja puolihaihtuvan aineen
määritettävyyttä, PAH �yhdisteiden uuttotehokkuutta sekä aloitettiin bensiinipäästöjen DNA �ad-
duktikokeet Työterveyslaitoksella. Vuonna 2001 tehtäviin varsinaisiin kokeisiin kerättiin PM- ja
PUF -näytteet uudenaikaisten bensiiniajoneuvojen pakokaasuista. Punnitusimpaktorille soveliaita
dieselmoottorin näytteenotto-olosuhteita on pyritty arvioimaan, ja kokoluokiteltuja hiukkaslu-
kumääriä mittaavan ELPI -impaktorin mittausaluetta on täydennetty pienempien hiukkasten (Dp 15
nm) suuntaan. Sääntelemättömien pakokaasupäästöjen tietopankin päivitys on tekeillä. Tut-
kimukseen osallistuvat VTT Energian (projektin hallinta) lisäksi Työterveyslaitos (Hki).  Tutkimusta
rahoittavat Tekes, VTT, Työterveyslaitos sekä Fortum Oil and Gas Oy.

2. TAVOITTEET

Projektissa kehitetään kemiallisia ja biologisia mittaus- ja arviointimenetelmiä ajoneuvopakokaasu-
jen aineosille, joiden pitoisuuksia ei lainsäädännöllä toistaiseksi rajoiteta, mutta joilla arvioidaan
voivan olla merkittäviä haittavaikutuksia. Vuosina 2000-2001 kohteita ovat bensiinipakokaasun
pienhiukkasten ja ns. puolihaihtuvan aineen bulkkikeräykset biologisten vaikutusten testejä varten
sekä kokeet kehitteillä olevilla menetelmillä Työterveyslaitoksessa, kirjallisuustyö hiukkasten ja
kaasufaasin biologisten vaikutusten lyhyt- ja pitkäaikaisista arviointimenetelmistä, sääntelemättö-
mien päästöjen tietopankin ylläpito, (kokoluokiteltujen) bensiinihiukkasten ja puolihaihtuvan ai-
neen  mitattavuuden ja analysoitavuuden arviointi, hiukkaskokojakaumamittalaitteistojen DLPI ja
ELPIn käyttöolosuhteiden varmistaminen diesel- ja bensiinipakokaasulle ja laitteiden edelleen va-
rustus, sekä pakokaasun puolihaihtuvan aineen keräyksen ja analysoitavuuden arviointi diesel- ja
bensiinipolttoaineista. Työterveyslaitoksen tavoitteena on kehittää testimenetelmä, jolla arvioidaan
bensiini- ja dieselkäyttöisten moottoreiden pakokaasupäästöjen ympäristölle ja terveydelle vaaral-
listen yhdisteiden pitoisuuksia polttoaineissa. Työterveyslaitoksen Kemian laboratorio soveltaa
DNA-vauriota mittaavaa adduktitestiä pakokaasupäästöjen hiukkasiin sitoutuneille aromaattisille
yhdisteille SOF �uutteesta.

3. TULOKSIA

Bensiinipakokaasuhiukkasten ja SOFin määritysmahdollisuuksia punnitukseen perustuvilla mit-
tauksilla arvioitiin. PM-, SOF- ja PAH �emissiot suodatinfaasista todettiin voimakkaasti  näytteen-
otto-olosuhteista riippuviksi. Lambda 1 �bensiiniauton PM �emissio sisältää tyypillisesti suuren
osuuden muuta kuin kiinteää ainetta tai mustaa hiiltä. Aineosat ovat helpommin haihtuvia kuin die-
selpäästön hiukkaset keskimäärin. Kuvasta 1 nähdään suodattimen pintanopeuden vaikutus gravi-
metriseen PM- ja SOF �päästöön. Bensiiniajoneuvolla näytteenotto-olosuhteiden vakiointi on die-
seliä merkittävämpi mm. erilaisissa vertailumittauksissa.
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Kuva 1. Bensiiniauton hiukkaspäästön ja SOFin riippuvuus näytteenottonopeudesta.

Uusi Empore� vs. vakiintunut PUF �keräystekniikkavertailu bensiinipakokaasun puolihaihtuvan
aineen PAHien pidättämiseksi osoittautui Emporea suosivaksi, kuva 2. PAH -saannot olivat joko
identtiset tai paremmat Empore-kalvosta. Kalvo on huomattavasti PUFia helppokäyttöisempi.
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130 mm PUF 300 l/min (n=4) 
130 mm PUF 1200 l/min (n=2)

Kuva 2. Bensiiniauton aerosolifaafin PAH �yhdisteiden saantoPUF � ja Empore �keräystekniikal-
la.

Hiukkasfaasin raskaiden PAH �yhdisteiden uuttotehokkuutta arvioidaan sekä bensiini- että
dieselhiukkasista liuotinta ja uuttotapaa muuntaen. Näytteet ovat parhaillaan analysoitavina.

Hiukkasten kokojakaumamittauksissa laimennussude, lämpötila, viipymä ja kosteus ovat kriittisiä
parametrejä, johon on pyrittävä vaikuttamaan siten, että toimittaisiin niille mahdollisimman tun-
teettomalla alueella /Kayes et al. 1998-1999, Maricq et al. 1999/. Pakoputki- ja laimennustunneli-
kokeiden eroja viipymä ja lämpötila muuttujina on kuvassa 3. Laimennussuhde oli eri tilanteissa
likimain vakio. Punnitusimpaktorin (DLPI) luotettavien käyttöolosuhteiden hakemista pakoputki-
mittausten yhteydessä jatketaan sekä lauhtuneelle että kuumalle dieselpakokaasulle.
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Kuva 3. Esimerkki näytteenottotavan vaikutuksesta massahiukkaskokojakaumaan.

Impaktorin sähköisellä detektorilla varustettua versiota (ELPI) on täydennetty suodatinasteella, jolla
pystytään inertiaan perustuen mittaamaan aiempaa pienempien hiukkasten lukumäärää, aina Dp 15
nm:iin saakka. Vertailumittauksia perus-ELPIllä ja suodatinasteellisella ELPIllä, erityisesti laimen-
nuslämpötilaan huomiota kiinnittäen, on aloitettu VTT:n PIHI �tutkimusohjelman  yhteydessä lop-
puvuodesta 2000. Jo olemassaolevista ja suunnitelluista diesel �punnitusim-paktori- ja ELPI �ko-
keista pyritään arvioimaan hiukkasen tiheyttä.

Työterveyslaitosta on varten on kerätty bensiiniajoneuvosta bulkkihiukkas- ja PUF �esikoenäytteet
DNA �adduktitesteihin sopivien altistusmäärien määrittämiseksi. Näytteet on testattu. Varsinaiset
hiukkas- ja puolihaihtuvan aineen näytteet (8 + 4) adduktikokeisiin on kerätty ja parhaillaan esikä-
siteltävinä VTT:ssä. DNA �adduktikokeet toteutuvat TTL:ssä vuonna 2001.

4. KIRJALLISUUTTA
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                        Raportointiaika           Tammikuu  2001
           Raportointikausi 1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi
M2T9906
Projektin nimi
Tiepintojen melun kehittyminen
Vastuuorganisaatio
Teknillinen korkeakoulu, Auto- ja työkonetekniikan laboratorio
Projektin vastuuhenkilö

Professori Matti Juhala
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Laboratorioinsinööri Panu Sainio PL 4300 02015 TKK
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09 451 3464 09 451 3469 panu.sainio@hut.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Tielaitos Anders HH Jansson 020 444 2348 anders.jansson@tieh.fi
Nokian Renkaat Jukka Hakanen 03 340 7268 jukka.hakanen@nokiantyres.fi
VTT / Yhdyskuntatekniikka Timo Unhola 09 456 4975 timo.unhola@vtt.fi
Test Center Tiililä Turo Tiililä 0400 435 008 turo.tiilila@tct.inet.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.5.1999 3 vuotta 31.10.2003

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000* 2001* 2002* 2003* Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 65617,6 196020,9 82526,5 82526,5 111900,3 588849,2

Yhteensä 588849,2
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Suunnitellaan ja valmistetaan erityisesti tien ja renkaan välisessä kosketuksessa syntyvän melun mittaa-
miseen soveltuva, henkilöauton perässä vedettävä perävaunu ja melunmittauslaitteisto sekä tulosten
tehokkaaseen jälkikäsittelyyn tarvittavat sovellukset. Valitaan erityyppisiä ja ikäisiä tienpintoja ja
seurataan niiden melutason kehittymistä vuoden aikojen ja tienpintojen kulumisen ja vanhenemisen
suhteen kolmen vuoden ajan. Seurataan myös melumittauksissa käytettävien pintojen kehittymistä.

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

- Diploma Project, Peter Pelech, Testing device for road noise measurement, Slovak University of
Technology in Bratislava, Bratislava, 2000
- Liikennemeluseminaari uutisoitiin kahdella tv-kanavalla (TV1 Aamu-TV ja Nelosen uutiset) ja ainakin
kolmella radiokanavalla, lisäksi 7 artikkelia päivälehdissä. Myöhemmin aiheesta on ilmestynyt artikkeleita
alan suomalaisissa aikakausjulkaisuissa.

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

- Liikennemeluseminaari 29.8.2000, TKK Autolaboratorio
- Autoalan rengaspäivä 2000, 10.10.2000 Autoalan Koulutuskeskus Oy, esitelmä, Panu Sainio

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

- Diploma Project, Peter Pelech, Testing device for road noise measurement, Slovak University of
Technology in Bratislava

Patentit hankkeeseen liittyen

Ei haettuja tai myönnettyjä raportoitavalla kaudella
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JOHDANTO
Tieliikenteen aiheuttama melu, on liikenteen lisääntyessä tullut yhä haitallisemmaksi.
Saksassa arvioidaan, että 75% väestöstä kärsii teiden ja katujen aiheuttamasta melusta.
Suomessa ollaan päädytty lukuun 17%, josta suurempi osa kärsii katumelusta. Ympäristö-
tietoisuuden kasvaessa myös Suomessa on virinnyt keskustelua rengas-tiekosketuksessa
syntyvän melun pienentämismahdollisuuksista.

Teknillisen korkeakoulun Auto- ja työkonetekniikan laboratorio ja Nokian Renkaat Oyj olivat
vuosina 1996-1999 mukana Brite-ohjelmaan kuuluvassa EU:n alaisessa TINO-tutkimus-
hankkeessa. Tarkoituksena oli selvittää melun riippuvuutta renkaan ja tienpinnan välisestä
kosketuksesta. Yhtenä tavoitteena oli luoda hiljaisen tienpinnan prototyyppi. Tienpintojen
melun kehittyminen �projektissa seurataan erityyppisten pintojen melun kehittymistä useam-
man vuoden ajan. Tämä perustuu peräkkäisinä vuosina tehtyihin mittaus-havaintoihin ja
myös yleisesti tiedossa olevaan tilanteeseen, että "keväisin asfaltti on karheampaa".
Kuitenkaan ilmiöstä ei ollut saatavissa tarkempaa tietoa nimenomaan meluominaisuuksien
kehittymisen suhteen. Asfalttitiellä rengasmelun määrä kasvaa talvella nastojen karkeuttaessa
tien pintaa ja vähenee kesällä hellejaksojen aikana. Asfaltin lämpötilan noustessa kesällä
bitumi nousee asfaltin pintaan liikenteen pumppaavan vaikutuksen johdosta.

Lisäksi tienpinnan ominaisuudet melun suhteen ovat nousemassa yhdeksi tekijäksi arvioi-
taessa tienpinnan laatua uutena ja ikääntyneenä. Jotta voitaisiin arvioida tien kestoa
meluominaisuuksien suhteen, tulee olla mahdollista toistettavasti ja luotettavasti mitata
olemassa olevia tienpintoja ja kokemusperäistä tietoa miten ominaisuudet muuttuvat.

TAVOITTEET
Suunnitellaan ja valmistetaan erityisesti tien ja renkaan välisessä kosketuksessa syntyvän
melun mittaamiseen soveltuva, henkilöauton perässä vedettävä perävaunu ja melun
mittauslaitteisto sekä tulosten tehokkaaseen jälkikäsittelyyn tarvittavat sovellukset.  Valitaan
erityyppisiä ja -ikäisiä tienpintoja ja seurataan niiden ominaisuuksien ja melutason
kehittymistä vuoden aikojen ja tienpintojen kulumisen ja vanhenemisen suhteen kolmen
vuoden ajan. Seurataan myös melumittauksissa käytettävien pintojen kehittymistä. VTT:n

PTM-autolla mitataan erikseen
valittavista kohdista tarpeen mukaan
dynaamiset IRI-arvot (International
roughness Index) sekä mega- ja maksr-
karkeusarvot melumittaukseen
käytettävän päällysteen eri kohdista.
Kuva 1 Mittausperävaunun yleinen toimin-
taperiaate. Akselit ovat korkeussuunnassa
säädettäviä, jotta perävaunun korin korkeutta
tien pinnasta voidaan säätää. Tärkeimpiä
tavoitteita on pyrkiä maksimoimaan taempana
olevan mittarenkaan ja sitä lähinnä olevien
renkaiden etäisyys.
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Maailmassa on Ruotsalaisen VTI:n selvityksen mukaan /Sandberg Ulf, Noise Trailers of the
World, VTI 1998/ noin kaksikymmentä hieman erityyppistä mittalaitekokonaisuutta
rengasmeluntutkimukseen perustuen tämän tyyppiseen mittausperävaunu menetelmään.
Menetelmästä ei ole aikaisemmin ollut mitään standardia ja laitekanta on hyvin kirjavaa.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Menetelmät

Melun mittaaminen ajoneuvo- ja työkonetekniikassa on usein vaikeaan laitteiden suuren koon
tähden. Kun tutkitaan rengas-tie kosketuksessa syntyvää melua tulee mukaan vielä vaatimus
ajoneuvon liikkumisesta suhteellisen suurella nopeudella tunnetulla alustalla (tutkittava tien-
pinta). Mittauksia joudutaan suorittamaan normaaleilla teillä Suomessa kulloinkin vallitse-
vien sääolojen armoilla. Tämän tyyppinen tutkimustoiminta edellyttää erityisiä mittalaitteita,
joilla pyritään mahdollistamaan mittaaminen kohtuullisella työllä ja järkevillä odotusajoilla
sekä jonkin asteinen mittausten toistettavuus.

Tienpintojen ja rengasmelun tutkimukseen on olemassa useita erilaisia mittausmenetelmiä.
Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja ihmisten kiinnittäessä enemmän huomiota meluun,

monet näistä menetelmistä ovat voimakkaan
tutkimuksen ja kehitystyön kohteina. Lisäksi
erilaiset simulointimenetelmät ovat tulossa
voimakkaammin avuksi, pyrittäessä kohti
hiljaisempaa rengas-tienpinta kompromissia.

Tässä tutkimuksessa käytettävää trailerin
mittausta ei ole vielä standardisoitu, mutta ISO:n
alaisuudessa työskentelee työryhmä (ISO/TC
43/SC 1/WG 33), joka valmistelee aiheesta
standardia. Standardista on valmistunut jo toinen
nk. committee draft versio. Ei ole odotettavissa,
että se tulisi enää muuttumaan oleellisilta
osiltaan.

Kuva 2 Mikrofonien sijoittelu renkaan lähelle CPX-
menetelmässä.

Rengas-tie kosketuksessa aiheutuvan melun syntyminen on mutkikas tapahtuma, jota ei vielä
tarkkaan tunneta. Renkaan ja tienpinnan kosketuksen alkaessa syntyy ikään kuin torvi, joka
on yksi melun lähde. Muita merkittäviä tilanteita on ilma pyörteily renkaan kulutuspinnan
urissa, renkaan kylkien värähtely ja kohta, jossa rengas irtoaa tiekosketuksesta: silloin syntyy
taas torven tyyppinen tilanne, joka tuottaa ääntä. Lisäksi kumin ja tien välillä vallitseva kitka
pyrkii pitämään renkaan kiinni tiessä, aiheuttaen melua. Erilaisia syntymekanismeja on
toistakymmentä ja niiden keskinäinen vaikutus kokonaismeluun riippuu renkaan rakenteesta,
sen kulutuspinnasta sekä tienpinnasta.

  

h h 

Rear 
Microphone 

Rear 
Microphone

Plane of 
undeflected sidewall 

d1 

d3 d3

d2 d2 

Driving direction 

45° 
135° 



58

Aikataulu
Tutkittavat pinnat pyritän mittamaan kuukauden välein niin usein kuin se on mahdollista.
Mittaaminen ei ole mahdollista tienpinna ollessa märkä tai kostea, joten käytännössä
talvikuukausina mittauksia ei tehdä. Tienpinnassa oleva kosteus muuttaa merkittävästi tie-
rengaskosketuksesta syntyvää melua. Standardit kieltävät kostean tienpinnan mittaamisen.
Lisäksi käytettävät mikrofonit eivät kestäisi renkaasta roiskuvaa vettä. Ensimmäinen
kokonainen seurantamittaus tehtiin lokakuussa 2000.

Mitattavat pinnat
Mitä pienirakeisempaa asfaltin kiviaines on sitä vähemmän melua syntyy. Maksimiraekoko
vaikuttaa huomattavasti syntyvän melun määrään. Meluero eri maksimiraekoon omaavilla
asfalteilla saattaa nousta jopa viiteen desibeliin. Maksimiraekoon ollessa alle 10 mm melua
syntyy selvästi vähemmän kuin jos se on 20 � 30 mm. Karkeimmat Suomessa tehdyt asfaltit
ovat maksimiraekooltaan noin 30 mm ja hienoimmat 5 mm. Eniten meillä on käytetty 15 � 20
mm:n murskeita asfalttien kiviaineksena.

Ns. pehmeällä asfaltilla, jolla tarkoitetaan tavallista pehmeämmällä bitumilla tehtyä asfalttia,
syntyy muutama desibeli vähemmän melua kuin tavanomaisella asfaltilla. Tämä johtuu siitä,
että pehmeä asfaltti omaa enemmän huokostilaa kuin tavanomainen asfaltti. Tiedetään että
pehmeän asfaltin tyhjätila on selvästi suurempi kuin normaaliasfaltin. Pehmeitä asfaltteja
käytetään vähäliikenteisillä teillä kun tavallista asfalttia käytetään vilkasliikenteisillä teillä ja
yleensä kaikilla kaduilla, sillä pehmeä asfaltti ei kestä nastakulutusta tarpeeksi hyvin.

Ns. kivimastiksiasfaltilla, jolla tarkoitetaan tavallista enemmän karkeaa mursketta ja
selluloosakuitua sisältävää asfalttia, syntyy samoin muutama desibeli vähemmän melua kuin
tavanomaisella asfaltilla. Tämä johtuu asfaltin pinnan ominaisuuksista. Kivimastiksiasfaltin
pinta ei ole niin tiivis kuin normaalin asfaltin pinta. Kivimastiksiasfalttia käytetään meillä
kaikkein vilkasliikenteisimmillä teillä ja kaduilla sen hyvän kulumiskestävyyden eli pitkän
kestoiän johdosta.

Tienpintojen melunkehittyminen projektissa päätettiin valita seuraavat pinnat
seurantakohteiksi. Näillä pinnoilla on tällä hetkellä uudehkoja tai kesällä 2000 laskettuja
tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia pinnoitteita.  Kohteet 1, 5 ja 6 ovat uudehkoja nk.
vähämeluisia päällysteitä. Kohteet 3 ja 4 ovat syksyllä 1999 Tielaitoksen toimesta tehty
ensimmäinen varsinainen koetie. TINO-osuus suunniteltiin eurooppalaisen tutkimuksen
antamien tulosten pohjalta. Sen kiviaineksen maksimiraekoko oli 10 mm. Kiviaines oli
tunnetusti erittäin kulutusta kestävää Koskenkylän mursketta. Lisäaineena massassa käytettiin
kevytsoraa noin kolme painoprosenttia (= 10 tilavuus-%). SMA 5-osuus suunniteltiin
Tielaitoksen toimesta. Sen kiviaineksen maksimiraekoko oli 5 mm eli pienin meillä käytetty
raekoko. Muutoin se oli tavanomaista kivimastiksiasfalttia ja tehtiin samasta Koskenkylän
murskeesta kuin TINO. Kerrospaksuus oli kummallakin koepäällysteellä vain kaksi cm, kun
se tavallisesti on neljä cm. Näin ohueen rakenteeseen ei tavanomaisilla asfalteilla päästä.

Kohteet 2 ja 8 ovat vanhempia eri tyyppisiä koeteitä. Kohde 7 on uusia vertailupinta ja kohde
10 on renkaiden tutkimuksessa ja tuotekehityksessä käytettävä erikoispinta.

1 Kehä I, SMA12 tieosa 4 (0 � 3000m), suunta itään, oikea kaista (Vallikallio-Porintie)
2 Röylä pt 11365 tieosa 01 loppu, suuta Röylä
3 Kehä III TINO, suunta itään, ennen Porin tietä
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4 Kehä III SMA5, suunta itään, Porin tien kohdalla
5 Korso SMA6, mt 152 tieosa 1, (5000 � 6500m), suunta Korsoon
6 Jokimäki SMA6, mt 1494 tieosa 2 loppupää, suunta Jokimäelle
7 Kehä III SMA18, tieosa 06 loppu, Tuusulan tieltä länteen päin
8 Nurmijärvi betonitie, vt 3 tieosa 106, pohjoiseen,
9 Betonitien eteläpäässä oleva jyrsitty osuus,
10 Nokian Renkaiden testirata, ISO-pinta, Nokia

TUTKIMUKSEN ETENEMINEN
Mittausperävaunun rakentaminen

Projekti on edennyt pääsääntöisesti projektisuunnitelman mukaisesti. Perävaunu valmistui
perävaunu on suunniteltu ja valmistaminen on meneillään. Mekaniikan perussuunnittelu
kuitenkin osoittautui oletettua monimutkaisemmaksi, koska stabiliteettiin takaamiseksi
vaadittava mitoitus ja standardiluonnoksen vaatimukset taustamelun vaimentamisesta ovat
toisilleen vastakkaisia. Ensimmäiset koeajot suoritettiin joulukuussa 1999. Tämä perusteella
saavutettua ratkaisua voidaan pitää ajostabiliteetin ja kääntyvyyden osalta onnistuneena.
Melumittausperävaunuissa on yhtenä suunnittelun tavoitteena maksimoida mitattavan
renkaan ja lähimmän maakosketuksessa olevan renkaan välinen etäisyys. Tämä vaatimus taas
aiheuttaa helposti ongelmia perävaunun ajostabiliteetille ja kääntyvyydelle. Suunnittelun
pääasiallisen dokumentoinnin muodostava englanninkielinen diplomityö valmistuneen
maaliskuussa.

Mittausohjelmiston ja tulosten jälkikäsittelyyn tarvittavien ohjelmien työstäminen on
aloitettu ja suurin osa niihin vaadittavasta työstä tehdään kevään 2000 aikana. Ohjelmien
lopullinen hiominen on mahdollista suorittaa vasta koeajojen yhteydessä toukokuussa.
Trailerin nimeksi päätettiin HUT NOTRA (Helsinki University of Technology, Noise
Trailer), josta käytännössä käytetään NOTRA osuutta.

Tutkimuksesta tiedottaminen
Tutkimuksesta on tiedotettu aktiivisesti ja aiheesta on julkaistu useita lyhyitä lehtiartikkeleita.
Suurin osa niistä ilmestyi 29.8.2000 pidetyn Liikennemeluseminaari jälkeen. Teknillisen
korkeakoulun Autolaboratoriossa pidettiin seminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaista
liikennemeluteemaa. Seminaarissa esiteltiin NOTRA melunmittausperävaunu ja kerrottiin,
miten päällysteitä kehittämällä voidaan alentaa melua. Tilaisuuden avasi Rehtori Paavo
Uronen, jonka jälkeen professori Matti Juhala kertoi siitä, mitä melu on, miten se vaikuttaa
terveyteemme, miksi melua syntyy ja miten sitä voitaisiin torjua. Tämän jälkeen Mats Reihe
Tielaitoksesta kertoi alustavia kokemuksia uusista vähämeluisista tienpäällysteistä. Lopuksi
esiteltiin melunmittausperävaunu. Tilaisuudessa esitettiin myös toive läsnäolijoille että he
kävisivät omakohtaisesti kokeilemassa Kehä ykkösellä, miltä hiljainen asfaltti kuulostaa
käytännössä.

Rinnakkaisprojektit ja liittymät niihin
Projektilla on kiinteät yhteydet Autolaboratorion muuhun rengastutkimukseen ja se on suoraa
jatkoa laboratorion aikaisemmille tutkimuksille. Projektissa syntynyt mittausmahdollisuus on
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mahdollistanut muutamiin muihinkin tienpinnan kestävyyttä ja meluominaisuuksia tutkiviin
projekteihin osallistumisen.

Vuoden 2001 aika tullaan virallisesti käynnistämään ainakin yksi suurempi tutkimusohjelma,
jossa yhtenä osa-alueena on liikenteen meluhaittojen vähentämismahdollisuuksien ja niiden
vaikutusten tutkiminen. Autolaboratorio on mukana ohjelmassa alihankkijana.

Projektissa syntynyttä tietoa ja laitteistoa on mahdollista hyödyntää myös laboratorion
opetustarjonnassa. Lukukaudella 1999-2000 pidettiin aiheesta opiskelijoille luentomuotoista
opetusta.

TULOKSIA
NOTRA-melunmittausperävaunu

Melunmittausperävaunu valmistui koeajokuntoon keväällä 2000 ja katsastettiin virallisesti
hinattavakasi laitteeksi elokuussa. Kuvissa 3-5 esitettään mittausperävaunun rakenne ja
mittapyörän ripustus. Mittapyörän on jousitus vastaa ominaisuuksiltaan keskikokoista
henkilöauton takajousitusta. Mittapyörälle kohdistuva kuorma on perävaunun omaa massaa.
Kuormitusta voidaan säätää 3000-6000N välillä. Projektissa tehty diplomityö on hyväksytty
ja diplomityöntekijä on valmistunut.

Kuva 3 HUT NOTRA melumittausperävaunu mittausasennossa, eli taempi akseli nostettuna ilmaan
ja mittapyörä maassa. Tässä asennossa melumittauskammio on lähellä tienpintaan ja vaakatasossa.
Layout kuvasta näkyy mitta pyörän nivelöinti runkoon ja rakenteen symmetrisyys keskiakselin
suhteen.
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Kuva 4 HUT NOTRA melumittausperävaunu kuljetusasennossa eli mittapyörä ilmassa ja taka-akseli
laskettuna alas. Tällöin myös melumittauskammio nousee niin ylös, että perävaunun takaosassa on
kohtuullinen maavara.

Kuva 5 HUT NOTRA avattuna, etutilassa on hydraulinen yksikkö pyörien nostamista varten ja
mikrofonien vahvistin.
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Kuva 6 HUT NOTRA vetoauton kanssa. Vetoautona toimiin Peugeot 406 2.0

Kuva 7 Vetoauto � mittausperävaunu yhdistelmän  pituudesta johtuen vetoaisa on nivelöity perävau-
nuun mittapyörän kuormanmuutosten vähentämiseksi. Mittapyörä on nivelöity perävaunuun
sivuttaisten voimien ehkäisemiseksi.

Kuva 8 HUT NOTRA vasemmalla mittausasennossa taka-akseli nostettuna irti maakosketuksesta ja
oikealla kuljetusasennossa. Kuljetusasennossa melumittauskammion maavara on oleellisesti suurempi
kuin mittausasennon standardiluonnoksen vaatimus 50 mm.

Mittaustuloksia
Koska seurantamittauksia on tehty vasta yksi kierros, ei näille tuloksille ole varsinaisesti
vertailukohtia. Seuraavissa kuvissa esitetään esimerkinomaisesti minkä tyyppisesti
mittaustulokset voidaan esittää.  Mittaustulokset saadaan myös talteen äänitiedostoina, mutta
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ne ovat tarkoitettu vain luomaan mielikuvaa eroista. Tällä hetkellä niiden pohjalta ei vielä
tule tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksi äänen sävystä.

Kuva 9Eri tyyppisten tienpintojen tuottamia meluarvoja eri nopeuksilla.

Kuva 10 Erään seurantapinnan mikrofonien arvot ja mittauksesta syötettävät tiedot.
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Kuva 11 Neljän mikrofonin tuottamat spektrit. Seurantamittauksissa käytetään kahta mikrofoni.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Mittausperävaunun valmistaminen osoittautui haasteelliseksi ja mutkikkaaksi suunnittelu-
tehtäväksi. Kuitenkin on havaittavissa yleisen mielenkiinnon herääminen rengas-tie
kosketuksessa syntyvän melun tutkimusta kohtaan ja liikenteen aiheuttaman melun huomioi-
minen ongelmana, johon voidaan vaikuttaa. Tätä taustaa vasten on hyvä, että "Tienpintojen
melun kehittyminen" projekti on käynnistetty MOBILE2 -tutkimuskokonaisuudessa.

Ensimmäisten mittausten perusteella voidaan todeta, että eri tienpintalaatujen välillä on
merkittäviä eroja meluominaisuuksien suhteen. Autolaboratorion tekemien aikaisempien
tämän tyyppisten mittausten perusteella oletettavaa on, että erot ovat suurimpia pintojen
ollessa uusina, mutta tulevat säilymään merkittävinä jonkin aikaa.

Tienpintojen meluominaisuuksien kehittymistä kuvaavia mittaustuloksia on saatavissa
syksyllä 2001, kun suurin osan mitattavista pinnoista on kokenut yhden talven ja kesän
vaikutukset.

JATKOSUUNNITELMAT
Mittausjärjestelmään lisätään talven 2000 aikana vielä nopeudenmittaus, ilman ja tien lämpö-
tilan mittaus ja GPS�paikannus. Näillä helpotetaan itse mittaustapahtumaan ja lisätään
mittauksen turvallisuutta. Samoin kehitetään mittaustulosten raportointijärjestelmää.

Projektista tullaan pitämään useita esitelmiä vuoden 2001 aikana ja tuloksia hyödynnetään
aktiivisesti myös opetuksessa. Mittausperävaunua hyödynnetään myös muissa tutkimuksissa.
Valittujen tiepintojen seurantaa jatketaan kuukausittain aina sään salliessa. Viimeinen
seurattava pinta valmistunee keväällä 2001.



65

M2T9907

HENKILÖAUTOJEN
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VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö
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   Raportointiaika          Tammikuu 2001
       Raportointikausi 1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T9907
Projektin nimi
Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat
Vastuuorganisaatio
VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö
Projektin vastuuhenkilö

Juhani Laurikko
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Juhani Laurikko PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

(09) 456 5463 (09) 460 493 Juhani.Laurikko@vtt.fi
Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.4.1999 Alkup.suunn. 1999-2001 työ jatkuu vielä vuoden 2001 puolella

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

MOBILE2-rahoitus 200 000 200 000 Suunnitelmasta 400 000
VTT Energia   50 000 100 000 Poiketen 150 000

Tämä

hanke

päätetään

ja v.2001

Siirrytään

uuteen

Yhteensä 250 000 300 000 EU-projektiin. 550 000
* suunniteltu
Hankkeen tavoite
! Karakterisoidaan nykyistä tarkemmin kylmäkäynnistyksessä syntyviä pakokaasupäästöjä, ml. hi-

ukkaspäästöt ja eräät ei-säännellyt kaasumaiset yhdisteet.
! Hyödyntäen aikaisempaa tutkimusaineistoa ja uusia tuloksia, kehitetään malli kylmäkäynnis-

tyksen osuudelle päästöistä, jota voidaan käyttää päästöjen määriä laskettaessa.
! Arvioidaan erilaisten tekniikoiden potentiaalia vähentää päästöjä.
! Tuetaan päästöjä ja energian kulutusta vähentävien tekniikoiden tuotekehitystä.

Tutkimus totetutetaan osaksi EU:n 5. puiteohjelman hankkeen (ARTEMIS) alaisuudessa.

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

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

• Seurantaryhmäkokous 17.05.2000
• Seurantaryhmäkokous  09.10.2000

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Ei ole.

Patentit hankkeeseen liittyen

Ei ole.
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1. JOHDANTO

VTT Energia on tutkinut henkilöautojen pakokaasupäästöjä kylmissä käyttöolosuhteissa jo yli
kymmenen vuoden ajan. Se on ollut eräs tutkimuksen painopistealueista, sillä Suomen kan-
nalta kylmäpäästöillä ja niiden vähentämismahdollisuuksilla on merkittävä asema ja vastaavaa
tutkimusta tehdään kansainvälisesti varsin vähän., Siksi tutkimukseen on kansallisesti panos-
tettu varsin paljon.

Tulokset aikaisemmilta vuosilta ovatkin johtaneet tietämyksen karttumiseen, ja eräänä mer-
kittävänä saavutuksena voidaan pitää päätöstä -7°C kylmäkäynnistyskokeen mukaan ottami-
sesta EU:n henkilöautojen pakokaasupäästöjä rajoittavan direktiivin päivitykseen (98/69/EC)
vuonna 1998. Mainittu koe CO- ja HC-raja-arvoineen tulee voimaan vuonna 2002.

2. TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on seurata tekniikan kehitystä ja sen heijastumaa kylmäpäästöihin ja
samalla arvioidaan erilaisten tekniikoiden potentiaalia vähentää päästöjä. Puhdistustekniikan
kehittäminen entistä vähäpäästöisempään suuntaan saattaa lieveilmiönä huonontaa suoritus-
kykyä kylmissä olosuhteissa, ainakin alkuvaiheessa, ennen kuin kokonaisoptimointi ehditään
tehdä. Toisaalta nykyiset normaalilämpötilassa mitattavat päästörajat ohjaavat nekin tekniik-
kaa siihen suuntaan, että toimintateho kylmemmässäkin käyttöympäristössä paranee.

Evaluointitutkimuksella pyritään myös tukemaan päästöjä ja energian kulutusta vähentävien
tekniikoiden tuotekehitystä.

Tutkimuksessa pyritään säänneltyjen päästöjen lisäksi nykyistä tarkemmin karakterisoimaan
kylmäkäynnistyksessä syntyviä pakokaasupäästöjä, ml. hiukkaspäästöt ja eräät ei-säännellyt
kaasumaiset yhdisteet. Näiltä osin tutkimus suuntautuu EU:n 5. puiteohjelman �Kasvu� �
osuudessa toteutettavaan projektikokonaisuuteen �ARTEMIS� (Assessment and reliability of
transport emission models and inventory systems , 1999-RD.10429), jossa VTT on yksi to-
teuttaja.

Eräänä lopputavoitteena on, hyödyntäen aikaisempaa tutkimusaineistoa ja nyt saatavia uusia
tuloksia, kehittää uusi ja parempi malli kylmäkäynnistyksen osuudelle päästöistä, jota voidaan
käyttää päästöjen määriä laskettaessa.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1. Pakokaasumittaukset uusilla autoilla

Tekniikan kehityksestä on pyritty saamaan kuva mittaamalla päästöjä uusimman vuosimallin
autoista, jotka jollain tavoin antavat poikkileikkauksen tämän hetkisen teknologian toimivuu-
desta. Mittauskampanjat on toteutettu yhteistyössä kotimaisten auto- ja moottorilehtien (tek-
niikan Maailma, Tuulilasi) kanssa, jotka säännöllisesti eri testiprojektiensa puitteissa arvioivat
uusia, markkinoille tulleita automalleja.

Näissä pakokaasukokeissa on käytetty EU-normin mukaista koemenettelyä eli uusinta
EC2000-ajosykliä, josta alkuvaiheen joutokäynti on siis jätettty pois. Koelämpötilana on ollut
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-7°C. Mitatut päästökomponentit ovat olleet CO, HC, NOx ja CO2., ja laskennallisesti on voitu
määrittää myös polttoaineen kulutus.

3.2. Lämpöakun kenttäkäyttökoe

Kylmäpäästöjä vähentävänä teknologiana on erikseen arvioitu lämpöakkua, joka sinänsä on
automallista ja merkistä riippumaton �lisävarustetuote�. Akun toiminnan tutkimiseksi sellai-
nen asennettiin VTT:n koeautoon (Toyota Carina E 1.8 LB), joka oli sopivasti saatavilla pro-
jektitoimintaan ja johon akku voitiin suhteellisen helposti asentaa. Autoa käytettiin talvikau-
tena liikenteeseen normaaliin tapaan rekisteröiden käynnistysten yhteydessä ulkolämpötila ja
jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä, kun lämpöakun oli ensin annettu purkaa läm-
mintä nestettä jäähdytysjärjestelmään noin 40 � 60 sekuntia.

Lisäksi tehtiin pakokaasumittauksia VTT Energian laboratoriossa koelämpötiloissa +23 ºC, 0
ºC, -7 ºC ja �20 ºC. Niissä verrattiin ilman akkua mitattuihin peruspäästöihin sekä tapausta,
jossa ei käytetty esikierrätystä, että sellaista toimintatapaa, jossa nesteen annettiin kiertää ak-
kupaketissa olevan pienen sähköpumpun avulla 40 sekuntia ennen moottorin käynnistystä.
Tämä aika oli kenttäkokeissa todettu useimmissa tapauksissa olevan riittävä huippulämpötilan
saavuttamiseksi.

Nyt tutkimuksissa ollut akku oli ns. toisen sukupolven akku, jossa lämpöä säilötään vain
pelkkään jäähdytysnesteeseen, joka pidetään tehokkaasti tyhjiöeristetyssä säiliössä, joka on
tilavuudeltaan noin jäähdytysjärjestelmän normaalitilavuuden suuruinen. Siinä ei siis käytetty
lainkaan ensimmäisen sukupolven akkujen latentin lämmönvaraajan ominaisuuksia, joissa
bariumhydroksidisuolan olomuodon muutoksella tehostettiin lämmön talteenottoa ja luovu-
tusta. Sellaista tutkittiin MOBILE -ohjelmassa vuonna 1994-1995 (Laurikko, Juhani. Läm-
mönvaraaja kylmäkäytön pakokaasupäästöjen ja energian kulutuksen vähentäjänä. Espoo,
VTT Energia, 1995. MOBILE 104T-2). Lämmönvaihtimen huonon kestävyyden ja bariumhyd-
roksidin alumiinia syövyttävien ominaisuuksien takia konstruktiosta kuitenkin luovuttiin,
vaikka se sisälsikin ikään kuin �sisäänrakenettuna� älykkään termostaatin, sillä suola ei alka-
nut sulaa ennen kuin nesteen lämpötila kohosi riittävän korkealle, noin runsaaseen 80 ºC:een.
Nykykonstruktiossa tähän tarvitaan erillinen termostaattiohjattu venttiili, joka sulkee virtauk-
sen akkuun lämmön luovutuksen jälkeen ja avautuu vasta, kun moottori pysähtyy, jolloin
neste on riittävästi lämmennyt.

4. TULOKSET

4.1. Uuden tekniikan evaluointi: diesel- vs. bensiinimoottoriautot

Tammikuussa 2000 tehtiin kylmäpäästöjen mittauksia uusille, vm. 2000 autoille (�TM talvi-
testi�). Mukana oli 6 merkkiä/mallia, kustakin sekä bensiinikäyttöinen että vastaava diesel-
moottorinen malli. Bensiinikäyttöisissä autoissa CO päästöt alittivat bensiiniautoille vuonna
2002 voimaan tulevan EU-normin, mutta HC:n osalta puolet ylitti raja-arvon ja nostivat jopa
otoksen keskiarvon yli raja-arvon. Tulokset, jotka on koottu kuvaan 1, antoivat myös lisää ar-
gumentteja keskustelussa bensiini- vai dieselmoottori. Dieselien kylmä-CO ja HC-päästöt
ovat keskimäärin vain noin 10 % vastaavien bensiinimoottoristen versioiden päästöistä
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Kuva 1. Yhteenveto pakokaasumittausten tuloksista TM-talvitestin autoille.
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Vastaavaan tapaan TM-talvitestin kanssa vuosittain toistuva uusien autojen arviointiprojekti
on Motivan yhtestyössä Tuulilasi-lehden kanssa suorittama �Ekoauto� � valintaprosessi. Siinä
yhteydessä on autoista mitattu myös kylmäpäästöt, koska niitä pidetään painoarvoltaan mer-
kittävinä valintakriteerien joukossa. (selostus vuoden 2001 Ekoauto-valinnasta ilmestyy Tuu-
lilasin numerossa 2/2001, jossa valintaprosessi on kuvattu kokonaisuudessaan. Tässä yhtey-
dessä rajoitutaan käsittelemään vain kylmäpakokaasumittausten tuloksia, jota on esitetty
kuvassa 2.

Kuva 2. Yhteenveto pakokaasumittausten tuloksista �Ekoauto 2001� �vertailun autoille.
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Kehityksen arvioimiseksi vuosina 1998 - 2000 vertailukelpoisin menetelmin mitatut kylmä-
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vaihtoehtoja, eli mainittuja Honha Insight ja VW Lupo -malleja, koska ne eivät vielä ole
myynnissä Suomessa, eikä kovin laajalti saatavissa muuallakaan.

Kuva 3. Vertailu kylmä-CO tuloksista �Ekoauto� ja �TM-Talvitestin autoille v. 1998..2001.

Kuva 4. Vertailu kylmä-HC tuloksista �Ekoauto� ja �TM-Talvitestin autoille v. 1998..2001.
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Kuten kuvasta 3 nähdään, kunakin vuonna tutkimuksiin valitun otoksen keskimääräinen CO-
päästö on vuosista 1998-1999 hienokseltaan laskusuunnassa, ainakin jos tarkastellaan viimei-
simpien EkoAuto-vertailujen (�00 ja �01) tuloksia. Samoin tulosten hajonta, eli vaihteluväli
paras-huonoin, on voimakkaasti kaventunut. Raja-arvon ylityksiäkään, jotka kuviin on erik-
seen merkitty, ei enää ole havaittu CO:n osalta. Hiilivedyissä (kuva 4) kehityskaari ei ole ollut
aivan yhtä suotuisa, ja raja-arvon ylityksiäkin on mitattu joka otoksessa.

4.2. Lämpöakun käyttökoe

Talvikaudella (joulu-maaliskuu) VTT:n Toyota Carina E �autossa olleen lämpöakun käyn-
nistyslämmitystehoja mitattiin eri seisonta-ajoilla ja eri ulkolämpötiloissa. Aineisto on analy-
soitu, ja yhteenveto siitä on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Yhteenveto lämpöakun toiminnasta
Toyota Carina E -koeautossa

Akun antaman lämmitysvaikutuksen todettiin olevan varsin hyvä, sillä se kykeni nostamaan
noin 40�60 s esikierrätyksellä nesteen lämpötilaa 5�35 ºC.. Tämä nähdään kuvasta 5, jossa
on esitetty jäähdytysnesteen lämpötilan nousu ennen käynnistystä ulkolämpötilan funktiona
sekä kenttäkokeessa että laboratoriomittauksissa. Esilämmityksen ansiosta nesteen lämpötila
ennen käynnistystä oli noin +10�45 ºC lämpötila-alueella �25�+40 ºC, mikä nähdään ku-
vasta 6

Seisonta-aika käynnistysten välillä sai olla jopa 3�4 vrk, ja silti akusta saatiin hyötyä, jos
moottori on edellisessä ajossa ajettu lämpimäksi (=ajoaika yli 30 min). Tämä voidaan nähdä
kuvasta 7, jossa jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä on esitetty ajotapahtumien vä-
lisen seisonta-ajan funktiona. Erikseen on merkitty ne käynnistykset, joissa edellinen ajo on
jäänyt kestoltaan alle 30 minuutin mittaiseksi, jolloin ei ole täyttä varmuutta siitä, että mootto-
ri on täysin lämmennyt ja lämpöakkuun varautuneen nesteen lämpötila on ollut riittävän kor-
kea.

Koeauto Toyota Carina 1,8 LB
Koeaika, alkoi 10.9.1999
              päättyi 30.3.2000
Ajomatka 14 703 km
Keskimatka/ajojakso 39,0 km
Keskiaika/ajojakso 67 min

max 9,5 h
min 5 min

Keskikulutus 6,3 l/100km
Käynnistysten määrä 804 kpl
Ajomatka/käynnistys 18,3 km/start
Keskimääräinen seisonta-aika 11,6 h

max 95 h
Ulkolämpötila, keskimäärin 1 °C

max 21 °C
min -20 °C

Neste ennen käynnistystä, ka 27 °C
max 44 °C
min 5 °C

Keskimääräinen "boost" 24 °C
max 39 °C
min 0 °C

Muutokset päästöissä:     CO -6 417 g -76 %
HC -521 g -48 %

NOx 135 g 43 %
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Kuva 5. Jäähdytysnesteen lämpötilan nousu ennen käynnistystä eri ulkolämpötiloissa.

Kuva 6. Jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä eri ulkolämpötiloissa.
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Kuva 7. Jäähdytysnesteen lämpötila ennen käynnistystä eri seisonta-ajoilla.

Lämpöakun käytön � ts. moottorin esilämmitysvaikutuksen - vaikutuksia pakokaasupäästöhin
esittävät kuvat 7, 8 ja 9, joissa on esitetty erikseen CO, HC, ja NOx  -päästötulokset eri koe-
lämpötiloissa.

Kuva 8. CO-päästöt eri koelämpötiloissa ilman lämpöakkua ja akkua käytettäessä.

2,00

8,19

2,38

6,16

13,18

0,93

2,492,80

7,09

15,7

23,2

0

5

10

15

20

25

230-7-20
Lämpötila [°C]

C
O

-p
ää

st
ö 

[g
/k

m
] @

 E
C

E1
5

 ilman lämpöakkua 
 lämpöakulla, ei esikierr. 
 lämpöakku, 40s esikierr. 

98/69/EC raja-arvo 15 g/km
(2002 alkaen)

Lämpöakun käytön vaikutus jäähdytysnesteen lämpötilan nousuun käynnistyshetkellä

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 12 24 36 48 60 72 84 96
Seisonta-aika [h]

L
ä

m
p

ö
ti

la
n

 n
o

u
su

 [
°C

] 
   

 (
"b

o
o

s
t 

ef
fe

ct
")  viimeksi ajetun ajon ajoaika >30 min 

 viimeksi ajetun ajon ajoaika <30 min 



76

Kuva 9. HC-päästöt eri koelämpötiloissa ilman lämpöakkua ja akkua käytettäessä.

Kuva 10. NOx-päästöt eri koelämpötiloissa ilman lämpöakkua ja akkua käytettäessä.
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Kuva 11. CO- ja HCx-päästöjen vähenemät eri koelämpötiloissa lämpöakkua käytettäessä.

Kuva 12. Jäähdytysnesteen lämpötilat käynnistyksessä ja käynnistysten määrät kenttäko-
keen aikana eri ulkolämpötiloissa lämpöakkua käytettäessä.

Laboratoriossa tehtyjen pakokaasukokeiden perusteella, joiden tulokset on siis esitetty kuvissa
7, 8 ja 9, lämpöakku vähensi CO-päästöjä 50�80 %, kun käytettiin 40 s mittaista esikierrä-
tystä. Myös HC-päästöt vähenivät 20�40%, mutta vastaavasti NOx-päästöt kasvoivat noin
150 %.
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Kuvassa 11 on esitetty toisaalta lämpöakun käytön antama päästöjen vähenemäpotentiaali eri
lämpötiloissa ja kuvassa 12 kenttäkokeen aikana rekisteröityjen käynnistysten määrä eri läm-
pötila-alueilla, sekä niitä vastaavat jäähdytysnesteen/moottoroin lämpötilat käynnistyshetkellä.

Näiden kahden arvon (moottorin lämpötila käynnistyshetkellä ja käynnistysten kumuloituva
määrä) perusteella voidaan arvioida kokonaisvakutusta, joka lämpöakun käytöllä oli kokeen
aikana, sillä nesteen/moottorin lämpötilasta voidaan kuvan 11 antamien yhtälöiden perusteella
laskea päästön vähenemä kussakin yksittäisessä käynnistyksessä, ja kokonaisvaikutus saadaan
kertomalla tämä käynnistysten määrällä.

Näiden osatulosten mukaan laskettu päästöjen muutos Toyota Carinan kenttäkokeen aikana
oli CO �76 %,  HC �48 % ja NOX  +43 %.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Teknologinen kehitys

Selvää positiivista kehittymistä on autojen tekniikassa tapahtunut, sillä kuvien 3 ja 4 mukaan
vuosittain mitattujen otosten keskimääräiset päästöt ovat laskeneet, etenkin parina viime vuo-
tena.

Uusien �ekomaksimoitujen� automallien, joita edustivat Honda Insight ja VW Lupo, näyttä-
män suunnan mukaisesti myös kylmäpäästöt näyttävät olevan hallinnassa. Myös dieselien yli-
valta tämän osatuloksen suhteen näyttää heikkenevän, sillä bensiinikäyttöisen Hondan tulokset
olivat samaa luokkaa keskitason dieselautojen kanssa.

Lämpöakun vaikutukset

Lämpöakun käytöllä saavutetut vähenemät ovat suurin piirtein samaa suuruusluokkaa kuin
lohkolämmittimellä saavutetut. Tämä vertailu on esitetty kuvassa 13. Lämpöakku kuitenkin
toimii ilman ulkopuolista energiaa, käyttäjälle täysin �läpinäkyvästi� jokaisen käynnistyksen
yhteydessä ja parantaa toimintaa myös lämpötila-alueella yli +5, jossa lohkolämmitintä ei juu-
ri käytetä. Sillä alueella myös NOx-lisäys oli minimaalinen. Valitettavasti lämpöakun yleisty-
minen on ollut kovin hidasta, sillä sen asentaminen lisävarusteena on hankalaa, eikä sitä vielä
valinnaisena varusteenakaan tarjoa mikään automerkki. Tässäkin tutkimuksessa saatujen hy-
vien tulosten valossa markkinointiponnisteluja kannattaisi kuitenkin jatkaa.
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Kuva 13. Lämpöakun ja lohkolämmittimen käytön ansiosta saavutettu
päästöjen vähenemä eri koelämpötiloissa.

6. JATKOSUUNNITELMAT

Mitattuja tuloksia käytetään hyväksi päästöinventaarioiden (LIISA) ja muiden laskelmien tar-
vitsemien ominaispäästöarvojen tarkentamisessa vastaamaan paremmin suomalalaista auto-
kantaa. Tässä kohdin yksittäisten autojen tuloksia pyritään painottamaan merkin/mallin ylei-
syysindeksillä, koska pienen otoksen kyseessä ollen muutamat, kenties poikkeavat yksilöt vää-
ristävät keskiarvotulosta.

Tässä yhteydessä ei ole vielä käsitelty lainkaan projektin puitteissa tehtyjä uusien autojen
mittauksia, jotka liittyvät vuoden 2001 TM-talvitestiin, johon osallistui  19 kpl bensiinimoot-
torisia autoja. Ne edustivat vuosimalleja 2000/2001, eli ensimmäisiä EU3-autoja. Niiden
päästöjä koskeva analyysi on osittain vielä kesken, koska viimeinen mittaussarja tehtiin vasta
tammikuussa 2001.

Kaikkia näitä em. tuloksia pyritään hankkeen loppuvaiheessa, eli vuoden 2001 osuudessa,
hyödyntämään parannetun kylmäpäästömallin kehittämisessä.
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NESTEKAASUN YMPÄRISTÖLLINEN
KILPAILUKYKY KAUPUNKIEN LINJA-
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Lea Gynther, Juha Tervonen, Kari Hämekoski,
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            Raportointiaika          Tammikuu 2001
            Raportointikausi        1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T9908
Projektin nimi
Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä
Vastuuorganisaatio
Öljyalan Palvelukeskus Oy
Projektin vastuuhenkilö

Jarmo Nupponen
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Juha Tervonen/Electrowatt-Ekono Oy PL 93, 02151 Espoo
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09-4691337 09-4691275 juha.tervonen@poyry.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Linja-autoliitto Pekka Aalto
Suomen
paikallisliikenneliitto

Tero Anttila

liikenneministeriö Petri Jalasto
HKL Kari Liesaho
YTV Reijo Mäkinen
Tampereen kaupungin
liikennelaitos

Reijo Nieminen
Matti Rainio

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

heinäkuu 1999 16 kk lokakuu 2000

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä

MOBILE2  -rahoitus
Muu rahoitus eriteltynä
Yhteensä 220 160 380

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.
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Sirpa Torkkeli & Kari Hämekoski
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                  Raportointiaika      Tammikuu 2001
                  Raportointikausi 1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T9910
Projektin nimi
Joukkoliikenteen ympäristökustannukset � vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä
Vastuuorganisaatio
Helsingin kaupungin liikennelaitos
Projektin vastuuhenkilö

Seppo Vepsäläinen
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Seppo Vepsäläinen HKL, Toinen linja 7, 00530 Helsinki
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09-4721 09-472 3706 seppo.vepsalainen@hkl.hel.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Electrowatt-Ekono Oy (Energia-Ekono
Oy:n uusi nimi 1.1.2000 alkaen)

Sirpa Torkkeli,
Kari Hämekoski

09-4691262
09-4691340

sirpa.torkkeli@poyry.fi
kari.hamekoski@poyry.fi

Johtoryhmä:

Ajoneuvohallintokeskus
Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin kaupungin Liikennelaitos

VTT Energia

Ove Knekt
Johanna Vilkuna

Kari Liesaho
Sari Mäkelä

09- 6185 3600
(faksi)
09-731 22674
09-472 3131
09-456 5762

ove.knekt@ake.fi
johanna.vilkuna@ymk.hel.fi
kari.liesaho@hkl.hel.fi

sari.makela@vtt.fi

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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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.)
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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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1. INTRODUCTION AND OBJECTIVES
This is the annual report 2000 of the project called �Development of integrated air pollution modelling
systems for urban planning� (DIANA). This project is part of the national MOBILE2 - research
programme (http://www.vtt.fi/virtual/mobile/). The scheduled project duration is 1999 � 2001.

The project has been carried out as cooperation of the Finnish Meteorological Institute (FMI;
coordinator),  Helsinki University of Technology (TKK), National Public Health Institute (KTL),
Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) and Technical Research Centre (VTT). This project is
closely related to another project in the MOBILE2 - research programme, called �Traffic Related
Exposure Assessment for Urban Planning" (RELEX), coordinated by KTL.

The main project objective is to extend the previously developed integrated modelling system that can
be used in evaluating the traffic flows, emissions from stationary and vehicular sources, and
atmospheric dispersion of pollution in an urban area (e.g., Karppinen et al., 2000a,b; Karppinen et al.,
1999a).  The project aims specifically to extend the models to treat particulate matter, to include a
traffic micro-simulation model and to evaluate the exposure of population to air pollution.

2. THE MODELLING SYSTEM
The different sub-models of the extended modelling system are shown in Figure 1.

Geographical information

Weather
prediction,  met.
pre-processing

HIRLAM, MPP-
FMI

Emission
factors

VTT, LIISA
Corinair

Traffic
simulation

YTV,
EMME/2

TKK,
HUTSIM

Dispersion of pollutants
� stationary sources : UDM-FMI

� mobile sources : CAR-FMI
� street canyons : OSPM

� forecasting air quality: API-FMI

GIS
MapInfo

Emission characteristics
Measurements

 Meteorology, traffic, pollution

Statistical
Analysis

Activity Model

Exposure
model

Visualization

Figure 1. The main components of the integrated air quality management system. VTT = Technical Research
Centre, FMI = Finnish Meteorological Institute, YTV = Helsinki Metropolitan Area Council, TKK =
Helsinki University of Technology.
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3. RESULTS
3.1 Modelling of urban particulate matter concentrations
Models have been developed specifically for evaluating urban particulate matter concentrations. These
include a fairly simple semi-empirical model and the extension of a roadside emission and dispersion
model to treat urban particles. These improvements are described in the following in more detail.

3.1.1 A semi-empirical model for evaluating urban PM10 concentrations

We have developed a model for evaluating the mass-based concentrations of urban particulate matter
(Karppinen et al., 1999b). The basic model assumption is that local vehicular traffic is responsible for
a substantial fraction of the street level concentrations of both PM10 and NOx, either due to primary or
secondary emissions (resuspension from street surfaces). The modelling system utilises the data from
an air quality monitoring network in the Helsinki Metropolitan Area. We have determined linear
relationships between the measured urban PM10 data against those of NOx in various urban
surroundings, based on continuously measured hourly concentration values. The data was obtained
from two stations in central Helsinki and one suburban station in the Helsinki Metropolitan Area
during a period of three years, from 1996 to 1998. The model also includes a treatment of the regional
background concentrations, and resuspended particulate matter.

The performance of the above-mentioned semi-empirical PM model was evaluated against the
measured PM10 data from the above-mentioned three stations and from two other stations, using data
that was measured in 1999. We used two alternative model versions, one based on separate correlation
parameters (PM10 vs. NOx) for each station, and another based on parameters averaged over the
stations considered. We analysed the agreement of the measured and predicted hourly concentration
time series, utilising the values of the fractional bias (FB) and the so-called index of agreement (IA).
As expected, the model predicts relatively well the yearly mean concentrations of PM10; the FB values
range from � 0.05 to + 0.09.

Model performance also is relatively good in predicting the yearly mean values that are classified
separately for each hour of the day; the corresponding IA values range from 0.85 to 0.96. However,
model performance is substantially worse in predicting the hourly time series of the year; the IA
values using the station-specific parameters range from 0.46 to 0.65.

The model was applied in evaluating the yearly average spatial concentration distribution of PM10 in
central Helsinki (Figure 2), based on the corresponding modelled NOx �concentrations. Clearly, the
concentrations of PM10 are highest in the vicinity of the main streets. It is of interest to compare the
predicted concentration values with the EU limit values.  The limit values in the first and second
stages are intended to be in use in 2005 and 2010, respectively; the corresponding numerical values
are 40 and 20 µg/m3. The first stage limit value would be violated only at the centre of one specific
junction of busy streets. However, the second stage limit value is exceeded over a relatively wide area
in the vicinity of the main streets of central Helsinki.

With a re-evaluation of a few parameters that can be determined empirically, the model could be
evaluated and most likely applied in other urban areas as well.
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Figure 2. The yearly average (1998) spatial concentration distribution of PM10 in central Helsinki.

3.1.2 A new version of the roadside dispersion model CAR-FMI

A new version (version 2.0) of the roadside emission and dispersion model CAR-FMI (Härkönen et
al., 1995) has been completed. The new version includes a number of substantial improvements,
compared with the previous model version:

1. The user can easily change the model input values and parameters, in particular the meteorological
and background concentration time series, and the emission coefficients,

2. The vehicular emissions have been modelled to be dependent on vehicle travel velocity (ranging
up to 120 km/h), for the main vehicle categories,

3. Particulate matter emissions (PM2.5) are included, in addition to CO, NO and NO2,
4. The model has been refined to include the dry deposition of particulate matter,
5. The user can select any particular concentration percentile to be computed and presented in the

results,
6. A new graphical user interface has been written that utilises utilizes 3-D graphics and a

Geographic Information System (GIS) system MapInfo.

An example screenshot has been shown in Figure 3.
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Figure 3. An example screenshot produced by the CAR-FMI model (version 2.0) that shows the three-
dimensional presentation of a computed spatial concentration distribution (NO2, hourly maximum
concentration in a year, µg/m3). The data presented also can easily be transferred to the GIS system
MapInfo, to be presented and processed on user-selected digital maps.

3.2 Case study: Runeberg street
3.2.1 The models

Macro- and microsimulation of traffic

Traditionally, traffic simulation has been macroscopic. However, the use of macroscopic traffic
simulation requires generalisations in the traffic environment that can be inflexible and inappropriate.
In macroscopic simulation, for example, vehicles are treated as traffic flows, and individual vehicles
are not separated. In microscopic simulation of traffic, on the other hand, each vehicle has its own
characteristics (e.g., Niittymäki et al., 1999).

This introduces the real dynamics of the traffic phenomena. The planner and researcher can also
follow the traffic phenomena as these evolve as a function of time. Visual presentation and animation
of real-time (or faster) transport allows a more comprehensive view (e.g., Pursula, 1999, Lehmuskoski
et al., 2000).



110

Traffic microsimulation with HUTSIM and computation of emissions with EMCA

HUTSIM is a traffic simulation program developed at Helsinki University of Technology. HUTSIM is
a well-calibrated microscopic simulation model with a stochastic nature. Its main principles are object-
oriented modelling, rule-based dynamics, time-scanning updating and graphical user-interface.
HUTSIM was designed especially for simulating traffic signal control, and a real signal controller is
used as a part of the simulation system. HUTSIM has been developed since 1989 and its enhancement
continues (Kosonen, 1996).

EMCA (EMission CAlculation) is a sub-program of HUTSIM, and it was developed to help in
environmental analysis of HUTSIM runs. With HUTSIM, it is possible to produce a range of
simulation output files that contain detailed information on vehicle movements, delays, signal control
etc. To calculate the emissions of a certain traffic situation the export file of this situation is run
through EMCA (Sane, 1996, Brummer, 1995).

Modelling flow and dispersion in a street canyon (OSPM)
In modelling flow and dispersion in a street canyon FMI uses the OSPM model (Hertel and
Berkowicz, 1989a,b,c, Berkowicz, 1997). The OSPM model is a practical street pollution model based
on simplified description of flow and dispersion conditions in street canyons. Concentrations of
exhaust gases are computed using a combination of a plume model for the direct contribution from
street traffic, and a box model for the recirculating part of pollutants in the street.

The simplified parameterisation of the flow and dispersion conditions in a street canyon has been
deduced from extensive analysis of experimental data and model tests. The emission field is treated as
an area source at street level. The wind direction at street level is assumed to be mirror-reflected with
respect to that of the roof level wind, and attenuated according to a simple logarithmic profile. The
model can also be applied to dispersion in streets with spread-out buildings or buildings on one side
only.

3.2.2 Measurement campaign in central Helsinki

In 1997, a measuring campaign was conducted in a street canyon (Runeberginkatu; Runeberg St.) in
Helsinki. Hourly concentrations of CO, NOX, NO2 and O3 were measured at street and roof level, the
latter in order to determine the urban background concentrations. Relevant hourly meteorological
parameters were measured at roof level; these included wind speed and direction, temperature and
solar radiation. Hourly street level measurements and on-site electronic traffic counts were conducted
throughout the whole of 1997; roof level measurements were conducted for approximately two
months, from the 3rd of March to the 30th of April 1997 (Kukkonen et al., 2000a,b).

The experimental and computed datasets were utilised in order to evaluate the performance and
accuracy of the traffic microsimulation model HUTSIM. A structure of this evaluation is illustrated in
Figure 4.
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Measurement campaign in 1997

� measured  concentrations at the street and roof levels
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Modelling concentrations by OSPM, based on emission
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Figure 4. Comparison and evaluation of traffic flow and emission computation methods, against the Runeberg
street canyon dataset.

3.2.3 The modelled area and time period

The modelled street is a busy street in central Helsinki. It has four lanes, and also tram rails. The trams
were disregarded in the emission calculations of this study. Figure 5 shows the modelled area within
the HUTSIM simulations. The modelled area consisted of various intersections with altogether five
traffic signals.
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Figure 5. The HUTSIM simulation area in the vicinity of the Runeberg street, Helsinki. The scale shows
distance in metres.

Three days and nights were modelled with HUTSIM. The first day modelled was chosen to be
Wednesday, the 12th of March 1997. This day was chosen to represent a characterictic working day.
The other two days were the Saturday and Sunday, 15th and 16th of March. The days were modelled an
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hour at a time. Vehicle flows varied from 65 to 2060 vehicles per hour, depending on the time of day.
The percentage of heavy vehicles varied from 0 to 24 %, however, this figure was lower than 10 % in
most of the cases.

3.2.4. Comparison of the results of HUTSIM-OSPM with measured data

The modelled emissions of both HUTSIM-EMCA and the emission model used by the FMI correlated
well with each other. Figures 6a-b show the comparison of the modelled NO2 and CO concentrations
obtained by using the combination of the HUTSIM and OSPM models (HUTSIM output was used as
input data for the OSPM-model) and the measurements. The figures show the results of one week. The
modelled Wednesday was used to depict an ordinary working day, and only the meteorological
parameters were changed for other working days.
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Figures 6a-b. Comparisons between the (HUTSIM-OSPM) modelled and measured concentration values of
NO2 (upper figure) and CO (lower figure) during one selected week, during 10-16 March, 1997 (from
Monday to Sunday).

The correlation of the modelled and measured concentration time series is good. The only day in
which the modelled values differ significantly from the measured ones is Friday. This is probably due
to the particular meteorological situation on that day. When the wind speed is very low or it is calm,
the OSPM-model may overestimate the concentration values.

The correlation of the data in the above-mentioned figures is shown in Figures 7a-b.
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Comparison between measured and modelled 
hourly NOx concentrations for 10.3.-16.3.1997

0
100
200
300
400
500
600

0 100 200 300 400 500 600

Measured NOx (µg/m3)

M
od

el
le

d 
N

O
x 

(µ
g/

m
3)

Series1

        x=y
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Figures 7a-b. Comparison of measured and modelled NOX (upper figure) and CO (lower figure) concentrations.

3.3 Development of a population exposure model

A model has been developed for the human exposure to ambient air pollution in an urban area, as a
cooperation of YTV, FMI and KTL. The main objective was to evaluate the exposure of population
with a reasonable accuracy, instead of the personal exposures of specific individuals. We also evaluate
directly only the exposure to ambient air pollution.

We have utilised a previously developed modelling system for predicting the traffic volumes,
emissions originated from stationary and vehicular sources, and atmospheric dispersion of pollution in
an urban area. A model called EXPAND (�EXPosure to Air pollution, especially Nitrogen dioxide and
particulate matter�) was developed for combining the predicted concentrations, the location of the
population and the time spent at home, at workplace and at other places of activity.

The computed results are processed and visualised using the Geographical Information System (GIS)
MapInfo. The utilisation of the modelling system has been illustrated by showing selected numerical
results of nitrogen dioxides in the Helsinki Metropolitan Area in 1996 and 1997. We have modelled
the ambient air concentrations and the corresponding population exposure. The computed results
illustrate, e.g., the temporal and spatial variation of the concentrations, population density and the
exposure. The model developed has been designed to be utilised by the municipal authorities in urban
planning, e.g., for evaluating impacts of future traffic planning and land use scenarios.
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4. CONCLUSIONS

Several papers have appeared in 2000 in peer-reviewed journals. The deterministic dispersion
modelling system of FMI and its evaluation against the data from an urban measurement network has
been published by Karppinen et al. (2000a,b).  The field dispersion dataset in the street canyon
Runeberg St. and the evaluation of the street canyon dispersion model OSPM against this dataset has
been published by Kukkonen et al. (2000a,b). A field dispersion dataset in the roadside environment in
Elimäki, and the evaluation of the CAR-FMI model against this data will be published by Kukkonen et
al. (2001).

During 2000, a comprehensive review of previous work within two projects of the MOBILE and
SIHTI research programmes (those preceding the present study) was published (Kukkonen et al.,
2000c). The above-mentioned report presents results of model computations, mainly for nitrogen
oxides in the Helsinki Metropolitan Area in 1993. The report also presents an evaluation of model
results against the data of the urban air quality monitoring network of YTV, and that of the
measurement campaign carried out in Runeberg Street.

Dispersion and emission models have been developed in order to evaluate urban particulate matter
concentratios. This work includes the development and evaluation of a semi-empirical PM10 model
(Karppinen et al., 1999b), and the extension of the roadway dispersion model CAR-FMI.

The potential and performance of the traffic microsimulation models was also evaluated (Granberg et
al., 2000), using the HUTSIM model as an example. The correlation of the results obtained by the
HUTSIM-OSPM modelling system and the corresponding measured concentration values was good
during the period considered. Traffic microsimulation models like HUTSIM can produce substantially
more detailed, accurate and versatile results, compared with those of the more traditional  traffic
macrosimulation models. The HUTSIM model can be applied, e.g., in evaluating the influence of
various traffic control and management strategies on both the fluency of traffic and its environmental
impacts. Examples of such traffic control strategies are adding a separate bus lane, decreasing the
amount of heavy traffic, or simply minimising delays and stops that are regulated by traffic signals.

A model �EXPAND� has been developed for the human exposure to ambient air pollution in an urban
area. The model combines the predicted concentrations, the location of the population and the time
spent at home, at workplace and at other places of activity. The model developed will be utilised by
YTV in urban planning, e.g., for evaluating impacts of future traffic planning and land use scenarios.
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5. FUTURE WORK IN 2001

The new version of the CAR-FMI model will be tested more extensively in practical applications, and
the model structure will be properly documented. We attempt to simulate the PM10 and PM2.5
concentrations in the Helsinki Metropolitan Area, by using the CAR-FMI and UDM-FMI models. We
will utilise a previously collected emission inventory for particulate matter from stationary sources.
The computed PM concentrations will subsequently be compared with the measured data from the
YTV monitoring network.

We have evaluated the results of the semi-empirical PM10 model against the YTV monitoring data,
and these results have been submitted to be published as a peer-reviewed paper.

The evaluation of the HUTSIM-OSPM results will also be submitted as a refereed paper. Future
application and testing of the HUTSIM model has been planned to be carried out for a junction of
several major streets in Helsinki (Hämeentie, Teollisuuskatu and Mäkelänkatu). According to previous
model computations, the highest NOx and NO2 concentrations in the Helsinki Metropolitan Area occur
at this particular location.

The population exposure model will be completed, e.g., presenting the exposure in traffic will be
included as a routine part of the model. The model structure and example results will be published as a
peer-reviewed paper.
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1. JOHDANTO

Liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja tutkitaan ympäristöterveydellisten ja ekologisten haittojen
ehkäisemiseksi. Terveyshaittojen syntymisen määrää väestön altistuminen epäpuhtauksille.
Ilmansaastealtistuminen riippuu yhdyskuntailman epäpuhtauspitoisuuksista, mutta merkittävästi ja
vaihdellen myös lähteistä sisätiloissa, joissa ihmiset viettävät valtaosan ajastaan, rakennusten
ilmanvaihtotekniinkoista, päivittäisestä liikkumisesta yhdyskunnan sisällä (erityisesti
katuliikenteessä, joissakin tapauksissa työstä) sekä muista henkilökohtaisista valinnoista.
Liikenteen aiheuttamista ilman saasteista terveysvaikutuksiltaan merkittävimmät ovat pienhiukkaset
(PM2.5), typpidioksidi (NO2), häkä (CO) ja eräät haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC).

Yleisen ilman laadun on todettu kuvaavan huonohkosti ihmisten henkilökohtaista 24 tunnin
altistumista ilmansaasteille. Tyypillisesti kiinteäsijaintinen ulkoilmamittaus selittää
henkilökohtaisesta vuorokautisesta altistuksen vaihtelusta 15 � 30 %. Yksittäisten kansalaisten
lyhytaikaista (1 h) altistumista kiinteissä mittapisteissä mitattu ulkoilman laatu ei kuvaa lainkaan.
Toisaalta koko väestön pitkäaikaisen altistumisen kuvaamisessa ulkoilman laatu on hyvinkin
luotettava mittari. Liikenneperäisten epäpuhtauksien vaikutus ulkoilman laatuun voidaan arvioida
olemassa olevilla malleilla. Koska tietoa väestön altistumisesta näille epäpuhtauksille ei ole ollut
käytettävissä, ei altistusmallejakaan ole voitu kehittää. Tässä projektissa hyödynnetään ensimmäisen
laajan eurooppalaisen altistustutkimuksen (EXPOLIS) tuottamaa uutta altistustietoa altistusmallien
kehittämiseen (Jantunen et al.1998, Koistinen et al. 1999).

Lähdekohtaista altistumista voidaan selvittää myös ilman epäpuhtauksien leviämismallien avulla.
Ilmatieteenlaitoksen (IL) kehittämät leviämismallit ja mallijärjestelmät mahdollistavat ulkoilman
liikennesaastepitoisuuksien mallittamisen, kun päästöt ja meteorologiset tekijät tunnetaan.  Kun
ulkoilmapitoisuudet halutuissa pisteissä on laskettu ja todennettu, voidaan seuraavaksi arvioida
pitoisuudet sisäilmassa. Saasteiden siirtyminen ulkoilmasta sisäilmaan voidaan määrittää ns.
siirtymämallien tai EXPOLIS -hankkeen tuloksista laskettavien ulkoilma-sisäilma -suhteiden avulla.
Yhdistämällä liikenneperäisten saasteiden sisäilmapitoisuudet ja väestön aika-mikroympäristö -
aktiviteettitiedot, voidaan mallittaa väestön altistuminen ilman epäpuhtauksille. Malleja voidaan
käyttää hyväksi esimerkiksi tunnistamaan liikenneskenaarioista saatavien vaihtoehtojen joukosta
vähiten terveyshaittoja aiheuttavat ratkaisut. Tämä hanke liittyy kiinteästi MOBILE-2
tutkimusohjelman toiseen hankkeeseen �Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sopivien
mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset� (Ilmatieteen laitos, IL).

2. TAVOITTEET
Hankkeessa sovelletaan lähdeanalyysitekniikkaa, jonka avulla voidaan arvioida liikenteen osuutta
kohteen mitatusta altistumisesta. Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää liikennepäästöjen osuus (i)
ulkoilman pienhiukkaspitoisuuksista (PM2.5) pääkaupunkiseudun asuinalueilla, (ii) asuntojen ja
työpaikkojen sisäilman pienhiukkaspitoisuuksista sekä (iii) henkilökohtaisista
pienhiukkasaltistuksista.

Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää deterministinen, päästö- ja leviämistietoihin perustuva
laskentamalli liikennepäästöjen aiheuttaman kohteen altistumisen arvioimiseksi. Näin ollen
altistuksia ja liikenteen osuutta niissä voidaan arvioida kahdella eri menetelmällä toisistaan
riippumattomasti. Näillä kahdella menetelmällä saatuja tuloksia verrataan toisiinsa. Näin saadaan
tietoa menetelmien luotettavuudesta ja sovellettavuudesta.
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Altistuksen lähdeanalyysi tarkastelee tilannetta altistumisen kohteistä päästölähteisiin päin, ja
päästöjen ja leviämisen mallittaminen toiseen suuntaan, päästölähteistä väestön altistumisen
suuntaan. Kuvassa 1 on havainnollistettu, kuinka molempien arviointimenetelmien tulokset
analysoidaan ja pyritään lopuksi sovittamaan yhteen. Liikennejärjestelmää koskevat mallitustulokset
sisältävät myös ihmisten oleskeluaikoja eri liikenneympäristöissä, joten näitä voidaan hyödyntää
myös suoraan väestön altistuksen arvioinnissa.

pitoisuudet

Liikenne

Päästöt Leviäminen Altistus

ajankäyttö

Kuva 1. Yksinkertaistettu kaavio hankkeessa kehitettävästä mallitusjärjestelmästä.
Altistuksen lähdeanalyysi tarkastelee tilannetta altistumisesta päästölähteisiin päin; päästöjen
ja leviämisen mallittaminen puolestaan vastakkaiseen suuntaan. Molempien
arviointimenetelmien tulokset analysoidaan ja näitä verrataan toisiinsa.

Malli pyritään kehittämään loppukäyttäjän tarpeiden mukaisesti, joten YTV osallistuu mallin
kehittämis- ja testaamistyöhön koko hankkeen ajan. Hankkeen lopputuloksena saadaan
laskentamalli pinhiukkasaltistuksen arvioimiseksi kaupunkiympäristössä.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
3.1. YLEISKUVAUS PROJEKTIN VAIHEISTA

Projektissa toteutetaan vuosina 1999-2001 seuraavat työvaiheet:

1. Selvitetään kirjallisuudesta ja kotimaisista tietokannoista, mitä merkkiaineita ja ainejakaumia on
käytetty liikenneperäisten päästöjen lähdejakauman määrittämiseen hiukkas-, VOC (Volatile
Organic Compounds) ja kaasunäytteistä. Liikenteestä peräisin oleva osuus selvitetään käyttäen
suomalaisia olosuhteita vastaavia ainejakaumia (KTL).

2. Liitetään EAS-EXPOLIS -hankkeessa selvitetyt hiukkasnäytteiden alkuainekoostumukset
EXPOLIS �projektin datan sisältävään EADB -tietokantaan (KTL).

3. Kehitetään lähdeanalyysimalli ja lasketaan pienhiukkaspitoisuudet liikenneperäisen altistumisen
arvioimiseksi. Työssä käytetään soveltuvin osin EXPOLIS -tutkimuksen hiukkasnäytteiden
alkuainekoostumuksia, VOC:n ja CO:n kotien sisäilma-, ulkoilma- ja työpaikkailma -pitoisuuksia,
henkilökohtaisesti mitattuja pitoisuuksia, sekä ajankäyttöosuuksia näissä ympäristöissä (KTL)

4. Lasketaan päästö- ja leviämismalleilla EXPOLIS:ssa mitattujen henkilöiden kotien
ulkopitoisuudet. Ulkoilma-sisäilma -siirtymämallien tai EXPOLIS hankkeen tuloksista laskettavien
ulko-sisäsuhteiden avulla mallitetaan liikenneperäisten saasteiden sisäilmapitoisuudet. Väestön
aika-mikroympäristö-aktiviteettitietojen avulla mallitetaan henkilökohtainen altistuminen (KTL/IL).
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5. Verrataan lähdeanalyysin mallituloksia päästö- ja leviämismallimallilla saatuihin tuloksiin.
Arvioidaan mallitulosten perusteella EXPOLIS -tutkimuksessa määritettyjen kodin ulko- ja
sisäpitoisuuksien sekä henkilökohtaisen pienhiukkasaltistuksen liikenneperäiset osuudet (KTL/IL).

6. Mallit siirretään YTV:n käyttöön. Tähän liittyen koulutetaan valittuja vastuuhenkilöitä ja
testataan mallien käytettävyyttä (KTL/IL/YTV).

7. Dokumentoidaan mallit ja niiden käyttö, sekä raportoidaan ja julkaistaan tulokset (KTL/IL/YTV).

Hankkeessa käytetään seuraavia lähtöaineistoja (suluissa on esitetty ne tahot ja hankkeet, joiden
kanssa tehdään yhteistyötä): Liikennepäästötiedot (VTT), ulkoilmanlaatutiedot (YTV), väestön
asunto-, työpaikka- ja liikennekyselytiedot (EXPOLIS/KTL) ja väestön ajankäyttötiedot
(EXPOLIS/KTL). Numeerisissa laskelmissa tarvittavat liikenneskenaariot (YTV).

3.2. VUONNA 2000 TOTEUTETUT VAIHEET

Reseptorimallin kehittäminen aloitettiin tekemällä pääkomponenttianalyysit (PCA) kotien ulko- ja
sisänäytteille sekä henkilökohtaisille altistusnäytteille. Lähdeanalyysi näyttää onnistuneen hyvin,
koska ulko-, sisä- ja henkilökohtaisista näytteistä pystytään tunnistamaan samat päälähteet.
Seuraavassa vaiheessa pyrittiin määrittämään kunkin lähteen osuudet kokonaismassapitoisuuksista
(PM2.5) lineaarista regressiomallia käyttäen, siten että kullekin lähteelle valitaan yksi merkkiaiane ja
näin muodostetulla mallilla ennustetaan kokonaishiukkaspitoisuutta. Tämän FA-MLR (Factor
Analysis - Multiple Linear Regression) -mallin käyttö osoittoitautui kuitenkin erittäin vaikeaksi,
koska emme onnistuneet löytämään liikenteelle mallissa toimivaa merkkiainetta. Syynä tähän
saattaa olla mm. se, että liikenteen päästöistä tulevia alkuaineita (esim. bromi ja lyjy) on myös
kaukokulkeutuneessa ilmassa, jolloin nämä merkkiaineet eivät ole uniikkeja eikä niitä voida käyttää
regressiomalleja kehitettäessä.

Eri lähteiden massaosuudet päädyttiin määrittämään kemiallisen massabalanssimenetelmän (CMB)
avulla. Päälähteiden osuudet  PM2.5:n kokonaispitoisuuksista  (tupakoimattomille) laskettiin
seuraavasti:

Sekundaariset hiukkaset: oletimme että sekundaaristen epäorgaanisten hiukkasten massa saadaan
määrittämällä  sulfaatti-, nitraatti- ja ammmoinium-ionien massat. Koska EXPOPLIS -
tutkimuksessa ei määritetty nitraatti- eikä ammoniumpitoisuuksia, jouduttiin nämä arvioimaan
laskennallisesti. Nitraatin ja ammoniumin  pitoisuudet määritettiin YTV:n raportissa
�Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla�  esitettyjä
tausta-asemalla (Luukki) mitattuja nitraatti/sulfaatti- ja ammonium/sulfaatti -suhteita käyttäen kun
sulfaattipitoisuudet eri mikroympäristöissä tunnettiin.

Maaperähiukkaset: Oletettiin että maaperässä tyypilliset alkuaineet esiintyvät  oksideinaan.  Metodi
ja sen sisältämät oletukset on esitetty seuraavissa julkasiuissa: Brook et al. 1997, Malm et al. 1994
ja Countess et al. 1980. Maaperähiukkasten massa saadaan yhtälöstä: maaperähiukkaset = 2.20Al +
2.49Si + 1.63Ca + 1.58Fe + 1.94 Ti + 1.41K.

Suola: Suolan massa määritettiin natriumkloridina käyttäen APEG (1999) raportissa esitettyä
metodia ja oletuksia. Suolan massa saadaan yhtälöstä: suola = 1.362 x Cl.

Sisällä esiintyvä fosfori: Kotien sisänäytteiden PCA analyysissä nähdään sisälähde, jossa latautuu
voimakkaasti fosfori. Tämän fosforin oletettiin esiintyvän P2O5 muodossa.
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Primääriset polttoperäiset hiukkaset (liikenne): Paikalliset polttoperäiset hiukkaset, joista lähes
kaikki on peräisin liikenteestä Helsingissä, laskettiin vähentämällä mitatuista PM2.5 -pitoisuuksista
edellä listattujen päästöryhmien hiukkasten osuudet: Liikenneperäiset primääriset hiukkaset = PM2.5
� sekundaariset hiukkaset � maaperähiukkaset � suola � sisällä esiintyvä fosfori (vain sisänäytteille).

Ilmatieteenlaitos on kehittänyt vuonna 2000 leviämismallin, joka soveltuu myös hiukkasten
leviämisen laskemiseen. Mallilla on laskettu ensimmäsiet laskennat, mutta tuloksia ei ole vielä
ehditty verrata reseptorimallilla saatuihin tuloksiin.

3.3 ETENEMINEN JA RESURSSIEN KÄYTTÖ

Projektissa on edetty suunnitellun aikataulun ja resurssien mukaisesti.

3.4. ONGELMAT

Vaikka pääkomponenttianalyysi (PCA) käyttäen hiukkasista analysoituja alkuaineita näyttää
toimivan hyvin, PCA:sta saaduille lähteille (factoreille) ei löydetty regressiomalleissa toimivia
merkkiaineita. Tämän vuoksi päästölähteiden osuuksia PM2.5 -massapitoisuuksista ei voitu
määrittää regressiomalleilla niinkuin oli suunniteltu. Eri lähteiden massaosuudet pystyttiin kuitenkin
laskemaan kemiallisen massabalanssimenetelmää käyttäen.

4. TULOKSET
4.1 PÄÄSTÖLÄHTEIDEN TUNNISTAMINEN

Päästölähteet eri mikroympäristöissä selvitettiin pääkomponenttianalyysin (PCA) avulla.
Lähdeanalyysi näyttää onnistuneen hyvin, koska ulko-, sisä- ja henkilökohtaisista näytteistä
pystytään tunnistamaan samat päälähteet, joita ovat kaukokulkeuma, liikenne, maaperä ja
teollisuus/työperäinen altistus (Taulukko1). Lähteiden järjestys ei kuitenkaan ole sama kaikissa
ympäristöissä vaan eri lähteiden vaikutus vaihtelee esimerkiksi ulko-sisäsiirtymän ollessa mm.
hiukkaskoosta riippuvainen.

Taulukko 1. Yhteenveto PM2.5 näytteiden alkuainekoostumusten avulla tehdyistä,  PCA:lla
tunnistetuista hiukkaslähteistä eri mikroympäristöissä. Suluissa kunkin lähteen selitysosuus
alkuainejoukon kokonaisvarianssista.

Ulko

Sisä

Työpaikka

Henk.koht. altisus -Maaperä (20%) Liikenne (17%) Kaukokulkeuma (16%) Tie-/merisuola (12%)

P/K(9%)

Teoll.prosessit (19%) Liikenne (16%) Kaukokulkeuma (14%) Maaperä (12%) As (9%)

Liikenne (17%) Kaukokulkeuma (13%) Maaperä (12%) Tie-/merisuola (10%)

Factor 5

Kaukokulkeuma (16%) Maaperä (15%) Liikenne (15%) Teoll.prosessit (14%) Tie-/merisuola (9%)

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
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Kuva 2. Eri lähteiden osuus tupakansavulle altisumattomien ulko-, sisä- ja henkilökohtaisten
näytteiden PM2.5 -massapitoisuudesta (µg/m3) pääkaupunkiseudulla.

4.2 PÄÄSTÖLÄHTEIDEN OSUUDET PM2.5 -HIUKKASPITOISUUKSISTA

Eri päästölähteiden osuudet PM2.5 -hiukkasnäytteistä kussakin mikroympäristössä määritettiin
kemiallisen massabalanssi menetelmän (CMB) avulla. Analyysistä suljettiin pois tupakoinnin
vaikutus, koska se on voimakas lähde niillä henkilöillä tai niissä ympäristöissä, joissa tupakoidaan.
Tupakoinnin osuutta henkilökohtaiseen PM2.5 -altistukseen ja sisätilojen pitoisuuksiin on selvitty
muissa tutkimuksisa. Kuvassa 2 on esitetty CMB:n avulla kunkin lähteen aiheuttama pitoisuus
ulkona, sisällä ja henkilökohtaisessa altistuksessa. Kuvasta nähdään että paikallisen liikenteen
suorat hiukkaspäästöt on suurin päästölähde kotien ulko- ja sisäilmassa. Seuraavaksi suurin osuus
tulee sekundaarisista kaukokulkeutuneista hiukkasista. Näiden lähteiden osuudet ovat ulkona noin 1
µg/m3 suuremmat kuin sisällä. Tästä voidaan päätellä, että rakennukset suojaavat ulkolähteistä
tulevilta hiukkaspäästöiltä. Sen sijaan maaperästä peräisin olevien hiukkasten osuus on sisällä 0.9
µg/m3 suurempi kuin ulkona. Tämä on yllättävä tulos, koska maaperä on myös ulkolähde. Kun
tarkastellaan maaperähiukkasille tyypillisten alkuaineiden (esim. Al ja Si) sisä-ulko suhteita (I/O),
havaitaan että ne ovat kaikkina vuodenaikoina yli yhden. Tämä osoittaa että maaperähiukkasten
pitoisuus sisäilmassa on lähes aina suurempi kuin ulkoilmassa. Tämä johtunee ihmisten mukana
kulkeutuneen maaperästä lähtöisin olevan hiukasmassan resuspensiosta ilmaan sisätiloissa.
Maaperähiukkasten suuri koko (Dp >1 µm) lisää resuspension todennäköisyytta verrattuna
pienempiin hiukkasiin, joihin vaikuttavat sähköiset voimat pitävät ne lujemmin pinnoilla. Lisäksi
sisäilmassa laimeneminen on pienempää kuin ulkona sekä pinnat ovat käytännöllisesti katsoen aina
kuivat toisin kuin ulkona. Pieni osuus hiukkasista on suolaa sekä ulko- että sisäilmassa. Sisäilmassa
on lisäksi fosforilähde. Fosforiyhdisteitä on kodeissa sisällä ainakin pesuaineissa, joista tämä fosfori
on todennäköisesti peräisin.

Henkilökohtaisissa näytteissä suurin osa hiukkasista, 3.8 µg/m3, oli peräisin maaperästä. Tämä on
melko yllättävä tulos, mutta on looginen sisäilman korkean maaperäosuuden kanssa. Koska ihmiset
viettävät yli yhdeksänkymmentä prosenttia ajasta sisällä, sisätiloissa olevat hiukkaset näkyvät
voimakkaasti myös henkilökohtaisissa altistumisissa. Henkilökohtaisten altistusten maaperäosuus
on suurempi kuin sisäilman. Tämä ero johtuu todennäköisesti maaperähiukkasista aiheutuvasta ns.
�personal cloudista�. Kohonnut henkilökohtainen altistus syntyy ihmisen liikkumisesta ja muusta
käyttäytymisestä aiheutuvasta, muuta ympäristöä korkeammasta hiukkaspitoisuudesta. Seuraavaksi
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suurimmat henkilökohtaisen altistuksen lähteet olivat liikenteen suorat hiukkaspäästöt, 3.3 µg/m3 ja
sekundaariset kaukokulkeutuneet hiukkaset, 2.4 µg/m3.

Taulukosta 2 nähdään, että liikenne (38 %) ja sekundaariset kaukokulkeutuneet hiukkaset (38 %)
ovat suurimmat ulkoilman PM2.5 -pitoisuuteen vaikuttavat lähteet. Liikenteen suhteellinen osuus on
suurimmillaan kesällä ja syksyllä ja pienimmillään keväällä kun samaan aikaan maaperähiukkasten
osuus on korkeimmillaan. Sekundaaristen hiukkasten osuus PM2.5:sta pysyy lähes vakiona kaikkina
vuodenaikoina. Maaperän vaikutus hiukkaspitoisuuteen on kohonnut keväällä ja kesällä, mikä
selittyy keväällä tapahtuvasta hiekoitushiekan pölyämisestä teiltä sekä yleensäkin maan ollessa
vapaa jäästä ja lumesta. Suolan osuus hiukkasista on suurimmillaan talvella ja keväällä. Talvella
käytetään suolaa jäänpoistoon teiltä, jolloin suola voisi olla peräisin teiden suolauksesta. Toisaalta
tuulensuunta-analyysi osoittaa että tuulen tulosuunnan ollessa mereltä suolan osuus on
moninkertainen pohjois- ja itätuuliin verrattuna. Todennäköisesti suola on peräisin molemmista
lähteistä, mutta meren vaikutus näyttää olevan varsin voimakas.

Taulukko 2. Ulkoilman sekundaarisen (SECOND.), liikenneperäisen (TRAFFIC),
maaperähiukkasten (SOIL) ja suolan (SALT) osuudet PM2.5:sta prosentteina vuodenajoittain.

Case Summaries

30 30 30 30
39.9 36.6 11.6 11.9
14.6 29.5 8.6 30.1
39.5 42.7 7.9 1.4
19.8 -84.3 3.2 .1
66.2 66.5 36.1 134.6
29 29 29 29

38.4 23.9 33.9 3.7
15.9 17.9 18.7 4.5
39.2 21.9 32.0 2.1
9.2 -1.6 7.1 .1

75.3 71.9 65.4 16.0
26 26 26 26

32.7 49.2 17.5 .6
11.9 13.4 13.2 .7
30.5 51.7 14.1 .3
11.9 20.6 4.1 .1
53.6 73.6 53.1 3.6

17 17 17 17
39.0 48.1 11.8 1.0
14.4 11.8 7.1 2.5
39.9 46.0 10.2 .2
11.8 32.0 2.0 .1
62.1 77.6 26.5 10.3
102 102 102 102

37.5 38.1 19.5 4.9
14.4 22.6 16.1 17.0
39.0 42.2 14.1 .6
9.2 -84.3 2.0 .1

75.3 77.6 65.4 134.6

Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum

SEASON
winter

spring

summer

fall

Total

SECOND. TRAFFIC SOIL SALT

Variables
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Taulukko 3. Kotien (ei tupakointia) sisäilman sekundaarisen (SECOND.), liikenneperäisen
(TRAFFIC), maaperähiukkasten (SOIL), suolan (SALT) ja fosforiyhdisteiden osuudet
PM2.5:sta prosentteina vuodenajoittain.

Case Summaries

33 33 33 33 33
32.8 34.7 22.6 6.1 3.9
15.9 23.5 18.7 9.8 10.3
30.1 36.1 16.9 2.0 .1

5.7 -44.1 3.2 .1 .0
65.3 67.1 84.4 44.1 51.2

25 25 25 25 25
26.9 18.2 48.9 5.3 .8
14.8 24.4 27.5 6.5 1.1
24.9 23.9 48.6 2.8 .1

5.6 -18.1 6.4 .3 .0
53.2 64.7 97.2 31.3 4.0

26 26 26 26 26
30.2 41.9 26.6 .9 .4
12.5 16.5 17.0 1.1 .6
29.5 42.3 22.6 .4 .1
10.9 14.7 5.7 .2 .0
57.5 71.0 69.7 5.3 2.2

18 18 18 18 18
30.1 37.4 23.5 1.2 7.9
14.9 25.7 13.3 2.3 17.0
29.2 38.5 21.9 .5 .8

5.6 -19.6 7.5 .1 .0
60.1 79.6 49.6 9.7 57.6
102 102 102 102 102

30.2 32.9 30.2 3.7 3.0
14.6 24.0 22.5 6.9 9.5
29.9 35.4 23.4 1.1 .1

5.6 -44.1 3.2 .1 .0
65.3 79.6 97.2 44.1 57.6

N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum

SEASON
winter

spring

summer

fall

Total

SECOND. TRAFFIC SOIL SALT P2O5

Taulukosta 3 nähdään, että liikenne on suurin PM2.5 -hiukkasten lähde myös kotien sisäilmassa (33
%), mutta sen suhteellinen osuus on pienempi kuin ulkoilmassa. Sekundaaristen hiukkasten osuus
on toiseksi suurin sisäilmassa (30 %), mutta sekin hieman pienempi kuin ulkoilmassa. Liikenteen
suhteelinen osuus on suurimillaan kesällä ja sekundaaristen hiukkasten osuus talvella.
Matalimmillaan näiden lähteiden suhteelliset osuudet ovat keväällä. Sen sijaan maaperähiukkasten
osuus on suurempi sisäilmassa (30 %) kuin ulkoilmassa (20 %). Suolan osuus
kokonaishiukkaspitoisuudesta on pieni (3.7 %). Suolan osuus sisäilmassa on korkeimillaan talvella
ja keväällä samoin kuin ulkoilmassakin. Sisäilmassa havaitun fosforilähteen osuus on hieman
pienempi kuin suolan osuus. Suurimmillaan sen osuus on syksyllä, jolloin se on 7.9%. Merkittävä
fosforiyhdisteiden sisälähde on puhdisutsaineet, joista fosfori on todennäköisesti peräisin.
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Taulukko 4. Henkilökohtaisten (ei-tupakalle altistuneiden) PM2.5 -altistusnäytteiden
sekundaarisen (SECOND.), liikenneperäisen (TRAFFIC), maaperähiukkasten (SOIL) ja
suolan (SALT) osuudet PM2.5:sta prosentteina vuodenajoittain

Case Summaries

24 24 24 24
24.3 43.8 26.9 5.1
11.6 22.7 23.8 5.6
22.3 52.9 18.3 3.7

7.4 -38.6 3.0 .4
42.2 76.2 112.2 21.0

20 20 20 20
22.8 23.3 50.0 4.0

9.8 22.3 21.8 2.9
24.1 25.1 48.2 3.7

6.1 -25.2 17.3 .4
40.1 68.4 94.7 9.3

20 20 20 20
26.8 32.4 39.4 1.4
10.0 34.6 38.7 1.4
25.8 46.0 29.9 1.0
12.2 -71.8 7.7 .2
48.4 59.6 157.1 5.9

12 12 12 12
27.1 36.4 35.0 1.6
15.3 21.9 19.9 1.7
27.8 33.5 30.4 .7

4.3 -2.0 10.3 .3
47.4 76.2 87.3 5.3

76 76 76 76
25.0 34.2 37.5 3.3
11.3 26.8 28.5 3.9
24.8 37.6 31.6 1.7

4.3 -71.8 3.0 .2
48.4 76.2 157.1 21.0

N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum

SEASON
winter

spring

summer

fall

Total

SECOND. TRAFFIC SOIL SALT

Taulukosta 4 näemme että henkilökohtaisen PM2.5 -altistuksen suurin lähde ovat maaperähiukkaset
(38 %). Niiden osuus henkilökohtaisissa näytteissä on suurempi kuin sisä- tai ulkoilmassa.
Suurimmillaan maaperähiukkasten osuus on keväällä, jolloin niiden osuus on puolet PM2.5:sta.
Toiseksi suurin lähde ovat liikenneperäiset hiukkaset (34 %), joiden osuus on suurimmillaan talvella
(44 %). Liikenteen osuus on samaa tasoa kuin sisäilmassa ja hieman pienempi kuin ulkoilmassa.
Sekundaaristen hiukkasten osuus on henkilökohtaisissa näytteissä hieman pienempi (25 %) kuin
sisäilmassa ja huomattavasti pienempi kuin ulkoilmassa. Suolan osuus on keskimäärin 3.3 %.
Korkeimmillaan suolan osuus on talvella (5.1 %).
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tulokset osoittavat, että liikenteen suorat PM2.5 -hiukkaspäästöt on suurin lähde ulko- ja
sisäilmassa. Henkilökohtaisesta PM2.5 -altistuksesta liikenteen suorien päästöjen osuus on toiseksi
suurin maaperähiukkasten jälkeen. Suorat liikenteen päästöt ovat noin 34% henkilökohtaisesta
altistuksesta, mutta liikenne lisää myös maaperästä ilmaan tulevien hiukkasten ja sekundaaristen
hiukkasten määrää. Jos arvioidaan että ulkonäytteiden maaperähiukkasista pääosa aiheutuu
liikenteestä aiheutuvasta resuspensiosta ja sekundaarisista hiukkasista kolmasosa olisi peräisin
liikenteen typenoksidipäästöistä, on liikenteen vaikutus PM2.5 -kokonaisaltistukseen noin 60 - 65
prosenttia.

6. JATKOSUUNNITELMAT

Vuonna 2001 tehdään reseptorimallituloksia vastavat laskennat leviämismallilla. Tämän jälkeen
mallien tuloksia verrataan toisiinsa, jonka jälkeen malleja viimeistellään ja testataan. Seuraavaksi
kehitetyistä malleista muokataan YTV:n kanssa yhteistyössä YTV:n käyttöön mahdollisimman
hyvin soveltuvat PM2.5 -hiukkasten altistusmallit.
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1. JOHDANTO

MOBILE -tutkimusohjelman hankkeessa 001T-5 �Suomen tieliikenneklusteri, laajuus,
merkitys ja hyödyntäminen� (1997) jäsennettiin tieliikenteen aineettomia ja aineellisia
edellytyksiä sekä hyötyjä ja haittoja. Siinä tarkastelu oli pääosin laadullista, mutta myös
taloudellisia arvoja sovellettiin. Kyseinen tutkimus rajoittui tarkastelemaan
tieliikennettä, mutta tarvetta tutkimuksen laajentamiseen myös muihin liikennemuo-
toihin havaittiin. Vuonna 1999..2000 työtä jatkettiin laatimalla rautatieliikenneklusterin
kuvaus ja syventämällä klustereiden sisältämää tietoa panos-tuotostarkastelujen avulla.
Näiden tarkastelujen kohteena olivat liikenteen voimavarojen tarve ja järjestelymah-
dollisuudet. Huomiota kiinnitettiin myös liikenteen merkitykseen eri toimialojen
panoksena.

2. TYÖN MÄÄRITTELY JA RAJAUS

Tieliikennesektorilla oli jo kartoitettu siihen liittyviä �yritysryppäitä�, niiden laajuutta
sekä  vaikutuksia erityisesti kotimaan liikenteen osalta. Vastaavanlaista tutkimusta
rautatieliikenteen puolella ei ollut vielä suoritettu, joten tämän tutkimuksen yhtenä
tarkoituksena oli määritellä myös rautatieliikenneklusteri  ja sen rakenne. Määrittelyn
runkona toimi sovelletusti tieliikenneklusterin määrittelyssä jo aiemmin käytetty
tarkastelukehikko, koska tällä tavoin voitiin paremmin kuvata kokonaisliikenne-
järjestelmää. Molemmilla klustereilla on kuitenkin omat erityispiirteensä, joten aivan
kaikkea niistä kerättyä informaatiota ei voitu täysin yhdenmukaistaa. Esimerkiksi
vastuualue on rautatieliikenteessä perinteisesti laajempi kuin yrityksillä yleensä. Aluksi
siis saatettiin klusterit mahdollisuuksien mukaan samalle tarkasteluviivalle.

Seuraavaksi hahmotettiin liikenteen voimavaroja sekä niiden järjestelymahdollisuuksia,
minkä jälkeen tarkasteltiin  liikenteen ja kuljetusten merkitystä.

Lopuksi suoritettiin yhteenveto ja päätelmät tutkimuksessa saatujen tulosten ja tietojen
perusteella.

Tutkimusalue ja �aihe on laaja. Tämän vuoksi jouduttiin tekemään rajauksia sekä
jättämään tarkastelu osin melko yleiselle tasolle. Tutkimuksen tarkoituksena oli
kuitenkin kartoittaa liikennemuodoista erityisesti tie- ja rautatieliikenne sekä saada
poikkileikkaus nykytilanteesta. �Tämän hetken tilanne� toimi taustalla käsiteltäessä
panoksia, niiden korvautuvuuksia sekä vaikutuksia muihin toimialoihin. Tutkimuksen
rakenne eteni siis siten, että käsiteltävää teemaa lähestyttiin ensin yleisellä tasolla ja
määriteltiin työn viitekehys. Sitten edettiin loogisesti kohti yksityiskohtaisempaa
tarkastelua. Tutkimuksessa kerätty ja saatu tieto voi palvella mm. nykytilanteen
hahmottamisessa sekä ennusteiden välineenä.
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3. RAUTATIELIIKENNEKLUSTERI

Rautatieliikenteen klusterin hahmottamisessa lähtökohtana on liikennepalvelujen
kysyntä, joka tarkoittaa matkustus- ja kuljetustarpeiden tyydyttämistä. Keskeinen
toiminta-ajatus on siis tuottaa henkilö- ja tavaraliikennepalveluja.

Rautatieliikenneklusterin runkona toimii tarkastelukehikko (kuva 1), jossa tutkitaan
rautatieliikenteen edellytyksiä (aineelliset ja aineettomat) sekä rautatieliikenteen
vaikutuksia (hyödyt ja kustannukset).

                Lähde: Jaatinen 1997 (vap.muk. TJ)

Kuva. 1.  Rautatieliikenteen tarkastelukehikko

Aineelliset edellytykset

Aineellisiin edellytyksiin voidaan katsoa kuuluvan seuraavat elementit: rautatieverkko,
vetokalusto ja vaunut, käyttövoima sekä toimijat. Rataverkon pituus vuonna 1998 oli
5867 kilometriä, josta yksiraiteista rataa oli 5360 kilometriä. Sähköistettyjen ratojen
yhteispituus oli 2197 kilometriä.
Vuonna 1998 VR:n vetokaluston määrä oli 761, josta suurin osa oli dieselvetureita.
Suuntauksena on kuitenkin lisätä sähkövetureiden määrää ja vastaavasti vähentää
dieselvetureita mm. energiankulutuksen ja päästöjen takia. Kaupallisen henkilö-
liikenteen vaunuja oli 1002 kappaletta. Tavaraliikenteessä VR:n käytössä oli 11 914
vaunua.
Junaliikenne kulutti vuonna 1998 dieselpolttonestettä 64,3 miljoonaa litraa sekä sähköä
470 kWh:ta.
Rautatieliikennepuolella klusteri- eli �rypäsrakenne� eroaa huomattavasti tieliikenteen
vastaavasta, koska rautatieliikenteessä klusterirakenteen ydin on keskittynyt pääasiassa
vain muutamaan yritykseen ja yhtiöön sekä niiden toimintaan. Toimijoiden puolella
jaottelu on tehty seuraavasti: Ratahallintokeskus, VR-Konserni , asiakkaat, rakenta-
miseen ja ylläpitoon liittyvät tahot, teollisuusklusterit sekä muut klusterit.

Tavara-
liikenne

Hyödyt

Kustan-
nukset

Aineelli-
set

Henkilö-
liikenne

Aineetto-
mat

RAUTATIE-
LIIKENNE

Rautatieliiken
teen
edellytykset

Aineelliset
edellytykset

Aineettomat
edellytykset

Valvonta
Ohjaus
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Aineettomat edellytykset

Fyysisten edellytysten, kuten ratojen ja kaluston, lisäksi tarvitaan aineettomia
edellytyksiä, jotta rautatieliikenteen on mahdollista toimia. Aineettomat edellytykset
ohjaavat rautatieklusterin toimintaa ja vaikuttavat taustalla myös muiden
�nelikenttätarkastelu-laatikoiden� toiminnassa ja ohjauksessa.
Aineettomat edellytykset voidaan jakaa vaikutuksensa mukaan kahteen ryhmään:
pakottavat ja vapaaehtoiset. Pakottaviin vaikutuksiin kuuluvat mm. lait ja määräykset.
Esimerkiksi Rataverkkolain toteutumista Suomessa valvoo pääosin Ratahallintokeskus.
Vapaaehtoisiin  voidaan katsoa kuuluvan mm. asenteiden ja median vaikutukset.

Rautatieliikenteen hyödyt

Rautatieliikenteen hyötyjen eli tuotosten voidaan katsoa muodostuvan pääasiassa
henkilömatkoista sekä tavarakuljetuksista. Hyöty liikenteessä toteutuu yhdessä
asiakkaiden kanssa, ja asiakkaille tuleva lisäarvo on hyödyn perusteena. Tässä
tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu tätä lisäarvoa lähemmin analysoida. Ei siis tarkasteltu
erityisesti liikenneyritykselle tulevia hyötyjä, jotka saadaan myös asiakkaan lisäarvon
perusteella.
Henkilömatkoja tehtiin 51,4 miljoonaa kappaletta. Vuonna 1998 tavaraa kuljetettiin
40,74 tuhatta tonnia ja tonnikilometrejä kertyi 9885 miljoonaa. Kuljetuksista tärkein
tuoteryhmä oli mekaaninen metsäteollisuus.

Rautatieliikenteen kustannukset

Rautatieliikenteessä syntyy hyötyjen lisäksi myös erilaisia haittoja ja kustannuksia.
Lähtökohtana haittojen määrittelemiselle ja kartoittamiselle ovat matkojen ja kuljetusten
tuottamisesta syntyvät haitat eli esimerkiksi kustannukset kalustosta, liikenteessä
liikkumisesta, liikenneverkosta ja matka-aikakustannuksista rautateillä liikkuville.

Kustannukset on jaoteltu seuraavalla tavalla:

AINEELLISET KUSTANNUKSET
Liikennöintikustannukset
Rataverkkokustannus (RHK)
Aikakustannukset
Onnettomuuksien taloudelliset kustannukset

AINEETTOMAT KUSTANNUKSET
Aikakustannukset (ajan arvotuserät)
Onnettomuuskustannukset (onnettomuuksien arvotuserät)
Päästökustannukset

                                  Melukustannukset

Rautatieliikenteen haittoja arvioitiin syntyvän kaiken kaikkiaan 6,9 mrd markkaa
vuodessa. Aineellisista haitoista kertyi 6,0 miljardia ja aineettomista haitoista 0,9
miljardia markkaa. On huomattava, että rautatieliikenteen kustannuksiin sisältyvät  myös
liikennöintikustannukset. Tämän vuoksi kustannukset muodostuvat hieman  eri tavalla
kuin tieliikennepuolella tehdyissä tarkasteluissa, joten kustannuksia ei voida suoraan ver-
rata keskenään.
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4. LIIKENTEEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JÄRJESTELY-
MAHDOLLISUUDET

Liikenne käyttää huomattavan määrän sekä yksityisiä että julkisia resursseja. Panoksina
liikenteessä ovat mm. työvoima, luonnonvarat ja pääoma sekä niiden käyttö. Liikenteen
tuotosten mahdollistamiseksi syntyy myös ulkoisia panoksia, kuten melua ja päästöjä.
Myös nämä on huomioitava tarkasteluissa.

Liikenteen suoritteet ja tuotokset

Tässä tarkastelussa liikennesuoritteet ja tuotokset syntyvät henkilö- ja tavarakuljetuk-
sista, vaikka tuotos voidaan ymmärtää laajempanakin käsitteenä.
Kuljetettu tavaramäärä tieliikenteessä vuonna 1998 oli 400 miljoonaa tonnia, josta
ammattimaisen liikenteen osuus oli 69 % eli 276 miljoonaa tonnia. Rautatieliikenteessä
kuljetettu tavaramäärä oli 41 miljoonaa tonnia. Henkilöliikennepuolella matkustus-
suoritteita syntyi tieliikenteessä 62 mrd henkilökilometriä, joka on 93 %  kokonais-
suoritteesta. Vastaavasti rautatieliikennepuolella matkustussuoritteet olivat 3,4 mrd hen-
kilökilometriä eli 5,1 %.
Suomessa teitä oli vuonna 1998 yhteensä n. 378 000 kilometriä, josta yleisten teiden
osuus oli 78 000 kilometriä. Ratapituus maassamme oli kyseisenä vuonna 5867 kilo-
metriä.

Liikenteen panosten määrittäminen ja arvottaminen

Tieliikenteessä peruspanosten arvo vuonna 1998 oli noin 99,6 mrd markkaa.
Ajoneuvokustannukset olivat 55,7 mrd markkaa, aikakustannukset 37,0 mrd markkaa ja
onnettomuuskustannukset 7,9 mrd markkaa. Suurin osa panoksista kohdistui henkilö-
autoille.

Taulukko 1.  Tieliikenteen ajoneuvokustannukset vuonna 1998  milj.mk
Kaikki autot Yhteensä Resurssikustann. Erityisverot Yleiset verot Arvostuserät
Aikakustannukset 35971 22124 13847
Muuttuvat ajon.k. 37956 22035 11603 4318
Kiinteät ajon.k. 17750 9788 7258 704
Muuttuv.onn.k. 3307 896 2412
Kiint.onn.kust. 4578 3559 193 825
Kustannukset 99561 58402 19054 5847 16258

(TTKK, Tieliikenteen tietokeskus 1999)

Lisäksi tieliikenteen melukustannusten arvo oli 4,58 mrd markkaa ja päästökustan-
nuksien 3,05 mrd markkaa.
Rautatieliikenteessä liikennöintikustannusten on arvioitu olevan 3,5 mrd markkaa, josta
tavaraliikenteen osuus on 2,0 mrd markkaa. Tavaraliikennepuolella muuttuvien
kustannusten osuus on arvioitu olevan 42 prosenttia ja henkilöliikennepuolella 31 pro-
senttia.

Rautatieliikenteen �Ajokustannusten� on arvioitu olevan noin 4,9 mrd markkaa
(taulukko 2). Lisäksi rautatieliikenteessä melukustannusten arvo oli122 miljoonaa mark-
kaa vuodessa sekä päästökustannusten 84 miljoonaa markkaa



140

Taulukko 2.  Arvio rautatieliikenteen ajoneuvokustannuksista vuonna 1998  (milj. mk)
Rautatieliikenteen
kokonaiskustannuk
set

Yhteensä Resurssikustann.
sekä verot ja
maksut (RHK)

Arvostuserät

Aikakustannukset 1179 659 520
Muuttuvat ajon.k. 2196 2196
Kiinteät ajon.k. 1305 1305
Onn.kust. 263 89 174
Kustannukset 4943 4249 694

Seuraavaksi on koottu tie- ja rautatieliikenteessä syntyvät ajoneuvokustannukset
huomioiden ulkoiset kustannukset päästöjen ja melun osalta (taulukot 3 ja 4) . On
huomattava, että tie- ja rautatieliikenteen ajoneuvokustannuksia ei voida suoraan verrata
keskenään. Tällöin tieliikenteen kokonaiskustannuksiksi saadaan 107 mrd markkaa ja
rautatieliikenteen kustannuksiksi 5,1 mrd markkaa. Lisäksi kaikki liikennemuodot
huomioiden infrastruktuuriin käytettiin kokonaisuudessaan hieman yli 7 mrd markkaa.

Taulukko 3.  Kooste tieliikenteen ajoneuvokustannuksista vuonna 1998
TIELIIKENNE Kustannukset (milj.mk) Kustannukset/ajokm
Kokonaiskustannukset 107 181 2,39 mk
Henkilöautot 70 825 1,93 mk
Pakettiautot 12 271 3,04 mk
Kuorma-autot 17 431 5,64 mk
Linja-autot  7 309 8,16 mk

Taulukko 4.  Kooste rautatieliikenteen ajoneuvokustannuksista (sisältäen liikennöintikustannukset)
vuonna 1998
RAUTATIELIIKENNE Kustannukset (milj.mk) Kustannukset/junakm
Kokonaiskustannukset 5149 115,76
Henkilöliikenne 2927 107,99
Tavaraliikenne 2222 127,88

Voimavarojen järjestelymahdollisuudet Suomessa

Rahaa ei voida pitää varsinaisena voimavarana, koska se ei sellaisenaan tyydytä
tarpeita. Rahalla, jolla on vastike, voidaan kuitenkin hankkia useita erilaisia vastik-
keellisia voimavaroja. Voimavaroja taas käytetään tarpeiden tyydyttämiseen ja uusien
voimavarojen tuottamiseen. Liikennejärjestelmässä voimavarojen jako eri tehtäville
jakautuu Suomessa kahdella tavalla: 1) poliittisella prosessilla, jossa kansan valitsemat
ja valtuuttamat edustajat tekevät päätöksiä, 2) markkinaprosessia käyttäen, jolloin
elinkeinoelämä ja kansalaiset vaikuttavat voimavarojen jakoon ostopäätöksillään.

Panosten järjestelymahdollisuuksia on tarkoituksenmukaista lähteä tarkastelemaan
kokonaisliikennejärjestelmän näkökulmasta (taulukko 5).
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Taulukko 5.  Lähtökohta panosten järjestelymahdollisuuksien analysoinnille
KOKONAISLIIKENNEJÄRJESTELMÄ
- huomioon erityisesti talous, tasa-arvo, ympäristö ja turvallisuus

Liikenneverkko Liikenne

Tiestö, raideverkko
- tiepito, radanpito

Tie- ja rautatieliikenne
- henkilö- ja tavaraliikenne

Liikennejärjestelmän toimintalinjat vuoteen 2020-julkaisun mukaan keskeiset pitkän
tähtäyksen yleistavoitteet liittyvät seuraaviin kokonaisuuksiin: talous, alueellinen ja
sosiaalinen tasa-arvo sekä ympäristö ja turvallisuus.

Taulukkoon 6. on kerätty mahdollisia toimenpiteitä vähentämis- ja korvaamistoimen-
piteiden käynnistämiseksi.

Taulukko 6.  Mahdollisia toimenpiteitä vähentämis- ja korvaamistoimenpiteiden käynnistämi-
seksi.
TOIMENPIDE -EHDOTUS KÄYTÄNNÖN TOIMENPIDE

JA SEN TOTEUTTAMINEN
TOIMENPITEEN VAIKUTUS

Radan jatkosähköistys Oulu- Kontionmäki- Varjus sekä
Iisalmi - Kontionmäki väleille
radat jatkosähköistetään.
Toteuttaminen vaatii eduskunnan
aloitusluvan sekä myönnettävän
määrärahan.

-sähköistyksen myötä päästöt vä-
henevät
-palvelutaso paranee
-kansainvälisten yhteyksien pa-
rantuminen

Alemman tieverkon kunnon
parantaminen

Suunnataan varoja enemmän
alemman tieverkon kunnon
parantamiseen. Valitaan erityisen
tärkeät parantamiskohteet.
Rahoitukseen voidaan ajatella
osin käytettävän polttoaineen
verotuksen nostamisen myötä
tulleet lisämarkat.

-parantaa palvelutasoa maaseu-
dun haja-asutusalueella
-kansallinen turvallisuus mahdol-
lisimman kattavan liikennever-
kon myötä
-tehostaa mm. teollisuuden puu-
kuljetuksia

Yksityisrahoituksen käytön
lisääminen hankkeissa

Kilpailutetaan suuria ja merkit-
täviä hankkeita.

-kilpailuttamisen myötä hinnat
ovat edullisia
-riskit jaetaan yksityisen kanssa
(esim. lisäkorvausta ei makseta
tietyn määrän ylittävästä liiken-
teestä ts. �liikennekatto�)
-valtion budjetista ei tarvitse
kerralla lohkaista suurta osuutta
suuria yksittäisiä hankkeita
varten sovellettaessa jälkirahoi-
tusmenetelmää

Informaatioteknologian
kehittäminen

Suunnataan panoksia mahdolli-
suuksiin lisätä etätöitä sekä
muuta työhön liittyvää telekom-
munikaatiota. Kehitetään edel-
leen multimediaa, sähköistä
kaupankäyntiä ja liikennetele-
matiikkaa.

-liikenne ja matkustustarve ja
päästöt vähenevät
-tavoitettavuus ja sen nopeus  li-
sääntyy
-IT-teknologian avulla voidaan
parantaa liikenneturvallisuutta
-pidemmällä aikavälillä syntyy
kustannussäästöjä
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5. LIIKENTEEN JA KULJETUSTEN MERKITYS

Liikenne vaikuttaa merkittävästi muihin toimialoihin ja niiden toimintaan. Vaikutukset
ilmenevät suorina, epäsuorina sekä ympäristö yms. vastaavilla vaikutuksilla. Eräs keino
tarkastella liikenteen ja kuljetusten merkitystä on käyttää panos-tuotosanalyysiä, jonka
avulla voidaan kuvata liikenteen kansantaloudellisia kytkentöjä. Lisäksi omana
kohtanaan on tarkasteltu liikenteen ja kuljetuksen merkitystä kulutukseen sekä
kuljetusten merkitystä valituista toimialoista.

Liikenne on osa kansantalouden tuotantoverkkoa. Panos-tuotosanalyysien avulla voi-
daan tarkastella taloutta samanaikaisesti sekä kysynnän että tarjonnan kannalta. Panos-
tuotostaulukoissa kuvataan hyödykkeiden kotimaisesta tuotannosta ja tuonnista muo-
dostuvaa tarjontaa sekä hyödykkeiden valmistamiseen ja lopputuotteina kulutukseen,
pääoman muodostukseen ja vientiin liittyviä vaikutuksia.
Vuonna 1992 liikenteen 46,5 mrd markan suuruisesta tuotannosta muut toimialat
käyttivät välituotteina 43,7 % eli noin 20 mrd markan arvoisesti. Esimerkiksi
talonrakennusalan 51 mrd markan suuruisesta tuotannosta muut toimialat käyttivät
välituotteina vain 17,5 %. Liikennesektori on siis merkittävä muiden toimialojen
välituotteiden tuottaja.
Liikennemuodoittain jaoteltuina panosten käyttö oli seuraavanlainen: rautatie-
liikenteessä vuonna 1992 käytetyistä panoksista maa- ja vesirakentamisen tuotantoa
käytettiin 0,3 mrd markan arvoisesti ja muun teollisen valmistuksen 0,2 mrd markan
arvoisesti. Yhteensä rautatieliikenteessä käytettiin välituotteita 1,4 mrd markan
arvoisesti, josta kotimaisten osuus oli 81,9 %.  Tieliikenteessä käytetyistä panoksista
eniten käytettiin �tukku- ja vähittäiskaupan� tuotantoa, joka oli 1,9 mrd markkaa.
Yhteensä tieliikenteessä käytettiin välituotteita 6,7 mrd markan arvoisesti, josta
ulkomaalaisten välituotteiden osuus oli lähes kolmannes (31,8 %). Molempien
toimialojen suurin välituotteiden käyttäjä oli �tukku- ja vähittäiskauppa�.

Kaikki yleiseen kysyntään ja samalla kulutukseen vaikuttavat tekijät heijastuvat
välillisesti tai suoraan liikenteen kysyntään ja kulutukseen. Kuluttajien keskeisiä
kysyntäpäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mieltymykset, hyödykkeiden hinnat ja laatu
sekä kuluttavien tulot ja sosioekonominen asema. Kulkumuodon valintaan vaikuttavat
eniten fyysiset mahdollisuudet ja liikennepalvelun markkamääräinen hinta.
Liikenteen kuluttajat ja tuottajat voidaan jaotella useilla tavoin, ja tässä ne on jaettu
Metsärannan (1996) jaottelun mukaisesti kolmeen osaan: tuottajiin, kuluttajiin sekä
julkiseen sektoriin infrastruktuurin rakentajana. Tässä kohdin on keskitytty tarkas-
telemaan erityisesti kolmijaottelun kohtaa �kuluttajat�. Kuluttajat on edelleen jaoteltu
kahteen osaan: kotitaloudet ja yritykset.

Kotitaloudet ja yritykset

Vuonna 1998 tehdyn tutkimuksen mukaan (liikenneministeriö 1999d) matkaluku eli
asukkaiden päivittäisten matkojen määrä on 2,9. Kokonaismatkasuorite vuorokaudessa
on keskimäärin 45,8 kilometriä ja yksittäisten matkojen keskipituus on 16,0 kilometriä.
Eniten tehdään vapaa-ajanmatkoja (39,0 %).
Yksityisten kulutusmenoihin käytettiin vuonna 1997 kuljetukseen ja tietoliikenteeseen
48 190 markkaa, jonka osuus on 15,7 % kaikista kulutusmenoista. Kuljetusten osuus
kulutusmenoista oli 40 147 markkaa, josta suurin osa kului yksityisten autojen käyttöön
sekä kulkuneuvojen hankintaan.
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Tuotteiden kulutus ja käyttö koostuu välituotekäytöstä, kotimaisesta loppukäytöstä ja
viennistä. Välituotekäyttöä sisältävät kaikki toimintayksiköiden tuotoksensa aikaan-
saamiseksi käyttämät tavarat ja palvelut. Vuonna 1995 Liikenteen välituotteiden käyttö
oli yhteensä 30,67 miljardia markkaa. Muiden toimialojen  kulutus (pois lukien
liikenne) oli kyseisenä vuonna 26,3 miljardia markkaa. Kotitalouksien kulutus oli 11.5
miljardia markkaa, julkiset kulutusmenot olivat 9.44 mrd markkaa ja vienti 12,2 mrd
markkaa.
Elinkeinoelämässä on useita teollisia klustereita sekä yrityksiä, joille kuljetusyhteydet
sekä liikenteen kulutus ja käyttö välituotteina ovat tärkeitä. Esimerkkinä mainittakoon
metsäteollisuus, jolle kuljetus on keskeinen tuotannontekijä

Kuljetukset ja niiden käyttö

Suomessa hoidetaan tiekuljetuksin pääosa kuljetuksista. Kuorma- ja pakettiautoja
käytetään ennen kaikkea kattavan liikenneverkon ja joustavien kuljetusmah-
dollisuuksiensa takia. Rautatiet soveltuvat taas parhaiten pitkille etäisyyksille ja suurille
massoille yhdistettynä säännölliseen kuljetustarpeeseen.
Kuorma-autojen kokonaissuorite vuonna 1998 oli 25,6 miljardia tonnikilometriä, josta
ammattimaisen liikenteen osuus oli 90 % sekä keskimääräinen matkan pituus oli 59
kilometriä. Kaiken kaikkiaan tavaraa kuljetettiin tieliikenteessä 400,1 miljoonaa tonnia,
josta 176,7 miljoonaa tonnia oli maa-ainesten kuljetuksia. Kuljetussuoritteiden
perusteella mitattuna merkittävin kuljetusten antaja on teollisuus.
Vuonna 1998 rautatieliikenteen kokonaissuorite oli  9,9 miljardia tonnikilometriä, josta
suurimman kuljetusmäärän muodostivat puu ja puuteokset sekä paperiteollisuustuotteet.
Tavaramäärin mitattuna rautatieliikenteessä kuljetettiin 40,1 miljoonaa tonnia.
Verrattaessa tie- ja rautatieliikenteen kuljetusten keskimääräisiä arvoja huomataan, että
erityisesti metalliteollisuudessa kuljetettavien tuotteiden arvo on tieliikennekuljetuksissa
huomattavasti rautatiekuljetuksia korkeampi. Osaltaan tämä johtuu siitä, että rautateitse
kuljetetaan usein jalostusasteeltaan alhaisempia ja massatavaratuotteita. Tieliikenteessä
taas kuljetetaan  enemmän valmiita jo jalostettuja tuotteita, joiden arvo tonneina mitat-
tuna on korkeampi. Metsäteollisuuden osalta kuljetettavien tuotteiden keskimääräisellä
arvolla ei ole merkittävää eroa verrattaessa ko. liikennemuotoja.
Kun hyödykevirtaa tarkastellaan kysynnän ja käytön näkökulmasta, sitä kutsutaan
panokseksi. Samoin voidaan tarkastella kuljetuksia tuotannon panoksina, joita tässä
työssä on havainnollistettu toimiala-analyysin avulla. Esimerkeiksi on valittu seuraavat
alat: 1) Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus, 2) Puutavarat ja puutuotteet, 3)
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, 4) Koneiden ja laitteiden valmistus sekä
5) Öljyn, koksin ja ydinpolttoaineiden valmistus. Esimerkkien valossa tarkasteltaessa
huomataan, että panospuolella liikenteen osuus panoksista vaihtelee 2,4 - 7,9 % välillä.

Liikenteen hyötyjä tarkastellessa on huomattava, että kuljetus sinänsä ei ole hyöty.
Kuljetuksesta kuitenkin seuraa erilaisia tarpeellisia asioita, kuten tehokkuus. Esimer-
kiksi henkilöt voivat kuljetusten mahdollistamana matkustaa työpaikoilleen ja vaihtaa
sijaintipaikkaansa tehokkuuden saavuttamiseksi.
Oleellista on siis se, että kuljetuksista syntyy kokonaisuutta tarkasteltaessa hyötyjä
yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Kulutus on myös tehokas, kun voidaan siirtyä ja
siirtää paikasta toiseen. Esimerkiksi hintataso voisi muodostua jollakin alueella
korkeaksi, jos ei voitaisi matkustaa tai siirtymismahdollisuudet olisivat hyvin mini-
maaliset.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Liikenne on sidoksissa yhteiskunnan toimintoihin: liikennettä syntyy valmiiden tuot-
teiden ja raaka-aineiden toimittamisesta sekä ihmisten matkustustarpeista. Resurssien
rajallisuuden vuoksi tarvitaan erilaisia apukeinoja kuten liikennetaloutta ja -politiikkaa
voimavarojen �oikeaan� suuntaamiseen ja käyttöön.

Liikennetalouden tarkastelunäkökulma on yhteiskuntataloudellinen. Tämä tarkoittaa
sitä, että arvioita tehdessä otetaan huomioon vaikutukset väylänpitäjille, väylän
käyttäjille sekä ulkoiset vaikutukset. Tarkasteluissa on siis mukana useita eri tahoja.

Liikennepolitiikalla tarkoitetaan niitä julkisen vallan keinoja ja toimenpiteitä, jotka
vaikuttavat liikennepalvelujen kysyntään, käyttöön ja tuotantoon. Laajasti käsitettynä
liikennepolitiikka pitää sisällään kaikkien eri tahojen (toimijoiden) toimenpiteet, joilla
ne pyrkivät huolehtimaan liikennepalvelujen tuottamisesta ja hankinnasta tai
vaikuttamaan niihin. Liikennepolitiikan keskeinen tavoite voidaan esittää seuraavasti:

-  Tarvittavat kuljetus- ja liikkumistarpeet hoidetaan mahdollisimman vähillä liikentee-
    seen kohdistuvilla uhrauksilla siten, että omaksutaan kestävän kehityksen periaatteet,
    parannetaan liikenneturvallisuutta, turvataan kansalaisten vapaa liikkumisoikeus ja
    maamme kilpailukyky.

Tie- ja rautatieliikenneklusterin hahmottamisessa lähtökohtana on ollut liikenne-
palvelujen kysyntä, joka tarkoittaa matkustus- ja kuljetustarpeiden tyydyttämistä.
Rautatieliikenneklusterissa keskitytään tässä tutkimuksessa ratahallintokeskuksen
omistuksessa olevalla radalla tapahtuvaan liikenteeseen, joten esimerkiksi metro- ja
raitiovaunuliikenne jäävät tarkastelualueen ulkopuolelle. Rautatieliikenneklusteri-
rakenne eroaa huomattavasti tieliikenteen vastaavasta, koska rautatie-liikennepuolella
ydin on keskittynyt muutamaan yritykseen. Rakentamiseen ja ylläpitoon on keskittynyt
Oy VR-Rata Ab ja liikennöintiin VR-Osakeyhtiö (henkilö- ja tavaraliikenne). Edellä
mainitut työllistävät noin 13600 henkilöä. Lisäksi rakentaminen ja ylläpito työllistää
noin 900 henkilöä alihankkijapuolella. Ratahallintokeskus toimii taustalla valvovana ja
tilaavana elimenä.

Tutkimuksessa käsitellään rautatieliikenneklusterin tuottavuuden kehittämistä yleisellä
tasolla (tässä kohdassa lähinnä liikennöitsijän näkökulmasta).

Liikenne käyttää huomattavan määrän sekä yksityisiä että julkisia resursseja. Panoksina
liikenteessä ovat mm. työvoima, luonnonvarat ja pääoma sekä niiden käyttö.
Liikennesuoritteet ja tuotokset syntyvät henkilö- ja tavarakuljetuksista, vaikka tuotos
voidaan ymmärtää laajempanakin käsitteenä. Kotimaan tavaraliikenteessä kuljetettiin
tieliikenteessä 26,4 miljardia tonnikilometriä ja rautateitse 9,9 miljardia tonnikilometriä.
Henkilöliikennepuolella matkustussuoritteita syntyi seuraavasti: tieliikenteessä 62
miljardia henkilökilometriä ja rautatieliikenteessä 3,4 mrd henkilökilometriä. Teiden
pituus oli yhteensä noin 378 00 kilometriä ja ratapituus 5867 kilometriä.

Tieliikenteessä panosten arvo oli vuonna 1998 noin 99.6 miljardia markkaa.
Ajoneuvokustannukset olivat 55,7 mrd markkaa, aikakustannukset 37,0 mrd markkaa ja
onnettomuuskustannukset 7,9 mrd markkaa. Lisäksi päästöhaitan arvot olivat noin 3
mrd markkaa ja meluhaitan arvot 4,6 mrd markkaa.
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Rautatieliikenteessä kustannuksia ei ole ollut mahdollista käsitellä aivan samalla tavoin
kuin tieliikenteessä. Rautatieliikenteessä kustannuksia on lähdetty tarkastelemaan ja
pilkkomaan liikennöintikustannuksista, jotka ovat  3,5 miljardia markkaa. Muuttuvat
kustannukset ovat 2.2 mrd markkaa ja kiinteät kustannukset 1.3 mrd markkaa.
Kustannuksiin sisältyvät myös henkilöstökustannukset, jotka ovat noin 2,05 mrd
markkaa. Aikakustannukset ovat 1.2 mrd markkaa ja onnettomuuskustannukset 0,26
mrd markkaa, poistot ovat 250 milj. mk ja korot noin 125 milj. mk. Lisäksi rautatie-
liikenteen päästöhaitan arvot ovat 84 miljoonaa markkaa ja meluhaitat 122 miljoonaa
markkaa.

Liikennejärjestelmän keskeiset yleistavoitteet liittyvät seuraaviin asioihin: talous,
alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo, ympäristö ja turvallisuus. Niitä on pyritty pitämään
myös tavoitteina tämän tutkimuksen voimavarojen ja korvautuvuuksien käsittelyssä.

Panosten järjestämismahdollisuuksia on lähdetty analysoimaan kokonaisliikenne-
järjestelmän näkökulmasta. Aluksi panoksia on siis analysoitu liikennejärjestelmittäin.
Samalla on huomattava keskeiset reunaehdot, kuten rahoitus, vaikutukset ja suhde
muihin panoksiin. Kokonaisuudessaan liikennesektorilla käytettiin vuonna 1998
väylänpitoon noin 7 miljardia markkaa, josta suurin osa kohdistui tieliikenteeseen.
Esimerkkien avulla on pyritty havainnollistamaan panoksia ja korvautuvuutta. Niiden
perusteella on otettu tarkasteluun seuraavat panosten käyttöä muuttavat mahdolliset
toimenpiteet :  radan jatkosähköistys,  alemman tieverkon kunnon parantaminen,
yksityisrahoituksen käytön lisääminen hankkeissa sekä informaatioteknologian kehit-
täminen. Hyötyinä jatkosähköistyksestä saavutettaisiin mm. ympäristöystävällisempi
energiamuoto sekä hyvät yhteydet kansainvälistä liikennettä silmällä pitäen. Nykyisellä
kehitysrahoitustasolla alemman tieverkon huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä
kasvaa, joten rahoitusta tulisi lisätä. Yksityisrahoituksen käyttö mahdollistaa mm. sen,
että valtion budjetista ei tarvitse yhdellä kertaa lohkaista suurta osuutta yksittäisille
hankkeille. Informaatioteknologiaa kehittämällä voidaan vaikuttaa liiken-teessä
syntyvien päästöjen määrään.

Liikenne vaikuttaa merkittävästi muihin toimialoihin ja niiden toimintaan. Sen
merkitystä muille toimialoille voidaan lähestyä panos-tuotosanalyysein.

Vuonna 1992 liikenteen 46,5 mrd markan suuruisesta tuotannosta muut toimialat
käyttivät välituotteina 43,7 % eli noin 20 mrd markan arvoisesti. Esimerkiksi
talonrakennusalan 51 mrd markan suuruisesta tuotannosta muut toimialat käyttivät
välituotteina vain 17,5 %. Liikennesektori on siis merkittävä muiden toimialojen
välituotteiden tuottaja. Liikennemuodoittain jaoteltuna panosten käyttö oli seuraavan-
lainen: rautatieliikenteessä vuonna 1992 käytetyistä panoksista maa- ja vesiraken-
tamisen tuotantoa käytettiin 0,3 mrd markan arvoisesti ja muun teollisen valmistuksen
0,2 mrd markan arvoisesti. Yhteensä rautatieliikenteessä käytettiin välituotteita 1,4 mrd
markan arvoisesti, josta kotimaisten osuus oli 81,9 %.  Tieliikenteessä käytetyistä
panoksista eniten käytettiin �tukku- ja vähittäiskaupan� tuotantoa, joka oli 1,9 mrd
markkaa. Yhteensä tieliikenteessä käytettiin välituotteita 6,7 mrd markan arvoisesti,
josta ulkomaalaisten välituotteiden osuus oli lähes kolmannes (31,8 %). On lisäksi
huomattava, että tieliikenteestä kansantalouden tilinpitoon menee vain niiden yritysten
toiminta, joiden toimialana on liikenne. Tällöin yksityinen liikenne, kuten
henkilöautojen käyttö valtaosaltaan (poikkeuksena lähinnä taksit) ja muiden toimialojen
paketti- ja kuorma-autojen käyttö yrityksen omaan lukuun (yksityinen liikenne) on
jäänyt tilastoista pois.
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Molempien toimialojen suurin välituotteiden käyttäjä oli �tukku- ja vähittäiskauppa�.
Kuvat 2, 3 ja 4 havainnollistavat liikenteen panoksia ja tuotoksia sekä koko liikenteessä,
että tie- ja rautatieliikenteessä.

PANOS                                                                                                        TUOTOS
  Kauppa   3,3
  Muut palvelut 3,3
  Kulutustavarateollisuus 0,1
  Puu- ja paperiteollisuus 0,5
  Metalliteollisuus 0,2
  Muu teollisuus 2,7
  Maa- ja vesirakentaminen 0,5
  Talonrakentaminen 0,3
  Muut välituotteet 2,6
  Pääoman kuluminen 6,0
  Välilliset verot 3,6
  Palkat 10,9
  Tuonti 4,1
  LIIKENNE 2,3

Puu- ja paperiteollisuus 4,9
Kulutustavarateollisuus 1,4
Metalliteollisuus 0,7
Muu teollisuus 2,0
Kauppa 6,7
Muut palvelut 1,3
Maa- ja vesirakentam. 2,0
Talonrakentaminen 0,9
Muut 2,7
Kulutus 12,9
Vienti 7,9

LIIKENNE
2,3

Yhteensä  40,8 mrd markkaa

   LIIKENNE

Yhteensä  46,5 mrd markkaa
Kuva 2.   Liikenteen panos-tuotostaulukko vuonna 1992

PANOS                                                                                                        TUOTOS
  Maa- ja vesirakentaminen   0,3
  Muu teollinen valmistus 0,2
  Talonrakentaminen 0,2
  Öljyn yms. valm. ja tuott. 0,1
   Muut välituotteet 0,3
  Pääoman kuluminen 0,5
  Välilliset verot  0,0
  Palkat 1,6
  Tuonti 0,3

 RAUTATIELIIKENNE 0,1

                    Tukku ja vähittäiskauppa 1,4
         Maa- ja vesirakentaminen 0,1
         Posti- ja teleliikenne 0,032
         Massan ja pap.valm. 0,008
         Puutavara ja puutuot. 0,011
         Metalliteollisuus 0,018
         Muut 0,3
         Kulutus 1,4
         Vienti 0,1

RAUTATIELIIKENNE 0,1

Yhteensä  3,8 mrd markkaa

   LIIKENNE

Yhteensä  3,3 mrd markkaa
Kuva 3.   Rautatieliikenteen panos-tuotostaulukko vuonna 1992

PANOS                                                                                                        TUOTOS
  Tukku- ja väh.kauppa 1,9
  Rahoitus ja vak.toiminta  0,5
  Öljyn yms. valm. ja tuott 0,3
  Liik.el.palv. ja kon.vuokr. 0,3
  Muut välituotteet ,  1,6
  Pääoman kuluminen 3,1
  Välilliset verot  0,3
  Palkat 4,4
  Tuonti 2,1

  TIELIIKENNE 0,3

                    Tukku ja vähittäiskauppa 1,4
         Massan ja pap.valm. 2,3
         Maa- ja vesirakent. 1,9
         Puu ja puuteokset 1,3
         Graafinen ja kust.toim. 1,2
          Muut 9,0
          Kulutus 5,8
          Vienti 0,3

TIELIIKENNE 0,3

Yhteensä  15,6 mrd markkaa

   LIIKENNE

Yhteensä  22,6 mrd markkaa
Kuva 4.   Tieliikenteen panos-tuotostaulukko vuonna 1992
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Kaikki yleiseen kysyntään ja samalla kulutukseen vaikuttavat tekijät heijastuvat
välillisesti tai suoraan liikenteen kysyntään ja kulutukseen. Kuluttajien keskeisiä kysyn-
täpäätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mieltymykset, hyödykkeiden hinnat ja laatu sekä
kuluttajien tulot ja sosioekonominen asema. Kulkumuodon valintaan vaikuttavat eniten
fyysiset mahdollisuudet ja liikennepalvelun markkamääräinen hinta.

Liikenteen kuluttajat ja tuottajat voidaan jaotella useilla tavoin, ja tässä ne on jaettu
Metsärannan (1996) jaottelun mukaisesti kolmeen osaan: tuottajiin, kuluttajiin sekä
julkiseen sektoriin infrastruktuurin rakentajana. Edelleen on keskitytty tarkastelemaan
erityisesti kolmijaottelun kohtaa �kuluttajat�. Kuluttajat on jaoteltu kahteen osaan:
kotitaloudet ja yritykset.

Yksityisten kulutusmenoihin käytettiin vuonna 1997 kuljetukseen ja tietoliikenteeseen
48,2 mrd markkaa, jonka osuus oli 15,7 % kaikista kulutusmenoista. Kuljetusten osuus
kulutusmenoista oli 40,1 mrd markkaa, josta suurin osa kului yksityisten autojen
käyttöön sekä kulkuneuvojen hankintaan.

Tuotteiden kulutus ja käyttö koostuu välituotekäytöstä, kotimaisesta loppukäytöstä ja
viennistä. Välituotekäyttöä sisältävät kaikki toimintayksiköiden tuotoksensa aikaan-
saamiseksi käyttämät tavarat ja palvelut. Vuonna 1995  muut toimialat käyttivät liiken-
nettä välituotteena 30,67 mrd mk:n arvosta. Näiden toimialojen kulutus liikennettä
lukuun ottamatta oli 26,3 mrd mk. Kotitaloudet kuluttivat liikenteen tuotoksia 11,5 mrd
mk:n arvosta ja julkinen sektori 9,44 mrd arvosta. Liikenteen vienti oli 12,2 mrd
markkaa.

Elinkeinoelämässä on useita teollisia klustereita sekä yrityksiä, joille kuljetusyhteydet
sekä liikenteen kulutus ja käyttö välituotteina ovat tärkeitä. Esimerkkinä mainittakoon
metsäteollisuus, jolle kuljetus on keskeinen tuotannontekijä

Suomessa hoidetaan tiekuljetuksin pääosa kuljetuksista. Kuorma- ja pakettiautoja
käytetään ennen kaikkea kattavan liikenneverkon ja joustavien kuljetusmahdol-
lisuuksiensa takia. Rautatiet soveltuvat taas parhaiten pitkille etäisyyksille ja suurille
massoille yhdistettynä säännölliseen kuljetustarpeeseen.

Kuorma-autojen kokonaissuorite vuonna 1998 oli 25,6 miljardia tonnikilometriä, josta
ammattimaisen liikenteen osuus oli 90 % sekä keskimääräinen matkan pituus 59 kilo-
metriä. Kaiken kaikkiaan tavaraa kuljetettiin tieliikenteessä 400,1 miljoonaa tonnia,
josta 176,7 miljoonaa tonnia oli maa-ainesten kuljetuksia. Kuljetussuoritteiden perus-
teella mitattuna merkittävin kuljetusten antaja on teollisuus.

Vuonna 1998 rautatieliikenteen kokonaissuorite oli  9,9 miljardia tonnikilometriä, josta
suurimman kuljetusmäärän muodostivat puu ja puuteokset sekä paperiteollisuustuotteet.
Tavaramäärin mitattuna rautatieliikenteessä kuljetettiin 40,1 miljoonaa tonnia.

Verrattaessa tie- ja rautatieliikenteen kuljetusten keskimääräisiä arvoja huomataan, että
erityisesti metalliteollisuudessa kuljetettavien tuotteiden arvo on tieliikennekuljetuksissa
huomattavasti rautatiekuljetuksia korkeampi. Osaltaan tämä johtuu siitä, että rautateitse
kuljetetaan usein jalostusasteeltaan alhaisempia ja massatavara tuotteita. Tieliikenteessä
taas kuljetetaan  enemmän valmiita jo jalostettuja tuotteita, joiden arvo tonneina
mitattuna on korkeampi.
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Kun hyödykevirtaa tarkastellaan kysynnän ja käytön näkökulmasta, sitä kutsutaan
panokseksi. Samoin voidaan tarkastella kuljetuksia tuotannon panoksina, joita tässä
työssä on havainnollistettu toimiala-analyysin avulla. Esimerkeiksi on valittu seuraavat
alat: 1) Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus, 2) Puutavarat ja puutuotteet, 3)
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, 4) Koneiden ja laitteiden valmistus sekä
5) Öljyn, koksin ja ydinpolttoaineiden valmistus. Esimerkkien valossa tarkasteltaessa
huomataan, että panospuolella liikenteen osuus panoksista vaihtelee 2,4 - 7,9 % välillä.

Liikenteen hyötyjä tarkastellessa on huomattava, että kuljetus sinänsä ei ole hyöty.
Kuljetuksesta kuitenkin seuraa erilaisia tarpeellisia asioita, kuten tehokkuus. Esimer-
kiksi henkilöt voivat kuljetusten mahdollistamana matkustaa työpaikoilleen ja vaihtaa
sijaintipaikkaansa tehokkuuden saavuttamiseksi. Oleellista on siis se, että kuljetuksista
syntyy kokonaisuutta tarkastellessa hyötyjä yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle.
Kulutus on myös tehokas, kun voidaan siirtyä ja siirtää. Esimerkiksi hintataso voisi
muodostua jollakin alueella korkeaksi, jos ei voitaisi matkustaa tai siirtymismahdol-
lisuudet olisivat hyvin minimaaliset.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut koota tietoa liikenteen voimavarojen
tarpeesta ja niitä koskevista järjestelymahdollisuuksista. Tämän lisäksi on pyritty
havainnollistamaan liikenteen merkitystä muille toimialoille sekä hahmottamaan
rautatieliikenneklusteria tieliikenneklusterin mukaisesti. Tutkimus on pyrkinyt osaltaan
antamaan ideoita, lähtökohtia ja työvälineitä mm. nykytilanteen hahmottamiseen sekä
ennusteiden apuvälineeksi. Aihealueeltaan tämä tutkimus on ollut hyvin laaja, joten
oleellisia asioita on pyritty käsittelemään työn kannalta mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tasolla kokonaiskuvan saamiseksi ko. aiheesta.

Oleellista on huomata liikenteen sidonnaisuus koko yhteiskuntaan. Liikenteeseen
liittyviä panoksia ja niiden korvautuvuutta tarkasteltaessa on tarkastelunäkökulman
oltava riittävän laaja, jotta kattavampia vaikutuksia ja kansantaloudellisia kytkentöjä
voidaan ottaa päätöksenteossa huomioon. Tämän vuoksi mm. liikennetaloudessa ja -
politiikassa tarvitaan riittävän laajalta vaikutusalueelta tietoa ts. tietoa liikenteen
vaikutuksista panos- ja tuotospuolella. Osaltaan tämä tutkimus on pyrkinyt lisäämään
tietoa edellä mainittuihin asioihin.

Tutkimuksen aihepiiriin liittyviä tutkimuksia tarvitaan jatkossakin, jotta mm. käytet-
tävissä olevia voimavaroja voidaan suunnata ja käyttää mahdollisimman tehokkaasti
sekä tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon taloudellisuus ja  tasa-arvo sekä turval-
lisuus- ja ympäristönäkökulmat.
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VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,

Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat
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                Raportointiaika          Tammikuu 2001
   Raportointikausi        1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi    M2T9916

Projektin nimi LIPASTO 98 päivitys versioksi LIPASTO 1999

Vastuuorganisaatio VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  (aiemmin  VTT Yhdyskuntatekniikka)

Projektin vastuuhenkilö   Kari Mäkelä

Projektin yhteyshenkilö Kari Mäkelä Osoite  PL 1901  02044 VTT

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

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

VTT Energia Juhani Laurikko 09-456 5463 juhani.laurikko@vtt.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.1.2000 3 kk 31.5.2000

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä
MOBILE2   -rahoitus 80 80 80 240
Muu rahoitus eriteltynä

Yhteensä 80 80 80 240
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on neljän alamallin LIISA 98, RAILI 98, MEERI 98 ja ILMI 98 sekä keskusyksikön LIPAS-
TO 98 päivitys vuoden 1999 versioiksi. Kustakin alamallista ja keskusyksiköstä tehdään tutkimusraportti,
joka kuvaa järjestelmiä ja tärkeimpiä tuloksia. Internetissä olevat Web sivusto (70 sivua suomeksi ja 50
sivua englanniksi http://www.vtt.fi/yki/lipasto) päivitetään.

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

Mallit on päivitetty ja viety internetiin web-sivulle http://www.vtt.fi/yki/lipasto/
Tutkimusraportit (4 kpl) saatavissa myös edellä mainitulta web-suvulta pdf-muodossa.

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

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. TULOKSET

LIPASTO-laskentajärjestelmä päivitetään vuosittain. Vuoden 1999 versio (vuoden 2000
MOBILE2 hanke) valmistui keväällä 2000. Sekä koko LIPASTOsta että sen alamalleista on
saatavilla tutkimusraportit pdf-muodossa kyseisten mallien kotisivuilta (kuva 1). Koska nämä
neljä raporttia kuvaavat järjestelmää ja tehtyä työtä riittävästi, ei tässä vuosikirjassa ole tar-
koituksenmukaista kuvata järjestelmää enempää.

Kuva 1. LIPASTO järjestelmän kotisivu. Kuvan alaosassa olevista linkeistä avautuvat kunkin
liikennemuodon alamallin omat kotisivut.

2. JATKOSUUNNITELMAT

LIPASTO-järjestelmään kuuluva tieliikenteen alamalli LIISA on vanhentunut ja kaipaa pe-
rusteellista remonttia. Vuoden 2001 MOBILE2 hankkeeksi on esitetty LIISA -mallin uudis-
tusta siten, että mallin rakenne pysyy pääosin samana, mutta lähtöaineisto uudistetaan perus-
teellisesti. Alkuvuodesta 2001 toteutetaan kuitenkin LIPASTO-päivitys normaalisti ja LIISA-
uudistuus toteutettaisiin vuoden 2001 aikana.
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Raportointiaika          Tammikuu 2001
Raportointikausi        1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T9917
Projektin nimi
Ajoneuvojen energiankäytön ja ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvää päätöksentekoa
tukeva www-pohjainen tietojärjestelmä
Vastuuorganisaatio
Motiva / Mobile2 �koordinaatio
Projektin vastuuhenkilö

Mikael Rehula / Juhani Laurikko
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Juhani Laurikko PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09 456 5463 09 460 493 juhani.laurikko@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Motiva Mikael Rehula 8565 3105 Mikael.rehula@motiva.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.4.1999 33 kk 31.12.2001

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä
MOBILE2    -rahoitus 100 100
Muu rahoitus eriteltynä

Yhteensä 100
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda www-pohjainen tietojärjestelmä, jossa esitetään liikenteen ener-
giankäytön ja ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimustietoa riittävän konkreettiseen ja havain-
nolliseen muotoon työstettynä. Tietojärjestelmää voisivat hyödyntää viranomaiset, yritykset ja
yksityishenkilöt päätöksentekonsa tukena. Tavoitteena on myös kytkeä Mobile2 �tiedotusto-
iminta ja kyseinen tietojärjestelmä yhteen niin, että tietojärjestelmä rakennettaisiin tiedotusta
varten tehtyä popularisoitua materiaalia runkona käyttäen.

MOBILE2-raporttikaavake 2000
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Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 �julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)
Projektista ei ole tehty julkaisuja. Kts. http://www.mobile.vtt.fi.

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)
Projekti on esitelty Mobile2- seurantaryhmäkokouksessa 9-10.10.2000.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen
Projektiin ei sisälly opinnäytetöitä.

Patentit hankkeeseen liittyen
Projektiin ei liity patentteja.
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1. JOHDANTO

Suomessa on jo pitkään tehty ansiokasta tutkimustyötä liikenteen ympäristövaikutuksista ja
niiden vähentämisestä. Tämän alueen asiantuntijoiden tietotaito on tästä johtuen hyvää kan-
sainvälistäkin tasoa. Suppean asiantuntijajoukon ulkopuolelle levinnyt tieto liikenteen ympä-
ristöhaitoista ja niiden torjuntatavoista on kuitenkin yleisesti ottaen ollut jäsentämätöntä ja
hajanaista. Erityisesti tämä koskee yrityksiä ja kuluttajia, jotka eivät yleensä ole yhtä läheises-
sä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa kuin esimerkiksi viranomaiset. Tämän hankkeen tar-
koituksena on ollut luoda järjestelmä, jolla alan tuoreinta tutkimustietoa saadaan oikeaan
muotoon muokattuna ja mahdollisimman tehokkaasti vietyä myös näille ryhmille.

2. TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää järjestelmä, jolla voidaan levittää tietoa liikenteen
ympäristövaikutuksia koskevasta tutkimustyöstä ja tämän työn tuloksista merkittävästi ny-
kyistä laajemmin. Tavoitteen saavuttamiseksi tehostettiin Mobile2 -tutkimuskokonaisuuden
tiedotusta tekemällä valikoiduista projekteista kunkin projektin kohderyhmälle suunnattuja
tiedotteita. Hankkeen puitteissa on myös ollut tarkoitus luoda internetpohjainen tietojärjes-
telmä, jossa esitetään liikenteen energiankäytön ja ympäristövaikutuksiin liittyvää tutkimus-
tietoa riittävän konkreettiseen ja havainnolliseen muotoon työstettynä. Tietojärjestelmää hyö-
dyntäisivät yksityishenkilöt, yritykset ja viranomaiset päätöksentekonsa tukena. Tarkoitukse-
na on lisäksi ollut kytkeä Mobile2-tiedotustoiminta ja kyseinen tietojärjestelmä yhteen siten,
että tietojärjestelmä rakennetaan aiemmin mainittuja projektitiedotteita järjestelmän runkona
käyttäen.

3. PROJEKTIN TOTEUTUS

Projektin toteutus on ollut kaksivaiheinen. Ensin valituista Mobile2-projekteista on tehty
projektin tuottamiin raportteihin yms. sekä projektin vetäjän haastatteluun pohjautuen ly-
hyehköt tiedotteet projektin keskeisistä tuloksista. Nämä tiedotteet on saatettu tai saatetaan
lähitulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti kunkin projektin kohderyhmän avainhenki-
löiden sekä kohderyhmää ajatellen parhaimpien tiedotusvälineiden tietoon. Tiedotteiden le-
vittämisessä on mahdollisuuksien mukaan käytetty ensisijaisesti sähköpostia ja muita työmää-
rää vähentäviä työkaluja. Näin on pyritty takaamaan tuoreimman tutkimustiedon nopea ja te-
hokas leviäminen niille tahoille, jotka tätä tietoa eniten tarvitsevat.

Toisessa vaiheessa tiedotteita käytetään yhtenä sisältöelementtinä, kun luodaan aiemmin mai-
nittu internetpohjainen tietojärjestelmä. Tietojärjestelmässä tiedotteet toimivat riittävän
yleistajuisena ensimmäisenä kontaktipintana internet-palvelun käyttäjiin. Kiinnostuessaan
enemmän jostain asiasta käyttäjillä on mahdollisuus linkeillä päästä yhä syvemmälle aihee-
seen, esimerkiksi hakemalla esiin projektin raportin yhteenvedon, itse raportin tai muuta ai-
hepiiriin liittyvää aineistoa. Olennainen osa tietojärjestelmän toimivuutta on sen sisältämien
tietojen looginen järjestely toimivaksi kokonaisuudeksi jotta järjestelmän käyttäjille annettai-
siin kokonaiskuva liikenteen ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista.
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Esimerkki tiedotteen hyödyntämisestä tietojärjestelmässä

4. TULOKSET

Projektin tuloksena on syntynyt 10 tiedotetta Mobile2 �projekteista. Osasta projekteista on
tiedotettu ja osasta tullaan lähitulevaisuudessa tiedottamaan aiemmin mainittujen periaattei-
den mukaisesti. Tietojärjestelmän toteutus on menossa ja se avataan Motivan internet-sivuille
vuoden 2001 kevään aikana.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Projektista voidaan vetää ensimmäisiä johtopäätöksiä vuoden 2001 syksyllä, kun nähdään
miten onnistunut uusi tiedotustapa on sekä miten nyt rakennettava tietojärjestelmä on toimi-
nut.

6. JATKOSUUNNITELMAT

Tehostettua tiedotustoimintaa on tarkoitus jatkaa Mobile2 �tutkimuskokonaisuudessa osana
sen koordinaatiotoimintaa (ts. ei enää erillistä tiedotusprojektia).
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M2T9918

NYKYAIKAISEN
AJONEUVOMOOTTORIN

HIUKKASMITTAUS.
HIUKKASKOKO JA HIILEN LAATU

Maija Lappi, VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen ener-
giankäyttö

 Timo Ålander, Kuopion yliopisto
 Heidi Pajander, Ilmatieteen laitos

 Annele Virtanen , TTKK
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Raportointiaika            Tammikuu 2001
Raportointikausi          1.5.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T9918
Projektin nimi
Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun hiukkasmittaus. Hiukkaskoko ja hiilen laatu.
Vastuuorganisaatio
VTT Energia
Projektin vastuuhenkilö

Juhani Laurikko
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Maija Lappi PL 1601 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09 � 456 5447 09 � 460493 Maija.Lappi@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
TTKK Jorma Keskinen 03 - 3652 676 Jorma.Keskinen@tut.fi
Ilmatieteen laitos Risto Hillamo 09�1929 5500 Risto.Hillamo@fmi.fi
Kuopion yliopisto Taisto Raunemaa 017-162 211 Taisto.Raunemaa@uku.fi
Fortum Oil & Gas Oy Markku Honkanen 010 4523 482 Markku.Honkanen@fortum.com

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.5.1999 36 kk 30.4.2002

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1.5.1999-30.4.2000

toteutuva
1.5. � 31.12.2000

suunnittelu
1.1.2001- 30.4.2002 Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 923 716 1289 2928
VTT oma 245 131 151 527
TTKK oma 55 36.5 73.5 165
Ilmatieteen laitos oma 210 112 224 546
KY oma 60 40 80 180
Dekati Oy, Kemira Metalkat 57 - 50 107
Suomen Akatemia, Nesteen säätiö, YM - - - -
Fortum, muu panostus 126 172 359 657
Yhteensä (ilman Fortumia) 1550 1035.5 1867.5 4453
* suunniteltu

MOBILE2-raporttikaavake
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Hankkeen tavoite
Tutkitaan henkilöajoneuvomoottorin pakokaasun pienhiukkasten (PM < 2.5 µm) kokoa, lukumäärää
ja ominaisuuksia pakokaasun laboratoriolaimennukselle tyypillisissä olosuhteissa. Useita rinnak-
kaisia mittaustekniikoita hyväksikäyttäen pyritään luomaan toisiaan täydentävä kuva kokoluokitel-
tujen pakokaasuhiukkasten päästöstä, hiukkasten ominaisuuksista sekä näiden riippuvuudesta labo-
ratorio-olosuhteiden kriittisistä parametreista. Olosuhteet pakoputken jälkeen vaikuttavat oleellisesti
hiukkasten kokoon ja ominaisuuksiin. Tutkitaan sekä diesel- että bensiinipakokaasun kokoluokitel-
tujen hiukkasten kemiallisia ominaisuuksia (VOCit, PAHit, OC/EC) ja fysikaalisia ominaisuuksia
(hygroskooppisuus, rakenne, muoto, tiheys) pakokaasun laimennustunnelista ja vertailukohtana pa-
koputken päästä nopeasti laimentaen. Pyritään arvioimaan erilaisten hiukkaskoon mittaustekniikoi-
den antaman tuloksen luotettavuutta pakokaasuille ja parantamaan tekniikoiden soveltuvuutta
ajoneuvopakokaasun hiukkasmittauksiin. Päästölähteinä ovat uudet markkinoilla olevat moottori- ja
jälkikäsittelytekniset ratkaisut. Hanke painottuu karakterisointitekniikoihin, ei päästölähteisiin.
Osallistujina on viisi asiantuntijaorganisaatiota: kolme hiukkasmittaukseen erikoistunutta tut-
kimuslaitosta tai korkeakoulua ja kaksi moottori- ja polttoaineasiantuntijaa.

Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 �julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)
Vuosiraportti M2T9918-1, helmikuu 2000

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)
Kaikki Mobile2 �seminaarit 1999-2000.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. JOHDANTO

Projekti �Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin hiukkasmittaus: hiukkaskoko ja hiilen laatu� on
Tekesin MOBILE2-tutkimuskokonaisuuden kolmivuotinen hanke (1.5.1999 � 30.4.2002).
Hankkeen toisena rahoituskautena 1.5 � 31.12 2000 tutkittiin nykyaikaisista bensiiniajoneu-
vomoottoreista muodostuvia pakokaasun pienhiukkasia, niiden kokoa ja ominaisuuksia labo-
ratoriossa mahdollisissa laimennusolosuhteissa, viiden osallistuvan tutkimusorganisaation
tutkimuslaitteistoilla. Koetoiminta tapahtui VTT Energian ja Fortum Oil and Gas Oyn moot-
torilaboratorioissa loppusyksystä 2000. Tämä on toisen vuoden tilannekatsaus, joka sisältää
tietoja bensiinikoeajoneuvoista sekä koeolosuhteista ja �laitteistoista. Mittausten tulokset
ovat käsittelemättä ja julkaistaan vuosiraportissa maaliskuun loppuun 2001 mennessä.

Tutkimukseen osallistuvat VTT Energian (projektin hallinta) lisäksi Ilmatieteen laitos, Tam-
pereen teknillinen korkeakoulu, Kuopion yliopisto ja Fortum Oil and Gas Oy.

Tutkimusta rahoittavat tai tukevat Tekes, VTT, Fortum Oil and Gas Oy, Dekati Oy, Kemira
Metalkat Oy, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Ilmatieteen laitos ja Kuopion yliopisto.

2. TAVOITTEET

Projektissa tutkitaan henkilöauton pakokaasuaerosolien kokojakaumia ja koostumuksia ja
hiukkasten muodostumiseen ja mitattavuuteen vaikuttavia tekijöitä olemassaolevilla ja kehit-
teillä olevilla mittaustekniikoilla. Näytteenoton olosuhtesiin kiinnitetään erityistä huomiota.
Koostumuksesta määritetään erityisesti haihtuvat aineosat (H2O ja VOCit) sekä hiilen esiinty-
mismuodot EC ja OC. Norminmukaisten pakokaasun laimennustunneleiden vaikutusta koko-
luokiteltujen hiukkasten lukumäärä- ja massamittauksiin selvitetään. Toisen vuoden sovellus-
kohteena ovat modernien bensiinihenkilöautojen pienhiukkaset (PM 1 � 2.5).

Tutkimukseen osallistuvat ryhmät soveltavat yhdessä omia pienhiukkasten ominaisuuksia mit-
taavia menetelmiään: hiukkasten lukumäärä, hiukkasten massa, hiukkasten muoto ja tiheys,
hiukkasten hiilen olomuodot (OC/EC/pyrolyyttinen hiili), hiukkasten haihtuva aine, ja ver-
taavat ja pyrkivät yhden mukaistamaan eri tekniikoilla saatuja tuloksia. Reaaliaikaisista tek-
niikoista mainittakoon sähköinen alipaineimpaktori ELPI ja  hiukkasten pinnan PAH -yhdistei-
den määrittäminen fotoemissiodetektorilla.

Joidenkin laitteiden ja tekniikoiden osalta työ on laite- ja mittausteknistä kehitystä: termode-
nuderit haihtuvan aerosolin ja aineen poistoon, SEM/TEM �näytteenotto hilalle tai impakto-
riakalvoille morfologiatutkimuksiin, kokoluokitellut hygroskooppisuusmittaukset, kuumaim-
paktorikokeet, fotoionisaatio-PAH �mittaukset, kokoluokitellut OC/EC �analyysit, ja mah-
dollisesti uusi laimennistekniikka 3. tutkimusvuonna. Perusta ovat vakiintuneet mittaustek-
niikat: LPI, DMA ja termisoptiset analysaattorit

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä yhteistyön edellytyksiä kotimaisten moottorilähtöisiä
hiukkasia tutkivien tahojen välillä.
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3. TOTEUTUS

Vuonna 2000 hiukkaskarakterisointimittauksia tehtiin kahdesta bensiinihenkilöautosta: vuo-
den 1995 1.3 Mpi Nissan Micrasta, joka oli varustettu esi- ja TWC �pääkatalysaattorilla ja
vuoden 2000 1.8 GDI Mitsubishi Carismasta, joka on suoraruiskutusajoneuvo ja toimii tie-
tyissä kuormitustilanteissa laihalla polttoaine/ilmaseoksella, päinvastoin kuin toinen ajoneu-
vo. Suoraruiskutteisia laihaseostekniikoita pidetään tulevaisuuden SI -ajoneuvojen  tulevai-
suuden ratkaisuina ja niitä kehitetään edelleen. Mitsubishi on ollut ensimmäinen kaupallinen
suorasuiskutusratkaisu bensiiniautossa Suomen markkinoilla.

Ajoneuvoja ajettiin tasaisella nopeudella �kaupunkimaisissa� olosuhteissa 50 km/h ja �moot-
toritieolosuhteissa� 120 km/h. Lisäksi sovellettiin voimassaolevia eurooppalaisen henkilöau-
tojen  tyyppihyväksyntätkokeen olosuhteita (ECE15+EUDC). Pakokaasun primäärilaimen-
nussuhteessa laimennustunnelissa pyrittiin > 10:een, ja mielellään ylikin /Kayes & Hochgreb
1998/. Tästä syystä kokeet jaettiin kahteen laboratorioon. Vähän pakokaasua muodostavat
tilanteet mitattiin VTT Energian moottorilaboratoriossa, missä bensiinilaimennustunneli on
mitoitettu kokonaisvirtausnopeuksille alle 12.5 m3/min, ja runsaasti pakokaasua muodostavat
tilanteet Fortum Oil and Gas Oy:n moottorilaboratoriossa, missä tunnelin mitoitus on suu-
rempi (max. 19 m3/min). Suoraruiskutusautossa laimennusilman määrään laskettiin mukaan
palamisseoksen yli-ilma. Seos vaihteli kuormitustilanteesta riippuen stoikiometrisestä lähelle
lambda 2:ta. Tällä tavalla laskettu laimennussuhde on sDf.

Ajoneuvojen valinnan kriteereinä oli valita toisaalta tavanomainen lambda 1 �seoksella toi-
miva pienehkö auto, minkä hiukkasemissiotason ja mustan hiilen tiedetään olevan �normaa-
lilämpötiloissa� alhainen, PM ECE �kokeessa tyypillisesti luokkaa 0.5 � 1 mg/km ja tästä
mustaa  hiiltä pieni osuus. Hiukkasemissio kasvaa moottorin kuormituksen kasvaessa. Laiha-
seosajoneuvossa puolestaan hiukkastuotto 50 � 100 nm eli massaa tuottava
akkumulaatiomoodi syntyy pääasiassa laihoissa olosuhteissa eli vakionopeuksissa 30 � 70
km/h. Suuriin AFR:iin pääsemiseksi  polttoaine/ilmaseos syötetään tällöin palotilaan
kerrostuneena, eli seos on epähomogeeninen. Hiukkastuotto kasvaa aiempien kokemusten
mukaan 10 � 40 �kertaiseksi. Transient �tilanteissa ja suurilla nopeuksilla, jolloin moottori
toimii lambda 1:llä hiukkastuotto on pieni. Mustaa hiiltä muodostuu paljon. Aiempien
kokeiden perusteella mustan hiilen määrä on ollut luokkaa 2 mg/km 50 km/h -nopeudessa ja
< 0.05 mg/m 120 km/h -nopeudessa. Nanohiukkastuoton (3 � 50 nm) tiedetään olevan suurin
stoikiometrisissä  olosuhteissa nopeuksissa > 100 km/h. 120 km/h:ssa esiintyy huomattava
määrä myös alle 7 nm hiukkasia, jotka eivät näy tavanomaisessa SMPS:ssä. GDI �
moottorissa sekä kerrostuneessa että homogeenisessa varauksen toimintata-vassa hiukkas-lkm
-päästöt kasvavat moottorin pyörintänopeuden ja kuorman funktiona. Homogeenisessa
tilanteessa PM ensin kasvaa pyörintänopeuden mukana (kuten PFI �moottorissa), mutta
tasoittuu tietyn pyörintänopeuden saavuttamisen jälkeen. GDI �moottorin hiukkasten
muodostuksen kaksi päämekanismia arvellaan olevan a) palaminen paikallisissa rikkaissa
polttoaine/ilmaseosalueissa, b) epätäydellisesti höyrystyneiden polttoainepisaroiden
palaminen  /Hall et al. 1999, Maricq et al. 1999/.

Polttoaineena käytettiin Fortum Oil and Gas Oy:n reformuloitua kauppalaatua, josta on tehty
tavanomaista laajempi kemiallinen  analyysi.

Kokeita tehtiin sekä pakoputkesta että VTT:n ja Fortum Oil and Gas Oy:n bensiinipakokaa-
sun laimennustunneleista.
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Kaikissa kokeissa oli mukana Fortum Oil and Gas Oy:n referenssi-ELPI ajoneuvojen stabiili-
suuden seuraajana.

VTT vastasi kokeiden kokonaisjärjestelyistä, omissa AD �tiloissaan tehdyistä kokeista, hiuk-
kasten massan kokoluokittelusta moniasteimpaktorilla sekä referenssi-ELPI �lkm -
mittauksista, Fortum Oil and Gas Oy omista AD �tiloistaan ja tietyistä PM �massa ja ELPI -
mittauksista, Ilmatieteen laitos OC/EC �keräyksistä kokonais �PM:stä sekä kokoluokitel-
luista hiukkasista sekä joistakin massaimpaktorimittauksista, TTKK kahdesta ELPI �laittees-
ta, SEM �keräyksistä, denuderimittauksista ja SMPS �lukumäärämittauksista, Kuopion yli-
opisto ELPI �lukumäärämittauksista, haihtuvan aineen mittaamisesta denuderilla, pienimpien
hiukkasten monitoroinnista DMA:lla, PAH �fotoionisaatiomittauksista ja SEM �keräyksistä.
Kokoluokiteltujen hiukkasten hygroskooppisuutta tutkitaan, morfologia/tiheysanalyyseja teh-
dään ja hiukkasten OC/EC �suhteita määritetään myöhemmin näillä menetelmillä kerätyistä
hiukkasista.

4. TILANNE JA TULOKSIA

4.1 Yleistä, VTT ja Fortum 

Bensiiniajoneuvomittaukset tehtiin lokakuun lopulta joulukuun alkuun 2000. Kokeiden tulok-
set ovat vielä pääosin käsittelemättä

Esimerkki GDI �ajoneuvon hiukkaspäästöstä laihaseosolosuhteissa 50 km/h on kuvassa 1.
Rinnakkaisia kokeita on tehty likimain samoilla laimennussuhteilla (sDf) sekä VTT:n että
Fortumin laimennustunneleista että ejektorilaimentimella pakoputken päästä. Massahuippu
niissä tapauksissa, missä se on havaittavissa asettuu 70 � 80 nm:n välille. Erityispiirteenä tä-
män bensiiniauton massaperustaisissa hiukkaskokojakaumissa 50 km/h -olosuhteessa oli, että
useimmissa tapauksissa LPI �massahuippua ei esiintynyt, vaan massa kasvoi alimmalle im-
paktoriasteelle mentäessä. Lisäksi päätesuodattimelle, joka pidättää impaktorin läpi menneet
hiukkaset, kertyi suhteellisesti paljon massaa. On mahdollista, että bensiinihiukkaset eivät
tällä autolla, tässä olosuhteessa pidäty impaktoriasteille teorian mukaisesti. Toinen, kuvan
mukainen vaihtoehto on, että kiinteät hiukkaset ovat suurimmaksi osaksi hyvin pieniä, Dp <
40 nm. Edellisessä tapauksessa bensiinihiukkasissa on joku ominaisuus, esim. �kuivuus�,
OC:n vähäisyys, joka estää niiden pidättymisen impaktorikalvoille. Asiaa pyritään selvittä-
mään mikroskooppisin keinoin ja Ilmatieteen laitoksen vertailu- ja täydentävistä kokeista.

GDI �ajoneuvon PM 2.5 �massahiukkaspäästö moniasteimpaktorilla mitattuna oli noin 100 �
osa vastaavasta Audi TDI �päästöstä (50 km/h Fortumin reformuloidulla polttoaineella). 120
km/h �olosuhteessa GDI -auton LPI -hiukkaspäästö oli tunnelista mitattuna noin kaksinker-
tainen, kuva 2 ja PFI �auton noin puolet GDI:stä 50 km/h �olosuhteessa. PFI �auton hiukkas-
emissio oli niin alhainen ja tasaisesti jakautunut kuormittavimmissakin ajo-olosuhteissa (120
km/h maantiekuormalla), että hiukkashuippua ei havaittu missään hiukkaskoossa. GDI �ajo-
neuvon massahiukkaskokojakauman huippu sijoittui 120 km/h - ja ECE15+EUDC �kokeissa
0.1 � 0.2 µm:n alueelle kuten edellisen vuoden Audi TDI -dieselhenkilöautonkin. Kuvan 2
jakaumien erolle tunneli- ja pakoputkimittauksissa ei  ole vielä etsitty selittäjiä. Tunneliko-
keet on tehty Fortumissa ja pakoputkikokeet lämmitetystä ejektorilaimentimesta VTT:ssä.
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Kuvan 1 hiukkaset kokoalueella noin 3 � 20 µm on syytä jättää huomiotta, koska niiden alku-
perä on epävarma. Näiden hiukkasten oletetaan olevan peräisin pakokaasulinjoista huolimatta
siitä, että linjojen stabilointi ennen kokeita pyrittiin tekemään huolellisesti.

0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1

1 .2

1 .4

1 .6

1 .8

2

0 .0 1 0 .1 1 1 0 1 0 0P a r tic le  D ia m e te r  D p  [µ m ]

dm
/d

lo
gD

p 
[m

g/
km

]

L a im e n nu s tun n e li , 2 .k o e , s D f 1 2

L a im e n nu s tun n e li  3 .k o e , s D f 1 2

L a im e n nu s tun n e li  F o rtu m , s D f 1 5

L a im e n nu s tun n e li  1 . k o e , s D f 1 2

L a im e n nu s tun n e li  4 .k o e , s D f 1 2

P a k o p u tk i  1 .k o e , s D f 1 4

P a k o p u tk i  2 . k o e  s D f 1 4

Kuva 1.Kokoluokiteltu hiukkasmassapäästö GDI �ajoneuvosta 50 km/h �nopeudella. Toisto-
kokeet on  tehty VTT:n ja Fortumin laimennustunneleista sekä pakoputken päästä.
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Kuva 2. GDI �ajoneuvon hiukkaskokojakauma 120 km/h �nopeudesta pakoputkesta ja lai-
mennustunnelista. Kokonaisemissio on noin kaksinkertainen kuvan 1. tilanteeseen nähden.

Rinnakkaiskokeita tehtiin VTT:n ja Fortumin laimennustunneleissa. Tunnelit ovat paitsi mi-
toitukseltaan erilaiset, myös laimennusilma otetaan eri paikasta. VTT:n tunneliin laimennus-
ilma tulee CVS �huoneesta eli tilasta, missä kosteutta säätelee lähinnä ulkoilman kosteus,
Fortumin tunneliin ajotilasta, missä ilmankosteus säädetään haluttuihin rajoihin. Pakokaasun
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viipymissä laimennuslaitteistoissa ei ole oleellista eroa. Pakokaasun lämpötilatarkastelu lai-
mentimissa on vielä tekemättä.

Molemmat autot osoittautuivat hiukkasemissiotasoiltaan vaikeasti stabiloitaviksi, mikä näkyy
tuloksissa ajan funktiona joskus voimakkaastikin laskevina tasoina. Vasta kolmas esitestes-
tattu  GDI �ajoneuvo hyväksyttiin kokeisiin, kun Fortumin hyvin tunnettu GDI �koeauto ei
ollut tässä käytettävissä. GDI �ajoneuvon toiminta poikkesi jonkin verran aiemmin kirjalli-
suudessa todetusta: PM �taso stoikiometrisissä olosuhteissa 120 km/h oli jonkin verran kor-
keampi kuin olosuhteissa, joissa polttoaine/ilmaseos syötetään palotilaan kerrostuneena ja
moottori toimii �laihalla� ja hiukkasmassaa on todettu muodostuvan. Koeajoneuvo oli vuoden
2000 mallia eli uudempi kuin kirjallisuudessa mainitut.

PFI �ajoneuvon (Nissan Micra 1.3) massaemissio oli niin matala, että sen kokoluokiteltu
mittaaminen ei ollut mahdollista. PM 1:stä Ilmatieteen laitos tekee OC/EC �analyyseja, sa-
maten lukumäärämittauksia tehtiin. Myös haihtuvan aineen ja orgaanisen hiilen määrittelyssä
on suurena vaikeutena hiukkasten suuri haihtuvan, ei kiinteän aineen määrä, jonka kertymä
suodattimelle riippuu oleellisesti keräysolosuhteista ja pidättävästä materiaalista. Suodat-
timilta ei ollut juuri silmämääräisesti havaittavissa mustaa hiiltä, vaan väri vaihteli värit-
tömästä ja kellertävästä vaalean harmaaseen. Laimennusolosuhteista riippuen nukleaatiomoo-
di oli lukumäärämittauksissa yleensä  hallitseva. Lukumäärää mittaavien instrumenttien tu-
lostenkäsittely on myös kesken.

4.2 TTKK

TTKK:n tavoitteena projektissa on verrata ja testata eri mittalaitteita diesel- ja bensamootto-
rin hiukkaspäästömittauksissa. Tarkoituksena on mitata lukumääräjakaumaa ELPI:lla ja
SMPS:lla ja verrata jakaumia IL:n ja VTT:n mittaamiin massajakaumiin. Lisäksi on tarkoitus
selvittää ELPI:n soveltuvuutta PM10 ja PM2.5 massamittauksiin.

Yhtenä TTKK:n tavoitteena on selvittää myös hiukkasen rakennetta kuvaavia suureita kuten
efektiivistä tiheyttä ja fraktaalidimensiota. Näistä suureista saadaan tietoa esim. vertailemalla
hiukkasen liikkuvuuskokoa (jota mm. SMPS mittaa) sekä aerodynaamista kokoa (jota im-
paktorit mittaavat). Myös SEM kuvista saadaan tietoa hiukkasen morfologiasta. ELPI ja
SMPS-jakaumista on myös mahdollista määrittää jakaumasovituksen avulla hiukkasen efek-
tiivinen tiheys ja fraktaalidimensio, jotka yhdessä antavat tietoa hiukkasen rakenteesta ja
koostumuksesta. Tämä tapahtuu sovittamalla aerodynaamisella asteikolla olevaa ELPI-
jakaumaa liikkuvuskoon funktiona esitettyyn SMPS-jakaumaan. Näiden kahden hiukkaskoon
yhteydestä saadaan selvitettyä efektiivinen tiheys esim. /Kelly & McMurry, 1992/. Sovituk-
sessa etsitään primäärihiukkasten tiheyttä (eli tiheyden lähtöarvo) ja sen riippuvuutta hiuk-
kaskoosta eli fraktaalidimensiota. Myös SEM-kuvista saadaan tietoa hiukkasen rakenteesta.

Projektissa yhtenä mielenkiinnon kohteena on laimennuksen ja näytteenoton vaikutus mitat-
tuun hiukkaskokojakaumaan. Selkein laimennusolosuhteista johtuva muutos on ns. nukleaa-
tiomoodin muodostuminen. Nukleaatiomoodin muodostumiseen vaikuttavat mm. pakokaasun
koostumus ja lämpötila, laimennusilman lämpötila, laimennusilman kosteus ja laimennus-
suhteen suuruus sekä pakokaasun ja laimennusilman sekoittuminen. Eri laimennusmenetel-
mien vaikutus mitattaviin hiukkasiin näkyy myös jakauman muodon ja paikan vaihteluna se-
kä hiukkasten tiheyden ja fraktaalidimension muutoksina. Tästä syystä projektin yhteydessä
on pyritty tekemään mittauksia sekä laimennustunnelista että raa�asta pakokaasusta ejektori-
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laimenninta käyttäen. Projektin yhteydessä on tarkoituksena myös tutkia termodenuderin vai-
kutusta hiukkasiin. Termodenuderia käytetään poistamaan hiukkasfaasiin jo tiivistyneet kaa-
sumaiset komponentit.

Tutkimuksen toteutus

Kolmivuotisen projektikokonaisuuden 1. vuotena mitattiin dieselmoottorin päästöjä eri no-
peuksilla ja kuormilla sekä kahdella eri polttoaineella. Suunnitelmien mukaan mittauksia teh-
tiin sekä tunnelista että raa�asta pakokaasusta ejektorilaimentimia käyttäen. Mitatuista jakau-
mista tehtiin myös jakaumasovituksen avulla tiheys- ja fraktaalidimensioanalyysi. Ensimmäi-
sen vuoden mittauksissa termodenuder ei toiminut halutulla tavalla, koska lämmönsiirto oli
oletettua tehokkaampaa. Projektin kolmantena vuotena onkin tarkoitus ottaa käyttöön uusi
malli termodenuderista. Myös SEM-kuvien resoluutio osoittautui ongelmallisen huonoksi.
Lisäksi SEM-kuvien analyysi on erittäin työlästä ja aikaa vievää. Eri keinoja kokeiltiin 1.
vuoden mittausten yhteydessä ilman lupaavia tuloksia.

Projektin toisena vuonna mitattiin kahden eri bensamoottorin hiukkaspäästöjä. Mittaukset
tehtiin loka-marraskuun aikana. Tällöin mitattiin edelleen sekä tunnelista että ejektorilaimen-
timia käyttäen. Tulosten käsittely on vielä kesken.

Tulokset

Esimerkki ensimmäisen vuoden tuloksista on kuvissa 3 ja 4. Kuvassa 3 on esitetty tunneli-
mittauksista saatuja primäärihiukkasten tiheysarvoja sekä normeeratut jakaumat tilanteissa 55
km/h ja 120 km/h. Ajonopeuden laskiessa näyttäisi hiilivetyjä kondensoituvan tunnelissa
enemmän hiukkasiin kuin korkeilla nopeuksilla, koska primäärihiukkasen tiheys on huomat-
tavasti pienempi kuin hiilihiukkasten tiheys. Sama näkyy myös jakaumien siirtymisen isom-
pia hiukkaskokoja kohti.
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Kuva 3. Sovituksessa löytyneiden lähtötiheyksien l. primäärihiukkasten tiheyksien arvoja
neljälle eri ajotilanteelle sekä normeeratut jakaumat nopeuksille 55 km/h ja 120 km/h.

Kuvassa 4 on esitetty saadut fraktaalidimension arvot kahdessa eri tilanteessa ja sekä tunneli-
että ejektorilaimenninmittauksille. Erityisesti ajotilanteessa 120 km/h ejektorilaimenninmitta-
uksista ja tunnelimittauksista saaduilla fraktaalidimensioilla on eroa. Tämä johtuu mahdolli-
sesti siitä, että tilanteessa 120 km/h suhteellinen kosteus tunnelissa on korkea alhaisen lai-
mennussuhteen vuoksi ja hiukkasten päälle tiivistyy vettä. Tiivistynyt vesi saattaa romahdut-
taa hiukkasen rakennetta tehden siitä kompaktimman ja kasvattaen näin fraktaalidimensiota
/Weingartner et al., 1995/.
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Kuva 4. Fraktaalidimension arvot kahdelle eri ajotilanteelle tunneli- ja ejektorilaimennin-
mittauksissa.

Esimerkki näytteenoton vaikutuksesta mitattavaan hiukkasjakaumaan näkyy kuvassa 5. Oi-
keanpuoleinen jakauma on mitattu ejektorilaimentimella pakoputken päästä. Nyt laimennus-
olosuhteet ovat sellaiset, ettei nukleaatiomoodia muodostu. Vasemmanpuoleinen jakauma on
mitattu tunnelista ja nukleaatiomoodi muodostuu.
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Kuva 5. Esimerkki laimennuksen vaikutuksesta mitattuun lukumääräjakaumaan.

4.3 Kuopion yliopisto

Mittaukset

Näytteenotto

Bensiinimoottorin hiukkaspäästöjen gravimetrista määritystä sekä hiilianalyysejä varten ke-
rättiin pakokaasuista hiukkasnäytteet 47 mm:n kvartsikuitu- (Gelman 2500QAT-UP) sekä tef-
lonsuodattimille (Gelman Zefluor P5PL047). Koska kvartsikuitu adsorboi kaasufaasista or-
gaanisia yhdisteitä, tulee kvartsikuitusuodattimelle kerättäessä hiukkasnäytteeseen luetuksi
myös kaasufaasiin kuuluvia yhdisteitä. Tämän vuoksi hiukkasfaasin orgaanisten yhdisteiden
määritysvirheen (ns. positiivisen artefaktan) kompensoimiseksi käytettiin näytteenotossa jär-
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jestelyä, jossa näyteaerosolivirta jaettiin kahteen linjaan. Toisessa linjassa käytettiin kahta pe-
räkkäistä kvartsikuitusuodatinta ja toisessa kaasuja adsorboimatonta teflonsuodatinta etusuo-
dattimena sekä kvartsisuodatinta takasuodattimena (backup), jolloin kvartsikuituisesta etu-
suodattimesta määritetylle orgaaniselle hiilelle voitiin tehdä korjaus vähentämällä siitä teflon-
suodattimen jäljessä olevalle kvartsikuitusuodattimelle adsorboituneiden yhdisteiden massa.

Ennen käyttöönottoa kvartsisuodattimet poltettiin uunissa 900 °C:n lämpötilassa 2 tunnin
ajan suodattimien puhdistamiseksi hiiliyhdisteistä. Esikäsittelyn jälkeen suodattimet suljettiin
ilmatiiviisti lasisiin petrimaljoihin, jotka oli happopesty ja kuumennettu 450 °C:n lämpötilas-
sa 2 h:n ajan adsorboituneiden orgaanisten yhdisteiden poistamiseksi. Suodattimet punnittiin
ennen ja jälkeen näytteenoton 1 µg:n tarkkuudella.

Hiilianalyysit

Palamisaerosolin OC/EC-suhteet määritettiin Kuopion yliopiston Ilmafysiikan ja -kemian labo-
ratoriossa rakennetulla termisoptisella hiilianalysaattorilla. Hiilianalyysissä palamishiukkasten
orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen määritys kvartsikuitusuodattimelle kerätystä näytteestä ta-
pahtuu kuumentamalla suodatinta askelittain putkiuunissa 30�550 ºC:ssä helium- sekä
550�800 °C:ssä helium-happiatmosfäärissä. Analyysissä näytteestä vapautuva hiili konvertoi-
daan ensin hiilidioksidiksi ja sen jälkeen metaaniksi ja mitataan liekki-ionisaatiodetektorilla
(FID) lämpötilan funktiona. Analyysissä muodostuvan pyrolyyttisen hiilen aiheuttama artefakta
korjataan lasersäteen transmissiomittaukseen perustuvalla menetelmällä. Näytteen orgaanisen ja
epäorgaanisen hiilen pitoisuudet saadaan termogrammista integroimalla.

Kokojakaumamittaukset

Pakokaasuhiukkasten kokojakaumamittaukset tehtiin laimennustunnelista vakionopeusmittauk-
sissa SMPS-laitteistoilla (sähköinen liikkuvuusanalysaattori TSI 3071 ja hiukkaslaskuri TSI
3022) kokoalueella 15 � 750 nm. Nanomoodin hiukkasia mitattiin SMPS:llä kokoalueella 3 �
150 nm käyttäen ns. nanoputkella (TSI 3085) varustettua liikkuvuusanalysaattoria TSI 3080 se-
kä ultrapienten hiukkasten mittaukseen soveltuvaa hiukkaslaskuria  TSI  3025. Lisäksi hiuk-
kasten aerodynaamista kokojakaumaa mitattiin vakionopeus- ja ajosyklikokeissa sähköisellä
alipaineimpaktorilla (Dekati ELPI 30 l).

Hiukkasten haihtuvuusanalyysi

Pakokaasuhiukkasten, ja erityisesti sen nukleaatiomoodiin kuuluvien hiukkasten, haihtuvuutta
tutkittiin molemmilla SMPS:llä sekä niiden eteen liitetyllä termodenuderilla, joka koostui put-
kiuunista sekä annulaarisesta aktiivihiiliabsorboijasta. Haihdutuksessa käytettiin 150, 250 ja 350
°C:n lämpötiloja.

Fotoionisaatiovaste

Kokofraktioimattomien bensiinihiukkasten fotoionisaatiovastetta ajosyklin aikana mitattiin fo-
toionisaatioanalysaattorilla. Fotoionisaatioanalysaattorin (PAS, Photoelectric Aerosol Sensor,
EcoChem PAS 2000) toiminta perustuu hiukkasten säteilyttämiseen UV-valolla, jolloin hiuk-
kasten pinnasta irtoaa elektroneja. Elektronien irtoaminen riippuu partikkelin uloimman mole-
kyylikerroksen ominaisuuksista. Ionisoitumisen seurauksena muodostuneiden positiivisesti va-
rattujen hiukkasten aiheuttama virta mitataan elektrometrillä, ja saatu vaste on laitteen valmis-
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tajan mukaan verrannollinen hiukkasten uloimmaisen molekyylikerroksen PAH-pitoisuuteen.
Fotoionisaatiomittausten rinnalla mitattiin hiukkaslaskurilla hiukkasten kokonaispitoisuutta.

Hiukkaskeräys mikroskooppianalyysiin

Läpäisyelektronimikroskooppianalyysiä (TEM) varten pakokaasuhiukkasia kerättiin sähköi-
sellä keräimellä. Näytteenotossa käytettiin 2 kV:n negatiivista keräysjännitettä ja keräysaika-
na 20 - 120 s näytevirralla 5 l/min.

Alustavia tuloksia

Bensiinimoottorin hiukkasemissiot olivat erittäin alhaiset varsinkin tavanomaisella polttoai-
neensuihkutuksella varustetulla autolla, mikä yhdessä hiukkasten voimakkaan haihtuvuuden
kanssa vaikeutti hiukkasmittauksia sekä erityisesti hiukkasten näytteenkeräystä. Tavanomai-
sella polttoaineensuihkutuksella varustetun auton pakokaasuhiukkasissa epäorgaanista hiiltä
näytti esiintyvän lähinnä vain kylmäkäynnistyksen yhteydessä ajosykleistä kerätyissä näytteis-
sä, GDI-moottorin pakokaasuhiukkasissa epäorgaanista hiiltä sen sijaan esiintyi merkittäviä
määriä. ELPI:llä vakionopeudella tehdyissä mittauksissa oli havaittavissa laimennustunnelis-
sa hiukkaspitoisuuksien voimakkaita hetkellisiä kohoamisia, jotka mahdollisesti johtuivat uu-
sien hiukkasten nukleoitumisesta laimennustunnelissa.

4.4 Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos  keskityi mittaamaan mustan hiilen (BC) pitoisuutta  bensiinautojen pako-
kaasupäästöistä. Mustan hiilen massapitoisuus ja massakokojakauma määritettiin laimen-
nustunnelista tai muista pakokaasulaimentimista kerätyistä näytteistä termisellä menetelmällä.
Näytteet termiseen analyysiin kerättiin virtuaali-impaktoria (VI) ja SDI-impaktoria käyttäen.
Lisäksi mustan hiilen mittaukseen käytettiin etalometria ja etalometri-DMA-laitteistoa.

Kuva 6. Pienten hiukasten (< 1.3 µm) hiilikoostumus ECE/EUDC-testeissä.
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Virtuaali-impaktorille kerätyistä näytteistä määritettiin orgaanisen ja alkuainehiilen (OC ja
EC) pitoisuudet. Analysoinnissa käytettiin termisoptista analysaattoria (Sunset Laboratory,
Inc.), joka erottelee hiilen eri olomuotoja. Kuvassa 6 on esitetty Ilmatieteen laitoksen analy-
soimia OC ja EC tuloksia.

Mustan hiilen massapitoisuutta mitattiin etalometrilla. Etalometri on optinen mustan hiilen
mittausmenetelmä, missä mitataan valon absorption muutosta suodatinkalvolla. Etalometrin
mittausaikana käytettiin 5 s ECE 15+EUDC-kokeen mukaisessa ajosyklissä, jolloin massa-
pitoisuuden nopeahkot vaihtelut voidaan havaita. Vakionopeutta ajettaessa käytettiin pidem-
piä 1-10 minuutin mittausaikoja. Etalometrin mittaustarkkuus on verrannollinen mittausajan
neliöjuuren käänteisarvoon, joten esim. 10 minuutin mittausajalla saavutetaan noin 10-kertaa
pienempi kohina kuin 5 sekunnin mittausajalla. Puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet voivat
absorboida valoa, mutta pääosa absorptiosta tulee mustasta hiilestä. Kuvassa 7 on esitetty
mustan hiilen synty ajosyksin eri vaiheissa.

Kuva 7. Mustan hiilen pitoisuus yli ECE/EUDC-testin.

SDI-impaktorilla mitattiin orgaanisen ja alkuainehiilen massakokojakauma. SDI-impaktori
jakaa pakokaasuhiukkaset kahteentoista eri hiukkaskokoon 0.045-8 µm. Pienet hiukkaset
(<0.045 µm) kerättiin erilliselle back-upsuodattimelle. Impaktorasteiden keräysalustoina
käytettiin kvartsisuodattimia, jolloin kerätyt näytteet voitiin analysoida termisoptisella mene-
telmällä. Kuvassa 8 ovat OC- ja EC-massajakaumapitoisuudet GDI �autosta nopeudella 50
km/h .

Etalometri-DMA-laitteistossa on etalometri kytketty suoraan DMA:n jälkeen. Muuttamalla
DMA:n jännitettä porrasmaisesti, voidaan musta hiili analysoida etalometrilla hiukkaskoon
(Dp) funktiona käyttäen etalometrissa lyhyttä 5-30 sekunnin mittausaikaa. Jotta BC-
massajakauman mittaaminen etalometri-DMA-laitteistolla olisi mahdollista, on mustan hiilen
konsentraatio oltava vakio noin 10 minuuttia ja pitoisuustaso noin 40 µg/m3 tai enemmän.
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BC-massajakauman mittaamista. Tulosten käsittely on tältä osin vielä keskeneräinen, joten
tuloksia ei tässä yhteydessä esitetä.

Kuva 8. OC/EC-massakokojakaumat GDI -Mitsubishille 50 km/h.

5. JATKO

Projekti eteneen toisen vuoden kokeiden tulosten käsittelyllä tammi-maaliskuussa 2001. Tu-
lokset julkaistaan Mobile2 �raporttina maaliskuun 2001 loppuun mennessä. Jos kolmanneksi
tutkimuskaudeksi 1.1.2001 � 30.4.2002 saadaan rahoitus, siinä tullaan tekemään täydentäviä
mittauksia 1. vuoden Audi TDI �ajoneuvolle pannen lisähuomioita pakokaasun laimennu-
solosuhteille ja näytteenotolle, laimennustunneli versus pakoputki. Mm. uudentyyppistä raa-
kapakokaasun laimenninta sovelletaan. Toisen vuoden aikana kehittyneitä karakterisointitek-
niikoita sovelletaan. Tällaisia ovat mm. kokoluokiteltujen hiukkasten OC/EC �analyysi, ter-
modenuderin parannettu sovellus ja SEM/TEM �näytteenoton parannukset, mahdollisesti
kokoluokitelluille hiukkasille.  Euro IV �päästötason bensiiniajoneuvosta (VW Lupo)
tehdään kokoluokiteltujen hiukkasten mittauksia. Todennäköisen alhaisen massapäästötason
vuoksi hiukkasia mitataan lukumäärään perustuvilla instrumenteilla.
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Hankkeen tavoite
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Projektin tavoitteena on osoittaa miten merkittävä potentiaali sähköajoneuvojen käyttöönotolla on
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1 JOHDANTO 

Sähköautojen kehittämisen ja käyttöönoton yksi keskeinen tavoite on vähentää liiken-
teen ympäristövaikutuksia. Sähköajoneuvojen yleistymisen seurauksena hengityskor-
keudelle tulevien liikenteen  pakokaasupäästöjen vähentymisen oletetut ympäristöhyö-
dyt on kuitenkin tarpeen kvantifioida. Tällöin mm. kustannukset voidaan suhteuttaa
saavutettaviin hyötyihin. Sähköajoneuvojen kuluttaman sähköntuotannon aiheuttamien
ympäristökustannusten kvantifioiminen eri oletusten perusteella sekä suhteuttaminen
pakokaasupäästöjen vähentymisen hyötyihin on keskeinen kysymys.

Työ on toteutettu EU komission eri projekteissa kehitetyllä ExternE-metodologialla.
Työn yhteydessä on tehty lisäksi lyhyt kirjallisuuskatsaus, joskin selvityksen yhteydessä
todettiin, että sähköajoneuvojen ympäristöhyötyjen arviointiin liittyvää kirjallisuutta on
varsin vähän. Lisäksi loppuraportissa on arvioitu myös polttoaineketjujen alkupään vai-
kutukset sekä pohdittu tulosten luotettavuutta.

Tutkimuksen johtoryhmään ovat kuuluneet Tauno Mäkelä (pj) ja Juha Anttila (siht.)
HKL-Bussiliikenne; Kari Liesaho, HKL; Johanna Vilkuna, Helsingin kaupungin ympä-
ristökeskus; Matti Korhonen, Asko Forsberg ja Toni Jurva, Helsingin kaupungin raken-
nusvirasto; Pauli Vanhala, Helsingin Energia; Sari Mäkelä, MOBILE2-ohjelma; Robin
Gustafsson, Tekes; Kari Hämekoski ja Tomas Otterström, Electrowatt-Ekono Oy. Tut-
kimuksen ovat rahoittaneet Tekes, HKL, HKL-Bussiliikenne, Helsingin kaupungin ym-
päristökeskus, Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Helsingin Energia. Työ kuuluu
MOBILE2-ohjelmaan.

Raportin kirjoittamisesta ovat vastanneet Kari Hämekoski, Electrowatt-Ekono Oy ja Ju-
ha Anttila, HKL-Bussiliikenne. Työhon ovat lisäksi osallistuneet Juha Tervonen, Sari
Siitonen, Sirpa Torkkeli ja Roope Relander. Harri Pietarila Ilmatieteen laitokselta on
vastannut leviämislaskemista.  Työn aikana on järjestetty lisäksi asiantuntijaseminaari.
Tulokset ovat alustavia tässä vaiheessa loppuraportin ollessa viimeistelyvaiheessa.

2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Projektin tavoitteena on määrittää ja arvottaa sähkökäyttöisten henkilö-, paketti ja linja-
autojen lisäämisen ympäristöhyödyt polttomoottoriajoneuvoja vähäisempien pitoisuus-
vaikutusten ansiosta vuonna 2020. Sähköajoneuvovaihtoehdossa liikennesuorite on sa-
ma kuin YTV:n PLJ-vaihtoehdossa1 (YTV 1999), mutta 30 % henkilö- ja pakettiautojen
liikennesuoritteesta vuonna 2020 Helsingissä oletetaan olevan sähkökäyttöistä tarkas-
teluvuonna tarkennettuna vielä siten, että Helsingin kantakaupungissa suoriteosuus on
70 %. Samoin bussiliikenteestä oletetaan 30 % olevan sähkökäyttöistä. Raskaan liiken-
teen osalta kehitys on nykykehityksen mukaista, ja päästöjen osalta siinä on huomioitu
oletettu päästömääräysten kiristyminen.

                                                
1 Pääkapunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkistus
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Tulosten avulla voidaan mm. arvioida, miten merkittävä potentiaali sähköajoneuvojen
käyttöönotolla on ympäristön tilan parantamisessa. Tulokset antavat myös viitteitä siitä
missä laajuudessa yhteiskunnan kannattaisi tukea sähköajoneuvojen kehitystä ja käyt-
töönottoa mikäli sähköajoneuvo olisi yhteiskuntataloudellisesti (ympäristöhyödyt huo-
mioon ottaen) edullinen.

Päätarkastelualueena on Helsingin kaupunki, mutta terveysvaikutuslaskelmat on laajen-
nettu käsittämään myös koko pääkaupunkiseutu. Luontovaikutuksissa tarkastelualueena
on vaikutusten luonteen vuoksi koko Suomi, ja kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksia
on tarkastelu globaalisti. Tarkastelualueen rajauksella on huomattavaa merkitystä tulok-
siin.

Työhön on lisäksi sisällytetty sähköajoneuvojen tarvitseman sähköntuotannon päästöjen
ympäristövaikutusten arviointia. Laskelmissa on arvioitu sähkön tuotannon ympäristö-
vaikutuksia Helsingin Energian Vuosaaren B-voimalaitoksen tuotetun sähkön ja suun-
taa antavasti myös sekä maan keskimääräisen sähköntuotannon että hiililauhdetuotan-
non perusteella. Vapailla sähkömarkkinoilla ei voida tietää, mistä kulloinkin käytettävä
sähkö hankitaan, joten Vuosaaren B-voimalaitos edustanee vielä vuonna 2020 �tyypil-
listä� sähköntuotantomuotoa Helsingissä. Toisaalta Suomen keskimääräisen sähkön-
tuotannon päästöjen käyttö antaa keskimääräisen haitan sähkönkulutukselle. Lisäksi
erikseen on pohdittu sähköntuotannon marginaalipäästöjä ääritapauksessa eli olettaen
sähkö tuotetun nykyisen kaltaisessa hiililauhdevoimalaitoksessa.

2.1 Tutkimuksen rajaukset
Työssä on keskitytty niihin päästöihin ilmaan, joiden ympäristövaikutuksista on riittä-
vän luotettavaa tietoa kvantitatiivisten arvioiden tekemiseksi. Tällaisia yhdisteitä ovat
rikkidioksidi (SO2), hiukkaset (PM)2, hiilimonoksidi (CO), ja hiilidioksidi (CO2). Typen
oksidien (NOx) päästöjen aiheuttamia ympäristövaikutuksia on tarkastelu otsonin luon-
tovaikutusten ja nitraatin vaikutusten kautta (suuntaa-antavasti), koska terveydelle hai-
talliselle typpidioksidille (NO2) ei ole toistaiseksi käytettävissä luotettavia altistus-
vaikutusfunktiota.

Alailmakehän otsonin (O3) terveysvaikutuksia pääkaupunkiseudulla ei ole huomioitu
otsonin monimutkaisen ja �käänteisen� käyttäytymisen takia. Lisäksi on arvioitu rikki-
dioksidipäästöistä muodostuvan sulfaatin vaikutuksia suuntaa-antavasti. Hiilidioksidin
ohella kasvihuonekaasujen arvottamisessa on huomioitu myös liikenteen päästöissä
esiintyvä metaani. Johtoryhmän toiveiden mukaisesti meluvaikutusten suuntaa-antava
tarkastelu on liitetty työhön liitteenä.

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Päästöt
Liikenteen päästöt sekä suoriteaineiston  toimitti YTV:n liikenneosasto (Elolähde
1999). Päästöt on laskettu EMME/2 �liikennesuunnitteluohjelmistoon liitetyllä päästö-
jen laskentaohjelmistolla. Vuosaari B �voimalaitoksen päästötiedot saatiin Helsingin

                                                
2 Tässä selvityksessä kaikki hiukkaset on oletettu pienhiukkasiksi eli PM2,5-hiukkasiksi.
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Energialta. Suomen keskimääräisen sähköntuotannon aiheuttamat päästöt arvioitiin
Electrowatt-Ekono Oy:ssä kauppa- ja teollisuusministeriön (1997) energiaskenaarioihin
perustuen. Päästöjen marginaalitarkastelussa  energia on oletettu tuotettavan hiililauh-
teella, jolloin voidaan tarkastella maksimaalisten päästöjen merkitystä sähköajoneuvo-
jen ympäristöhyötyihin.

Tarkasteltavia komponentteja ovat: rikkidioksidi (SO2), typen oksidit (NOx), hiukkaset
(PM, mukaan luettuna sekä suorat hiukkaspäästöt että ilmakehässä muodostuva sulfaatti
ja nitraatti), hiilimonoksidi (CO), alailmakehän otsoni (O3), hiilidioksidi (CO2) sekä
metaani (CH4).

3.2 Pitoisuudet
Liikenteen pakokaasupäästöjen muutosten sekä Vuosaari B-maakaasuvoimalaitoksen
sähköntuotannon päästöjen vaikutus ulkoilman epäpuhtauspitoisuuksiin on mallinnettu
leviämismallilla (Pietarila 2000). Suomen keskimääräisen ja marginaalisen sähköntuo-
tannon aiheuttamia pitoisuuksia on selvitetty kirjallisuuden sekä päästömäärien suhtei-
den avulla. Pitoisuusarviointiin liittyvien huomattavien epävarmuuksien vuoksi työssä
päädyttiin kuitenkin käyttämään tuoretta leviämismallinnukseen perustuvaa ExternE-
metodologiaa hyödyntänyttä selvitystä Suomen energiantuotannon ympä-
ristökustannuksista (Krewitt & Heck 2000).

3.3 Ympäristövaikutusten kvantifiointi
Ilmaan kohdistuvien päästöjen ympäristökustannusten taloudellinen määrittäminen suo-
ritetaan pääosin vaikutuspolkumenetelmällä eli Impact Pathway Method (Kuva 1).

Vaihe 2: Pitoisuudet

Vaihe 4: Kustannukset

Vaihe 1: Päästöarviot

Vaihe 3: Vaikutukset

Kuva 1. Vaikutuspolkumenetelmän työvaiheet.

Altistus-vaikutusfunktiot perustuvat ExternE metodologiaraportin 2. versioon (Europe-
an Commission 1999). Lisäksi muutamia modifikaatiota on tehty ExternE Co-
re/Transport-projektin (European Commission 2000) tulosten pohjalta. pitoisuuksien
vaikutukset ihmisiin (eri tyyppinen oireilu ja vaikutus odotettavissa olevaan elinikään),
likaantumiseen ja sato- sekä metsävaurioihin on arvioitu altistus-vaikutusfunktioiden
avulla. Lisäksi on arvioitu kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamia ilmastonmuutoksen
haittoja.
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3.4 Ympäristövaikutusten taloudellisen arvon määrittäminen
Arvioitaessa päästöjen haittavaikutusten taloudellista arvoa tavoitteena on muodostaa
kansantaloudellinen kokonaisarvo. Tässä selvityksessä on käytetty markkinahintoja
metsävaurioiden (kantohinnat) ja satotappioiden (maataloustuotteiden maailmanmark-
kinahinnat) vaikutusten kustannuksia arvioitaessa. Terveysvaikutusten, likaan-
tumishaittojen sekä ilmastonmuutoksen kohdalla on käytetty haittojen yksikköarvona
CV (contingent valuation) -tutkimuksissa laadittuja yksikköarvoja, markkinahintoja tai
näiden yhdistelmiä vuoden 2000 rahassa. Yksikköarvot perustuvat osin ExternE-
yksikköarvoihin ja osin suomalaisiin yksikköarvoihin (Otterström ym. 1998b). 

4 SÄHKÖAJONEUVOJEN TEKNINEN KEHITTYMINEN
Sähköauto on lähes yhtä vanha kuin polttomoottoriauto. Sähköauton kehitys tai tar-
kemmin sanottuna akkujen kehitys, on ollut polttomoottoriajoneuvoihin verrattuna hi-
taampaa eikä se ole toistaiseksi yleistynyt. Sähköautolla on kuitenkin joitain ominai-
suuksia, jotka tekevät siitä soveliaan perheen kakkosautoksi ja tiettyihin erityis-
kohteisiin. Näistä tärkeimmät ovat: hiljaisuus, suorien pakokaasupäästöjen puut-
tuminen, ylläpidon helppous ja jarrutusenergian talteen oton helppous. Joutokäyntiä ei
myöskään tarvita. Näiden etujen takia sähkö on voimalähteenä melko yleinen mm. tru-
keissa, jakeluautoissa ja golfautoissa. Sähköauto soveltuu hyvin sellaisiin käyttötarkoi-
tuksiin joissa ei ajeta kovaa ja pysähdytään paljon (posti, jätehuolto, bussit).

Sähköauton heikkoudet liittyvät pääosin akun ominaisuuksiin (toimintasäde, lataustar-
ve) ja ajoneuvojen kalleuteen. Sähkömoottoreiden ja säätötekniikan käytöstä on run-
saasti kokemuksia. Akkujen ongelma on teknistaloudellinen. Niiden tuotekehittely on
tällä hetkellä voimakasta. Myös akkujen kierrätykseen ja akkuihin liittyviin raskasme-
tallikysymyksiin on kiinnitetty huomiota.

Monet eri asiat vaikuttavat energian kulutukseen. Nyt käytössä olevien akkujen lataus-
hyötysuhteen alhaisuudesta johtuen lataus-purku -syklin hyötysuhde on ratkaisevin yk-
sittäinen tekijä energiatehokkuuden kannalta. Kulutus vaihtelee hyvin paljon painosta ja
ajoneuvosta riippuen. Kaupunkiajossa, jossa ilmanvastuksen ja vierintävastuksen mer-
kitys on pieni on kiihdytyksen vaatima energiamäärä ratkaisevan suuri. Massa vaikuttaa
suoraan kiihdytyksessä tarvittavaan sekä voimaan että energiaan. Polttomoottorin hyö-
tysuhde vaihtelee epälineaarisesti kierrosluvun ja tehotarpeen suhteen. Pysähdysten
suuri määrä lisää energiankulutusta ja toisaalta jarrutusenergian talteenoton tehokkuu-
della on ratkaiseva merkitys.

Sähköajoneuvot vaativat erillisen lämmitysjärjestelmän, jotka pohjautuvat nykyään
pääosin fossiilisten polttoaineiden polttamiseen. Lämmitystarpeeseen voidaan vaikuttaa
monilla eri tekijöillä ja lämmityksen merkitys on päästöjen kannalta arvioitu suh-
teellisen pieneksi. Vaikutusta ei ole otettu huomioon varsinaisissa laskelmissa etenkin
kun lähtötietoja luotettavien arvioiden tekemiseksi ei ole käytettävissä. Lämmityksen
huomioon ottaminen kuitenkin alentaisi hieman lämmitystekniikasta ja poltto-
ainevalinnasta riippuen sähköautojen ympäristöetua polttomoottoriajoneuvoihin näh-
den.
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Latausenergian määrään vaikuttaa monet eri asiat kuten akkujen tyyppi sekä kunto, la-
tauskertojen määrä �aikaväli sekä -nopeus, itsepurkautumisominaisuudet, lämpötilat ja
monet muut seikat. Nykyaikaisen latauskertoimen arvioidaan olevan noin kaksi eli la-
taushyötysuhde on 50-60 %. Lataushyötysuhteen parantamisessa on sähköauton ener-
giankäytön kannalta kaikkein suurin tehostuspotentiaali. Tämän tutkimuksen laskelmis-
sa on tarkasteltu kolmea eri tapausta, joissa lataushyötysuhteet vaihtelivat välillä 65 % -
88 %. Edelleen suoritteen ja keskimääräisen ajonaikaisen energiankulutuksen (jossa on
huomioitu muut häviöt) avulla on laskettu sähkön kokonaiskulutus.

5 PÄÄSTÖT

5.1 Liikenne
Sähköajoneuvojen keskimääräiseksi suoritteeksi määriteltiin 30 % henkilö- ja paketti-
autojen sekä bussien suoritteesta. Helsingissä kuitenkin siten, että ns. sähköautovyö-
hykkeellä Helsingin kantakaupungissa suorite olisi 70 %.

Työssä on määritelty 3 eri vaihtoehtoa sähkökulutuksen lisääntymiselle Helsingissä
sähköajoneuvojen lisääntymisen myötä (Taulukko 1).

Taulukko 1. Sähkönkulutus eri sähköajoneuvovaihtoehdoissa.

1. Kaikki ajoneuvot akkukäyttöisiä (maksimienenergiankulutus)

milj. km kWh/km lataus-
hyö-
tysuhde

hyötysuhde
verkossa

MWh

henkilöautot 464 0,15 0,65 0,97 110 400

pakettiautot 52 0,2 0,65 0,97 16 400

bussit 12 3,2 0,65 0,97 61 700

yht. 528 - - 188 400

2. Johdinbusseja ja energiatehokkaita autoja (todennäköisin vaihtoehto)

henkilöautot 464 0,11 0,85 0,97 67 500

pakettiautot 52 0,17 0,85 0,97 11 300

bussit 12 2,9 0,98(1 0,97 37 100

yht. 528 - - 115 900

3. Johdinbusseja ja erittäin energiatehokkaita autoja

henkilöautot 464 0,10 0,88 0,97 62 700

pakettiautot 52 0,16 0,88 0,97 9 100

bussit 12 2,7 0,99(1 0,97 34 200

yht. 528 - - 106 000
(1 johdinbusseja

Muutokset pakokaasupäästöissä
Projektissa on tarkasteltu Helsingin kaupungin liikenteen päästötilanteen muuttumista
kun sähköajoneuvot korvaavat polttomoottorilla varustettuja ajoneuvoja. Päästömää-
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räysten kiristymisen myötä liikenteen pakokaasupäästöt alenevat PLJ-tilanteessa vuo-
teen 2020 mennessä nykytilanteeseen verrattuna. Sähköajoneuvojen lisäyksellä saavu-
tetaan pakokaasupäästöjen lisäalentumista.

Taulukko 2. Pakokaasupäästöjen alentuminen sähköajoneuvojen lisäämi-
sen myötä Helsingissä vuonna 2020.

Typen Hiili- Rikki-Alue/päästölähde Häkä Hiilivedyt
Oksidit

Hiukkaset
dioksidi dioksidi

PLJ-tilanne, t/a
Helsinki, kantakaupunki 2 356 355 623 59 99 613 4
Helsinki, esikaupunki 3 469 526 1 219 103 219 779 11
yht., t/a 5 825 881 1 842 162 319 392 15
Sähköajoneuvotilanne, t/a  
Helsinki, kantakaupunki 899 153 420 45 45 656 2
Helsinki, esikaupunki 3 155 481 1 144 98 201 662 10
yht., t/a 4 054 634 1 564 143 247 318 12
Päästöjen alentuminen, t/a  
Helsinki, kantakaupunki 1 457 202 203 14 53 957 2
Helsinki, esikaupunki 314 45 75 5 18 117 1
yht., t/a 1 771 247 278 19 72 074 3
muutos, % -30 -28 -15 -12 -23 -20

5.2 Energiantuotanto
Vapailla sähkömarkkinoilla ei voida olettaa, että Helsingissä kulutettu sähkö tuotettai-
siin vain Helsingissä tai toisaalta että käytetty sähkö olisi keskimääräistä sähköä. Tässä
selvityksessä on pyritty löytämään sähköajoneuvojen kuluttaman sähköntuotannon ai-
heuttamien ympäristöhaittojen vaihteluväli. Vuosaaren B-maakaasuvoimalaitos edusta-
nee �tyypillistä� sähköntuotantoa Helsingissä vuonna 2020. Toisaalta keskimääräisen
suomalaisen sähköntuotannon aiheuttamat haitat antavat keskimääräisen arvion haitoil-
le. Lisäksi on tarkasteltu yhtenä ääriarvona tilannetta jossa sähkö tuotetaan hiililaude-
voimalaitoksessa. Toisen ääripään muodostaa periaatteessa nollapäästövaihtoehto, mi-
käli oletetaan sähkön olevan tuotettu vesi-, ydin- aurinko tai tuulivoimalaitoksessa.

Sähköntuotannon ympäristövaikutusten arvioiminen on varsin monimutkaista. Tulok-
siin vaikuttaa mm. eri skenaarioiden käyttäminen sähköntuotannon ennustamisessa sekä
yhteistuotetun lämmön- ja sähkön päästöjen jakaminen. Vuosaaren B-
maakaasuvoimalaitoksen tuotanto ja päästöt on esitetty ohessa.

Taulukko 3. Vuosaaren B-voimalaitoksen päästöt ja sähköajoneuvojen
osuus päästöistä eri sähköajoneuvovaihtoehdoissa.

Sähköajoneuvojen päästöt, t/a
eri vaihtoehdoissa (ks.Taulukko 1)

Päästö, t/a Sähkön
päästöt

Lämmön
päästöt

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3

Typen oksidit 429 175 33,8 20,8 19,0

Hiukkaset 0,454 0,186 0,04 0,02 0,02
Rikkidioksidi 0,192 0,078 0,02 0,01 0,01
Hiilidioksidi 747232 305252 58 810 36 160 33 070
Vuosaari B:n sähkön- ja läm-
möntuot. MWh 2 394 446 2 257 280
Sähköajon. kulutus, MWh 188 400 115 900 106 000
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Tässä yhteydessä Suomen energiantuotannon kehittymiselle on laadittu skenaariot
kauppa- ja teollisuusministeriön (1997) raportin pohjalta. Yhteistuotetun sähkö- ja
lämmön osalta on laskelmissa on sovellettu hyödynjakomenetelmää.

Taulukko 4. Sähköajoneuvojen osuus päästöistä Suomen keskimääräisistä
sähköntuotannon päästöistä eri sähköajoneuvovaihtoehdoissa.

Sähköajoneuvojen päästöt, t/a
eri vaihtoehdoissa (ks.Taulukko 1)

Päästö, t/a Sähköntuotannon pääs-
töt (politiikka-skenaario
v. 2020) Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3

Typen oksidit 30 568 63,1 38,8 35,5
Rikkidioksidi 7 674 15,8 9,7 8,9
Hiukkaset 3 975 8,2 5,0 4,6
Hiilidioksidi 17 507480 36 117 22 208 20 308

Sähköntuotanto, MWh 91 348 000
Sähköajon. kulutus, MWh 188 400 115 900 106 000

Suomen keskimääräinen tuotanto aiheuttaa Vuosaareen verrattuna suuremmat rik-
kidioksidi-, hiukkas- ja typen oksidien päästöt sähköajoneuvojen käytölle. Tuloksissa
heijastuu maakaasun puhtaus polttoaineena, mutta hiilidioksidipäästöissä kes-
kimääräinen tuotanto on vähäpäästöisempää vesi-, ydin-, tuuli- ja biopolttoaineiden
suuren osuuden takia. Hiililaudevoimalaitos aiheuttaa korkeimmat päästöt. Hyötysuh-
teeksi on oletettu 40 %.

Taulukko 5. Sähköajoneuvojen päästöt marginaalitarkastelussa
(hiililauhde) eri sähköajoneuvovaihtoehdoissa.

Sähköajoneuvojen päästöt, t/a eri vaihtoehdoissa
(ks.Taulukko 1)

Päästö, t/a

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3
Typen oksidit 84,8 52,1 47,7
Rikkidioksidi 237 146 134
Hiukkaset 18,7 11,5 10,5
Hiilidioksidi 157 728 96 987 88 690
Sähköajon. kulutus, MWh 188 400 115 900 106 000

6 PITOISUUDET

6.1 Sähköajoneuvot
Työssä on arvioitu pakokaasupäästöjen vähentymisen vaikutus ulkoilman epäpuhtaus-
pitoisuuksiin leviämismallinnuksella. Lisäksi työssä on arvioitu suuntaa-antavasti rikki-
dioksidipäästöistä muodostuvan sulfaatin ja typen oksidien päästöistä muodostuvan nit-
raatin pitoisuuksia.. Nitraatin ja sulfaatin muodostuminen Suomen olosuhteissa vaatisi-
kin jatkoselvityksiä.

Hiilimonoksidille on arvioitu suurin tuntipitoisuus ja muille yhdisteille vuosikeskiarvo.
Komponenttien ja aikajaksojen valinta perustuu käytettävissä oleviin altistus-vaikutus-
funktioihin.



185

Taulukko 6. Sähköajoneuvovaihtoehdon aiheuttamat pitoisuusmuutokset suurpii-
reittäin Helsingissä vuonna 2020, µg/m3, CO mg/m3 (Pietarila 2000).

Kaupunki Suurpiiri PM2,5 PM2,5D(1 SO2 NO2 CO
Helsinki Eteläinen suurpiiri -0,170 -0,060 -0,029 -1,274 -388
 Läntinen suurpiiri -0,084 -0,039 -0,013 -0,646 -87
 Keskinen suurpiiri -0,231 -0,082 -0,040 -1,491 -353
 Pohjoinen suurpiiri -0,059 -0,026 -0,011 -0,455 -36
 Koillinen suurpiiri -0,038 -0,011 -0,008 -0,267 -30
 Kaakkoinen suurpiiri -0,059 -0,021 -0,011 -0,401 -213
 Itäinen suurpiiri -0,035 -0,011 -0,007 -0,224 -89
1) vain dieselajoneuvoista peräisin olevat suorat hiukkaset, hyödynnetään syöpätapausten määrän arvioinnissa

Sähköautojen lisäyksen vuoksi tarkasteltujen epäpuhtauksien pitoisuudet laskevat pää-
kaupunkiseudulla (otsonia lukuun ottamatta). Suurimmat alenemat saavutetaan Helsin-
gissä keskisessä suurpiirissä. Pitoisuudet on mallinnettu Helsingin ohella koko pääkau-
punkiseudulla.

6.2 Sähköntuotanto
Ilmatieteen laitos (Pietarila 2000) on mallintanut Helsingin Energian Vuosaaren B-
voimalaitoksen päästöistä aiheutuvat pitoisuudet Helsinkiin ja muualle pääkaupun-
kiseudulle. Mallinnus koskee voimalaitoksen koko päästömäärää. Edellä on pohdittu
päästöjen jyvittämistä tuotetun lämmön ja sähkön välille. Sama logiikka pätee myös
pitoisuuksissa: tietty osuus pitoisuudesta oletetaan aiheutuvat sähkön- ja tietty läm-
möntuotannosta. Lisäksi edelleen vain tietty osa sähköntuotannon aiheuttamista pitoi-
suuksista on jyvitetty kulutuksen mukaisessa suhteessa sähköajoneuvoille.

Taulukko 7. Alueittaiset Vuosaari B -voimalaitoksen koko energiantuotannon
päästöjen aiheuttamat pitoisuudet (µg/m3); hiukkasten (PM10), rikkidioksidin
(SO2), typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvo vuonna 1998 (Pietarila 2000) Helsin-
gissä.

Kaupunki Suurpiiri PM10 SO2 NO2

Helsinki Eteläinen suurpiiri 0,000003 0,000005 0,0101
 Läntinen suurpiiri 0,000004 0,000003 0,0078
 Keskinen suurpiiri 0,000003 0,000005 0,0095
 Pohjoinen suurpiiri 0,000008 0,000004 0,0093
 Koillinen suurpiiri 0,000019 0,000009 0,0102
 Kaakkoinen suurpiiri 0,000007 0,000009 0,0119
 Itäinen suurpiiri 0,000041 0,000023 0,0122

Vuosaari B-voimalaitoksen aiheuttamat pitoisuudet liikenteen aiheuttamiin pitoi-
suuksiin verrattuna ovat yhdisteestä riippuen jopa monta kertaluokkaa alhaisempia suo-
rien pakokaasupäästöjen aiheuttamiin pitoisuuksiin verrattuna. Tulos kuvaa lisäksi koko
energiantuotannon päästöistä muodostuvia pitoisuuksia. Sähköautojen kulutukselle
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päästöjen suhteessa jyvitettävä osuus pitoisuuksista on edelleen noin kertaluokkaa ma-
talampi.

Tässä yhteydessä on pohdittu keskimääräisen sekä marginaalisen sähköntuotannon ai-
heuttamia pitoisuuksia vaikutusten arvottamisen lähtötiedoiksi. Suomessa tunnetaan
hyvin vallitsevat epäpuhtauspitoisuudet eri puolella maata. Sen sijaan eri lähderyhmien
aiheuttamien pitoisuusosuuksien ja taustapitoisuuden osuuden arviointiin liittyy lukuisia
epävarmuuksia, mm. taustapitoisuuksien arviointi ylipäätänsä sekä rikkidioksidi- ja ty-
pen oksidien päästöistä aiheutuvien sulfaatti- ja nitraattipitoisuuksien arvioiminen. Eri
vaihtoehtojen selvittämisen ja testaamisen jälkeen tässä työssä päädyttiin soveltamaan
Stuttgartin yliopistossa laadittua selvitystä (Krewitt & Heck 2000) koko Suomen ener-
giantuotannon ympäristökustannuksista sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Työs-
sä on mallinnettu Suomen energiantuotannon päästöjen aiheuttamat pitoisuudet ja
edelleen ympäristökustannukset ExternE-metodologialla nykytilanteessa sekä eri ener-
giantuotantoskenaarioissa.

7 PAKOKAASUPÄÄSTÖJEN ARVOTTAMINEN

7.1 Terveysvaikutukset pääkaupunkiseudulla
ExternE-projektissa (European Commission 1997a) on koottu sairastuvuusriskin ar-
viointiin suositellut altistus-vaikutusfunktiot sekä yksikköarvot. Arviot on tehty käyttä-
mällä kahdesta eri lähteestä olevia yksikköarvoja. Pääosin on käytetty suomalaiseen
contingent valuation -tutkimukseen perustuvia yksikköarvoja (Otterström ym. 1998b),
ja niiden puuttuessa on hyödynnetty ExternE-projektissa suositeltuja yksikköarvoja.

Tulosten mukaan nykykehityksen (PLJ) mukainen hiukkasten sairastavuushaitta vuonna
2020 olisi 30 milj. mk ja sähköajoneuvotilanteessa (SAN) haitoiksi muodostuisi 27
milj. mk. Arvioitu ympäristöhyöty on 2,9 milj. mk. Hiukkasten haitat koostuvat suorien
hiukkasten aiheuttamista haitoista (n. 72 %), sulfaatin haitoista (n. 0,3 %) ja nitraatin
aiheuttamista haitoista (n. 28 %). Rikkidioksidin merkitys sairastavuudessa on vähäi-
nen. Kun lisäksi huomioidaan hiilimonoksidipitoisuuksien alentumisesta syntyvä hyöty,
arvioitu kokonaisympäristöhyöty sairastuvuusriskin osalta on n. 3 milj. mk

Hiukkasten aiheuttama kuolleisuushaitta on tulosten mukaan nykykehityksessä (PLJ)
vuonna 2020 noin 116 milj. mk. Sähköajoneuvotilanteessa (SAN) haitoiksi muodostuisi
n. 105 milj. mk. Arvioitu ympäristöhyöty pakokaasupäästöjen vähentymisestä on n. 11
milj. mk.



187

Taulukko 8. Hiukkaspitoisuuksien (suorat hiukkaset, nitraatti ja sulfaatti) sairaus-
tapauksia lisäävä vaikutus (kpl/a) ja sairastuvuuden haitta nykykehitys- (PLJ) ja
sähköajoneuvovaihtoehdossa (SAN) sekä erotuksena muodostuva ympäristöhyöty.

Hiukkaset yht.  Helsinki  Muu PKS  Yht.
  Tapaukset mk Tapaukset mk mk
Astma, keuhkoputkia PLJ 2 531 361 900 1 431 204 600 566 500
laajent. lääk. käyttö, aikuiset SAN 2 183 312 200 1 394 199 400 511 600
Astma, yskä PLJ 2 604 244 800 1 480 139 100 383 900
aikuiset SAN 2 246 211 100 1 443 135 600 346 700
Astma, hengityk. vinkuminen, PLJ 941 95 100 535 54 100 149 100
aikuiset SAN 812 82 000 522 52 700 134 700
Astma, keuhkoputkia PLJ 254 36 300 144 20 600 56 900

laajent. lääk. käyttö, lapset SAN 219 31 300 141 20 100 51 400
Astma, yskä, PLJ 437 41 100 248 23 300 64 400

lapset SAN 377 35 400 242 22 700 58 200
Astma, hengityksen vinkuminen, PLJ 2 422 244 600 191 19 300 263 900
lapset SAN 2 159 218 000 187 18 800 236 900
Sairaalasisäänotto, PLJ 2 18 600 1 10 500 29 100
 sydämen vajaat., > 65-vuotiaat SAN 1 16 000 1 10 300 26 300
Krooninen yskä, PLJ 194 257 400 110 146 400 403 800
lapset SAN 167 222 000 107 142 600 364 700
Rajoittuneen toimintak. päivä, PLJ 11 097 6 547 300 6 304 3 719 300 10 266 600
aikuiset SAN 9 572 5 647 500 6 144 3 624 800 9 272 300
Krooninen keuhkoputkentuleh. PLJ 11 10 948 200 6 6 224 200 17 172 400
uusi tapaus, aikuiset SAN 9 9 443 500 6 6 066 100 15 509 600
Sairaalasisäänotto, hengitystieoir. PLJ 1 12 300 1 7 000 19 300
koko väestö SAN 1 10 600 1 6 800 17 400
Sairaalasisäänotto, aivoveri- PLJ 3 29 900 2 17 000 46 900
suonientoimintahäiriö, koko väestö SAN 2 25 800 2 16 600 42 400
Syöpä, ei-fataali, PLJ 0,1 366 900 0,1 200 300 567 200

koko väestö SAN 0,1 337 500 0,1 196 800 534 300

Yhteensä PLJ - 19 204 400 - 10 785 700 29 990 100

 SAN - 16 592 900 - 10 513 300 27 106 200
Erotus  - 2 611 500 - 272 400 2 883 900

Taulukko 9. Epäpuhtauspitoisuuksien kuolleisuutta lisäävä vaikutus eli
elinvuosien menetys (YOLL) sekä akuuttien kuolemantapausten lisäys
vuonna 2020 nykykehityksen mukaisessa (PLJ) ja sähköajoneuvovaihtoeh-
dossa (SAN) sekä erotuksena muodostuva ympäristöhyöty.

Kuolleisuus  Helsinki  Muu PKS  Yht.
  Tapaukset mk Tapaukset mk mk
PM2,5 YOLL PLJ 101 57 873 040 27 31 648 880 89 521 920
(elinvuosien menetys SAN 86 49 291 240 27 31 576 950 80 868 190
SO2, akuutti YOLL PLJ 0,3 253 200 0,2 158 380 411 580
 SAN 0,3 198 200 0,2 150 760 348 960
Sulfaatti, krooninen YOLL PLJ 0,2 88 460 0,1 55 660 144 130
 SAN 0,1 69 250 0,1 52 950 122 200
Nitraatti, krooninen YOLL PLJ 28 16 199 370 17 9 910 200 26 109 570

 SAN 25 14 439 010 17 9 696 990 24 136 000

Yhteensä PLJ - 74 414 070 - 41 773 120 116 187 190

 SAN - 63 997 710 - 41 477 640 105 475 350

Erotus  - 10 416 360 - 295 480 10 711 840
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7.2 Muut vaikutukset
Kasvihuonekaasujen aiheuttama ilmastonmuutos on erittäin monimutkainen ja moni-
muotoinen vaikutuskokonaisuus, josta ei vielä ole riittävästi tietoa kohtuullisten arvioi-
den tekemiseksi. Nyt esitetty arvio on luotettavuudeltaan hyvin epävarma. Lopputulos
riippuu oleellisesti mm. siitä, mitä laskentakorkoa käytetään ja kuinka laajasti vaikutuk-
sia arvioidaan.

Viimeisimmässä ExternE-projektissa päädyttiin käyttämään FUND 2.0-mallilla (Tol
ym. 1999) laskettuja arvoja, joita on sovellettu myös tässä tutkimuksessa. Parhaaksi ar-
vioksi saatiin 14,4 mk/t CO2 (European Commission 2000). Pakokaasupäästöjen vä-
hentymäksi saatiin sähköajoneuvovaihtoehdossa 72 074 t CO2 ja 247 t hiilivetyjä. Par-
haan arvion mukaan haitat alentuvat 1 milj. mk vuodessa.

Taulukko 10. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentymisen
ympäristöhyötyjen arvottaminen sähköajoneuvovaihtoehdossa.

Päästöt, t/a  CO2 CH4  Yht.
PLJ 782 588 98 -
SAN 710 514 85,3 -
Erotus 72 074 12 -

Haittakertoimet, mk/t  CO2 CH4 -
Keskim. (paras arvio) 14,3 267,2 -

Ympäristöhyöty, mk/a  CO2 CH4 Yht.
Keskim. (paras arvio) 1 029 200 3 300 1 032 500

Otsonin aiheuttamia metsävaikutuksia arvotetaan ongelman luonteen vuoksi koko Suo-
men alueella. Arviot otsonin aiheuttamista metsien kasvutappioista ovat toistaiseksi lä-
hinnä suuntaa antavia. Arvioissa on otettu  huomioon vuotuinen kasvu ja kokonais-
poistuma sekä hyödyntämisaste. Taloudellinen menetys on laskettu käyttämällä yksik-
köarvoina mänty-, koivu- ja kuusitukkipuun sekä kuitupuun kantohintoja. Tällöin otso-
nin kokonaishaitta-arvioksi Suomen metsissä saadaan 524 milj.mk/a .

Suomessa typen oksidien ja hiilivetyjen on arvioitu vaikuttavan otsonin muodos-
tumiseen suhteessa 80:20 (Seppälä ja Jouttijärvi 1997). Ottamalla lisäksi huomioon ko-
timaisten päästöjen arvioitu osuus otsonin muodostumisessa (16 %), saadaan Suomen
typenoksidien vuotuisten kokonaispäästöjen perusteella haittakertoimeksi 270 mk ty-
penoksiditonnia kohti. Vastaavasti hiilivetypäästöjen haittakertoimeksi saadaan vuo-
tuisten kokonaispäästöjen perusteella 38,5 mk/t. Arvioitu ympäristöhyöty olisi 85 000
mk. Alailmakehän otsoni on ilman epäpuhtauksista merkittävin satotappioiden aiheut-
taja. Se aiheuttaa sekä hehtaarisatojen pienenemistä että näkyviä vaurioita, kuten lehdis-
sä ja hedelmissä esiintyviä pilkkuja, jotka saattavat aiheuttaa tuotantoerien hylkäämistä.

Tässä selvityksessä on sovellettu eri viljalajeille ExternE-projekteissa esitettyjä euroop-
palaisia, AOT403 (ppmh) arvoihin perustuvia funktioita, jotka on viimeksi päivitetty
vuonna 1999 (European Commission 1999). Pitoisuusarviot pohjautuvat Suomen ener-
giantuotannon haittojen arviointityöhön (Krewitt & Heck 2000), ja on luonteeltaan
suuntaan antava. Menetettyjen viljatonnien yksikköarvoina on ruokaviljojen osalta

                                                
3 (Accumulated exposure over treshold) 40 ilmaisee yhteenlasketut 40 ppb:n (n. 80 µm/m3)
otsonipitoisuuksien ylitykset tunteina. AOT40 arvot on laskettu ruoho- ja viljakasvien kasvukaudella.
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käytetty tuottajahintoja EU:n alueella. Ympäristöhyödyksi saadaan Suomessa n. 6 500
mk.

Ilman epäpuhtaudet aiheuttavat myös materiaalien likaantumista. Likaantumisen syynä
ovat pääasiassa noki- ja muut hiukkaset. Tieliikenteen aiheuttama kokonaisleijuma
(TSP) koostuu pääosin resuspensiosta, suorista hiukkaspäästöistä sekä typenoksideista
ja rikkidioksidista muodostuvista hiukkasista (nitraatti ja sulfaatti). Resuspension osuus
tieliikenteestä aiheutuvan likaantumisen kokonaishaitassa on huomattava, mutta tässä
tarkastelussa nykykehityksen ja sähköajoneuvovaihtoehdon välille ei ole perusteltua ar-
vioida aiheutuvan eroa.

Arvottaminen perustuu alunperin ExternE Transport-projektissa esitettyyn menetelmään
(European Commission 1997), jossa likaantuminen yhdistetään kokonais-
leijumapitoisuuteen. Yksikkökustannuksena on käytetty 1 euro/1 µg/m3 asukasta koh-
den eli vuoden 2000 rahassa kuluttajahintaindeksillä korjattuna 5,97 mk/1 µg/m3. Ym-
päristökustannuksiksi saadaan 4,8 � 3,8 milj. mk, ja sähköajoneuvovaihtoehdon hyö-
dyksi n. 1 milj. mk. Menetelmä on kuitenkin hyvin suuntaa-antava.

Koska ilman epäpuhtauksien ei toistaiseksi ole todettu vaikuttavan haitallisesti metsien
kasvuun suuremmassa mittakaavassa Suomessa, ei haittavaikutuksia myöskään tässä
selvityksessä yritetä kvantifioida eikä arvottaa. Fossiilisten polttoaineiden poltosta pe-
räisin olevalla happamoittavalla laskeumalla on yhteys rakennusten ja materiaalien syö-
pymiseen. Aiempien, mm. dieselbussien ympäristökustannuksia koskeneiden tarkaste-
lujen perusteella (European Commission 2000) korroosiohaitan osuus kokonaisympä-
ristökustannuksissa on pieni (alle 1 % luokkaa). Korroosiovaikutusta ei siten arvioida
tarkemmin tässä selvityksessä.

8 VUOSAARI B:N SÄHKÖNTUOTANNON PÄÄSTÖJEN
ARVOTTAMINEN

8.1 Terveysvaikutukset pääkaupunkiseudulla
Sairastavuusriski on arvotettu vastaavasti kuten pakokaasupäästöjen tapauksessa. Säh-
könajoneuvojen kulutuksen aiheuttamat haitat ovat erittäin matalia � heijastaen Vuo-
saari B-laitoksen aiheuttamia useita kertaluokkia alhaisempia pitoisuuksia liikenteeseen
verrattuna.  Sähköajoneuvojen maksimikulutuksen haitat ovat tulosten mukaan hyvin
alhaiset, n. 800 mk.

Myös kuolleisuusriski on arvotettu vastaavasti kuten pakokaasupäästöjen tapauksessa.
Sähkönajoneuvojen kulutuksen aiheuttama kuolleisuusriski on erittäin matala. Sähkö-
ajoneuvojen maksimikulutuksen haitat ovat 2 500 mk.

8.2 Muut vaikutukset
Ilmastonmuutos on arvotettu vastaavasti kuin pakokaasupäästöjen kohdalla. Paras arvio
haittojen lisääntymiselle. Vuosaari B:n tuotannossa ja sähköautojen maksimienergian-
kulutuksen tapauksessa on 840 000 mk.

Vuosaaren B:n päästöjen aiheuttamat otsoninmuodostuksen ja edelleen metsävaurioiden
haitat on laskettu samalla periaatteella kuin pakokaasupäästöjen ympäristökustannukset
Maksimissaan haitoiksi saadaan sähköajoneuvovaihtoehto1:ssä 9 100 mk. Vuosaari B:n
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päästöistä aiheutuvat satovauriot ovat maksimissaan 550 mk. Likaantuminen merkitys
on vähäinen, maksimissaan 130 mk.

9 SÄHKÖNTUOTANNON PÄÄSTÖJEN ARVOTTAMINEN
KESKIMÄÄRIN JA HIILILAUDEVAIHTOEHDOSSA
Suomen keskimääräisen sähköntuotannon sekä hiililauhdetuotannon aiheuttamat vai-
kutukset on arvioitu ExternE-metodologiaa käyttävän selvityksen avulla (Krewitt &
Heck 2000). Selvityksen tuloksista on hyödynnetty eri komponenteille laskettuja mk/t �
haittoja eri vaikutuksille. Haitat on laskettu sähköajoneuvovaihtoehdon maksimikulu-
tuksen (vaihtoehto 1) aiheuttamille päästöille. Metodologia eroaa muussa työssä käyte-
tystä menetelmästä lähinnä sairastavuuden korkeimpina yksikköarvoina (ExternE-
arvot).

Kun haitat kohdistetaan sähköajoneuvovaihtoehdon maksimikulutuksen aiheuttamille
päästöille ja lisäksi huomioidaan vain pääkaupunkiseudun väestö, sairastavuusriskin ar-
voksi saadaan keskimääräisen sähköntuotannon vaihtoehdossa 9 500 mk ja hiililauhde-
vaihtoehdossa 30 700 mk. Kuolleisuusriskiksi saadaan keskimäärin 18 700 mk ja ääri-
tapauksessa 73 600 mk. Kasvillisuusvaikutuksiksi saadaan 2 000 � 2 700 mk. Vaiku-
tusten luonteen vuoksi kasvillisuuden haitat arvioidaan koko Suomen osalta. Ilmaston-
muutosvaikutuksen arvoksi saadaan koko Suomen osalta keskimääräisen sähköntuotan-
non osalle 516 000 mk ja hiililauhdevaihtoehdossa 2 260 000 mk.

10 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Alustavien tulosten mukaan Helsingissä sähköajoneuvoihin siirtymisen hyödyt ovat
noin 13 � 15 milj. mk vuonna 2020 kun terveysvaikutukset ja likaantuminen on huo-
mioitu pääkaupunkiseudulla, metsä- ja viljelykasvivaikutukset Suomessa sekä ilmasto-
vaikutukset globaalisti. Suurimmat ympäristöhyödyt aiheutuvat sairastavuuden ja kuol-
leisuuden alentumisesta. Alentuma vastaa noin 10 % kokonaisympäristökustannuksista
PLJ-vaihtoehdossa v. 2020.

Terveysvaikutukset (sairastavuus ja kuolleisuus) ovat alhaisimmat siinä tapauksessa
kun sähköajoneuvojen tarvitsema energia on tuotettu Vuosaaren B-maakaa-
suvoimalaitoksessa. Keskimääräisen suomalaisen sähkötuotannon hiilidioksidin omi-
naispäästöt ovat kuitenkin päästöjä hillitsevässä ns. politiikkaskenaariossa v. 2020 hie-
man Vuosaarta alhaisemmat jolloin kokonaisuutena keskimääräinen sähköntuotanto on
laskelmien mukaan hieman parempi ratkaisu. Heikoin vaihtoehto tulosten mukaan on
hiililauhde, jonka ympäristökustannukset ovat moninkertaiset muihin sähkön tuotanto-
tapoihin verrattuna.

Kaikissa sähköntuotantotapauksissa sähköajoneuvovaihtoehdon ympäristökustannukset
jäävät tavanomaista vaihtoehtoa huomattavasti alhaisemmaksi. Yhteenvetolaskelmat
pohjautuvat sähköajoneuvojen maksimienergiankulutukseen, jolloin todellinen ener-
giankulutus v. 2020 on mahdollisesti alhaisempi. Toisaalta tuloksissa ei ole huomioitu
sähköajoneuvojen tarvitsemaa lisälämmitystä, joka ratkaisusta riippuen saattaisi alentaa
pakokaasupäästöjen vähentymisestä seuraavaa hyötyä muutamilla prosenteilla.
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Eri sähköntuotantovaihtoehdot eivät vaikuta tässä yhteydessä erityisen paljon sähköajo-
neuvojen lisäämisen kokonaisympäristöhyötyyn. Sähköajoneuvojen ympäristökustan-
nukset vaihtelevat kuitenkin sinänsä voimakkaasti tehdyistä tekniikka- ja kulutus- sekä
energiantuotanto-oletuksista riippuen.

Taulukko 11. Alustava yhteenveto sähköajoneuvoihin siirtymisen hyödystä
Helsingissä kun terveysvaikutukset ja likaantuminen on huomioitu
pääkaupunkiseudulla, metsä- ja viljelykasvivaikutukset Suomessa sekä
ilmastovaikutukset globaalisti mk/a.

Toimenpide Sairastavuus-
riski

Kuolleisuus-
riski

Likaantu-
minen

Metsä- ja viljely-
kasvivaikutukset

Ilmasto-
vaikutukset

Yhteensä

Pakokaasupäästöjen
alentuminen +3 005 370 +10 700 000 +1 024 100 +91 070 +1 032 500 +15 853 040
Sähköntuotannon
lisäys, Vuosaari B -800 -2 503 -133 -9 666 -840 952 -854 054
Sähköntuotannon
lisäys keskimäärin -9 503 -18 745  -9 796 -516 470 -554 514
Sähköntuotannon
lisäys, hiililauhde -30 705 -73 630  -13 173 -2 255 517 -2 373 025
Kok. ympäristöhyöty eri sähköntuo-
tantovaihtoehdoissa      
Sähköntuotannon
lisäys, Vuosaari B +3 005 000 +10 697 000  +81 000 +192 000 +14 999 000
Sähköntuotannon
lisäys keskimäärin +2 996 000 +10 681 000  +81 000 +516 000 +15 299 000
Sähköntuotannon
lisäys, hiililauhde +2 975 000 +10 626 000  +78 000 +1 223 000 +13 480 000
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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 �



206

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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UUDET AJONEUVOTEKNIIKAT JA
NIIDEN POTENTIAALIT

ENERGIANKULUTUKSEN JA
PÄÄSTÖJEN

VÄHENTÄJÄNÄ

Juhani Laurikko
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Raportointiaika              Tammikuu 2001
  Raportointikausi 1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T0023
Projektin nimi

Uudet ajoneuvotekniikat ja niiden potentiaalit energiankulutuksen ja päästöjen
vähentäjänä
Vastuuorganisaatio

VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö
Projektin vastuuhenkilö

Juhani Laurikko
Projektin yhteyshenkilö Osoite

Juhani Laurikko PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

(09) 456 5463 (09) 460 493 Juhani.Laurikko@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.1.2000 12 kk 31.12.2000

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

MOBILE2-rahoitus 150
Muu rahoitus eriteltynä

Yhteensä 150
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

• Ylläpitää ja kasvattaa kansallista tietämystä uusista moottori- puhdistin- ja voimalaiteteknii-
koista, jotta niiden käyttökelpoisuutta ja päästövähenemäpotentiaalia Suomen olosuhteissa
voitaisiin arvioida.

• Selvittää mahdollisuuksia prototyyppien saamisesta koe- ja kenttäkäyttöön, jolloin niistä py-
ritään saamaan omakohtaisia mittaus- ja käyttökokemuksia.

• Liikenneministeriön asettama lisätehtävä: Osallistua UNECE/WP29/GRPE:n toimintaan.

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

• Laurikko, Juhani. Polttokennojen mahdollisuudet autojen voimanlähteenä. 2000-luvun auto-
tekniikka ja elektroniikka. Espoo 2. - 3.2.2000. Helsinki, Autoalan koulutuskeskus, 2000. 24
s.

• Laurikko, Juhani, Ekologisempi autoteknologia. Onko ekologista autoa olemassa � seminaari
10.11.2000 � Marina Congress Center, Helsinki. 6 s.

• Laurikko, Juhani, Energiatehokas ja vähäpäästöinen liikenne - mitkä ovat edellytykset?  En-
ergia 2000 Kongressi, Tampere, 18.10.2000. Osa F.  10 s.

• �Viittä vaille valmista� � DC esitteli NECAR5-polttokennoauton. Suomen Autolehti 1/2001.

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

• Seurantaryhmäkokous 17.05.2000
• Seurantaryhmäkokous  09.10.2000
• Onko ekologista autoa olemassa � seminaari 10.11.2000 � Marina Congress Center, Helsinki.
• Energia 2000 Kongressi, Tampere, 18.10.2000. Osa F.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

• Ei ole.

Patentit hankkeeseen liittyen

• Ei ole.
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1. JOHDANTO

Jo noin sadan vuoden ajan autojen voimalaitteena on lähes yksinomaan käytetty mäntäpoltto-
moottoria, jonka polttoaineena on ollut jokin raakaöljyjaloste, tavallisimmin bensiini tai die-
selöljy, nykyisin lisääntyvässä määrin myös maa- tai nestekaasu. Mäntämoottoria on onnis-
tuttu kehittämään jatkuvasti vastaamaan kulloisenkin ajankohdan sille asettamia vaatimuksia.
Niistä tärkeimmät ovat varmasti vähäiset ympäristöpäästöt ja pieni energian kulutus, mutta
myös käyttövarmuus ja edullinen hinta ovat koko ajan seuranneet mukana.

Varteenotettavaa kilpailijaa ei mäntämoottorille ole ilmestynyt, vaikka esimerkiksi sähkökäyt-
töisten autojen historia on yhtä pitkä kuin polttomoottoriautojen. Pääsyy on selkeästi sähkön
vaikeassa varastoitavuudessa. Nykyisten parhaidenkin akkujen tarjoama teho- ja energiatiheys
on vaatimaton ja hinta korkea verrattuna nestemäisten hiilivetyjen vastaaviin arvoihin. Kataly-
saattorien ja muun pakokaasujen puhdistustekniikan onnistunut integrointi osaksi voi-
malaitetta on kyennyt ratkaisemaan mäntäpolttomoottorin voittokulun toistaiseksi vaikeim-
man kompastuskiven eli pakokaasupäästöjen hallinnan. Kun samalla raakaöljyn hintakehitys,
ainakin pitkällä aikavälillä, on ollut varsin tasaista ja hinta suhteellisen edullinen, ei tarvetta
vaihtoehtojen kehittämiselle ole juuri ollut.

Tilanne alkaa kuitenkin hiljalleen muuttua. Vaikka puhdistuslaiteteknologia on osoittautunut
tehokkaaksi, päästörajoitusten jatkuva kiristyminen on tehnyt jälkikäsittelylaitteistosta koko
ajan mutkikkaamman ja entistä kalliimman. Myös energian kulutuksen pienentäminen moot-
toritekniikkaa kehittämällä on vaikeaa, kun pakokaasujen puhtausvaatimukset jatkuvasti ki-
ristyvät. Tämä on lisäännyt mielenkiintoa tutkia kokonaan uusia vaihtoehtoja, joissa luontaiset
päästöt olisivat vähäisemmät, ja ennen kaikkea energiatalous parempi. Ratkaisevampaa kuin
ns. myrkylliset päästöt, alkaakin olla hiilidioksidipäästöjen (ja muiden kasvuhuonekaasujen)
vähentäminen.

Tätä taustaa vasten on alun perin 60-luvun alussa avaruusalusten sähköntuottajaksi kehitetty
polttokenno, eli laite, joka kykenee synnyttämään sähkövirtaa yhdistämällä vetyä ja happea,
ollut viime vuodet ollut kasvavan kiinnostuksen ja intensiivisen tutkimuspanostuksen kohtee-
na. Panostus on tullut erityisesti autoalan suunnalta, joka pyrkii kehittämään siitä 2000-luvun
�saasteetonta� voimalaitetta, joka vähitellen korvaisi polttomoottorit. Polttokennovoimalait-
teen ominaisuudet ovatkin koko ajan kehittyneet ja sen kaupallinen hyödyntäminen alkaa olla
mahdollista muutaman vuoden kuluessa. Eturivin kehittäjät (mm. DaimlerChrysler, Ford,
Honda, Toyota) lupailevat ensimmäisiä autoja kauppoihin noin 2003-2004.

2. TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena oli ylläpitää ja kasvattaa kansallista tietämystä uusista moottori- puh-
distin- ja voimalaitetekniikoista, jotta niiden käyttökelpoisuutta ja päästövähenemäpotentiaalia
Suomen olosuhteissa voitaisiin arvioida.

Selvittää mahdollisuuksia prototyyppien saamisesta koe- ja kenttäkäyttöön, jolloin niistä py-
ritään saamaan omakohtaisia mittaus- ja käyttökokemuksia.
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimus on suoritettu seuraamalla ammattikirjallisuutta, lehtiä ja muuta lähdeaineistoa, eten-
kin koko ajan laajenevaa Internet/web-pohjalle rakennettuja sähköisiä tietolähteitä. Ne ovat
tämän tyyppisen, nopeasti kehittyvän aihealueen kohdalla erityisen sopivia jatkuvan ja nopean
päivittymisensä ansiosta.

Lisäksi on osallistuttu kahteen autoalan kongressiin, eli SAE World Automotive Congress
2000, (Detroit, Michigan, maaliskuu) ja 2000 FISITA World Automotive Congress �konfe-
renssiin (Seoul, kesäkuussa);

4. TULOKSET

Kilpailu polttokennokäyttöisen auton markkinoille tuomisesta on tällä hetkellä varsin suuren
huomioarvon kohteena. Lupauksia on annettu markkinoille tulosta v. 2003-2004, mutta mi-
tään tarkkoja volyymejä ei juuri kukaan vielä mainitse.

Kärkiyritys on DaimlerChrysler (DC), joka on vahvasti liittoutunut. Avainteknologian � siis
itse polttokennon � toimittaa kanadalainen Ballard, joka on autosovelluksiin sopivimman
PEM-tyyppisen polttokennon teknologian kiistaton keihäänkärki. Daimler onkin voimakkaasti
liittoutunut Ballardin kanssa ja ottanut strategiseksi kumppanikseen myös toisen autoyhtiön,
Fordin. Nämä kolme ovat perustaneet yhdessä xCELLsis-nimisen yhtiön kehittämään poltto-
kennoauton voimalaitepakettia, johon kuuluu varsinaisen sähköä tuottavan polttokennon li-
säksi myös polttoainereformeri, ajomoottorit ja koko järjestelmän ohjaus- ja säätöyksiköt.

DC:n NECAR4, joka esiteltiin keväällä 1999, on
siitä jo varsin hyvä osoitus. NECAR4 on nyt käyt-
tökokeissa Munchenin lentokentällä, jossa on tarvit-
tava vetytankkausasema. Sitä hyödyntävät myös
MAN/Neoplan �polttokennobussiprojekti ja BMW
vetypolttomoottorisissa BMW 750Hli �koeautois-
saan. Polttoaine onkin eräs suurimpia kysymys-
merkkejä.

NECAR4 tankkaa vetyä automaattisella robottiasemalla.

DC:n NECAR5  liputtaa metanolipolttoaineen puolesta

Polttoaineen valintaongelma vety/metanoli/bensiini/muu on ollut keskeinen kysymys jo koko
viime vuoden. Selkeä kannanotto metanolin puolesta saatiin DaimlerChrysleriltä, kun se esit-
teli NECAR5 -auton marraskuussa 2000.

Kuten viimeisimmät kaksi edeltäjäänsäkin, NECAR5 on rakennettu Mercedes-Benzin A-
sarjan koriin. Edeltäjistään se kuitenkin eroaa siinä, että nyt koko voimalaitepaketti ja siihen
liittyvät apulaitteet on kyetty sijoittamaan joko keulalla sijaitsevaan pieneen moottoritilaan tai
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pohja-levyn alle niin, etteivät ne enää vie hyötytilaa, vaan auto vastaa matkustamotiloiltaan
aivan normaalia polttomoottorikäyttöistä A-sarjalaista. Voimalaite - Ballard Mark 900 - on
DC:n mukaan 30% pienempi kuin NECAR4:n, mutta samalla 50 % tehokkaampi. Siksi
NECAR5 kykenee jopa 150 km/h huippunopeuteen.

Huolimatta siitä, että NECAR5 on
tekniikaltaan monessa mielessä
lähempänä edeltäjäänsä NECAR4:ää,
on se silti enemmän sukua  NECAR3:n
kanssa, sillä molempien näiden autojen
polttoaineena on metanoli, kun taas
NECAR4 käyttää puhdasta kaasumaista
vetyä.

Vaikka puhdas vety periaatteessa
antaakin kennolle parhaan
hyötysuhteen, vedyn jakeluun ja va-
rastointiin autossa liittyy vielä niin
paljon ongelmia, että DC on katsonut

parhaaksi tässä vaiheessa satsata �metanolisoituun� vetyyn. NECAR5 �autossa on siis refor-
meri, jolla polttokennon tarvitsemaa vetyä valmistetaan metanolista, joka nestemäisenä on
helpompaa varastoida jaella ja tankata kuin vety.

Jo 1997 esitelty NECAR3 perustui
tällaiseen peruskonseptiin, mutta
NECAR 5:ssä myös reformeriyksikkö
on kyetty puristamaan niin kompaktiin
kokoon, että se ei täytä koko
tavaratilaa, niin kuin NECAR3:n
tapauksessa. Koko voimapaketin

painoa on onnistuttu samalla pudottamaan runsaat 300 kg. Vaikka reformeri huonontaakin
voimalaitteen kokonaishyötysuhdetta, DaimlerChysler ilmoittaa NECAR5:n tuottavan hiili-
dioksidia noin kolmanneksen vähemmän kuin vastaava auto bensiinimoottorilla tuottaa.

Asiakasautoja vuonna 2004?

NECAR 5 on DC:n pääjohtajan Jűrgen Schremppin mukaan jo hyvin lähellä tuotetta, jota
voitaisiin alkaa myydä asiakkaille. �NECAR-sarja on nyt valmis ja tehnyt tehtävänsä. On tul-
lut aika siirtyä yksittäisistä prototyyppiautoista sarjatuotantoon�. Daimler ensimmäisten asia-
kasautojen markkinoille tulon on ennustettu tapahtuvan vuonna 2004. Silloin tosin puhutaan

NECAR 5 tankataan aivan tavanomaisen
auton tapaan nestemäisellä polttoaineella.
Yksi tankkaus riittää noin 500�600 km
ajoon.
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vielä varsin vaatimattomista tuotantoluvuista, alle 1000 autoa, mutta DC:n polttokennoauto-
projektia johtavan tohtori Ferdinand Panikin mukaan vuosituotanto voi kasvaa jo 100,000
auton tasolle vuoteen 2010 mennessä.

Metanoli on joustava polttoaine ja mahdollinen myös suoraan polttokennolle

Aivan kuten vetykin, jota voidaan valmistaa useilla ei-fossiilisilla tavoilla, on metanolikin
monella tapaa �joustava� polttoaine, sillä sitäkin voidaan valmistaa syntetisoimalla moninai-
sista lähtöaineista, niin fossiilisista (maakaasu, hiili) kuin ei-fossiilisistakin (erilaiset biomas-
sat). Myös uusiutuvien raaka-aineiden käyttö on siis mahdollista. Sillä tavoin unelma �ehty-
mättömästä� energian lähteestä toteutuu jo metanolinkin kohdalla. Monessa mielessä vety on
kuitenkin vielä monipuolisempi ja puhtaampi, sillä reformeriyksiköllä varustettu polttokenno-
auto ei ole aivan �nollapäästöinen�, vaan tuottaa hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, molempia to-
sin niin vähäisessä määrin, että se alittaa ankarimmatkin tämän hetken pakokaasunormit eli
Kalifornian osavaltion SULEV (Super Ultra-Low Emissions Vehicle) raja-arvot.

Metanolin puolesta tulevaisuuden liikennepolttoaineena puhuu myös sellainen kehityskonsor-
tio, jossa ovat mukana samat yhtiöt � DC, Ballard ja xCELLsis - kuin NECAR-hankkeenkin
takana, mutta ne ovat lisäksi liittoutuneet suuriin öljy- ja kemian alan tuotantoyhtiöihin, joita
ovat BP-Amoco, Statoil, BASF ja MethanEx. Näiden tavoitteena on, paitsi tuoda metanoli
laajalti jakeluverkkoon, kehittää suoraan metanolilla toimimaan kykenevä polttokenno, jolloin
järjestelmä yksinkertaistuisi huomattavasti, ja hyötysuhdekin paranisi samalla.

Jopa ensimmäinen demonstraatioauto, jota suorametanolikenno kuljettaa, on jo myös esitelty
julkisesti. DC:n kehitystiimi sai esittelytilaisuudessa mikroauton kulkemaan 3 kW tehoisella
kennolla parhaimmillaan jopa 35 km/h nopeutta noin 15 km matkan ennen kuin metanoli lop-
pui säiliöstä. Seuraavaksi ryhmän on tarkoitus keskittyä teholtaan kaksinkertaisen (6 kW) ja
jännitetasoltaan 60 V järjestelmän laboratorio- ja kestotestaukseen. Yhtään nopeampaa mark-
kinoille tuloa ei tällekään järjestelmälle kuitenkaan lupailla, vaan kymmenen vuoden kehitys-
aikaan on syytä varautua.

Bensiininkin reformointia tutkitaan

Bensiininkin käyttöä reformerin polttoaineena kehitetään, ja siinä työssä DC on liittoutunut
Shell Research�in kanssa. DC:n mukaan bensiinireformerien koko on kuitenkin vielä liian
suuri ja käyntiinlähtö epäkäytännöllisen hidasta. Myös järjestelmän kokonaishyötysuhde on
huonompi kuin metanolilla.

Vahvaa bensiinireformerien kehitystyötä on tehnyt myös Epyx (A D Little�n tytäryhtiö), joka
hiljattain liittoutui eurooppalaisen kennovalmistajan DeNoran kanssa muodostaen Nuvera-
nimisen yrityksen.

Japanilaiset myös vahvasti mukana kehityksessä

Toisaalta myös japanilaiset autonvalmistajat ovat vahvasti mukana. Toyotalla on kaksi kon-
septiautoa ja etenkin Honda on ottanut kovaa kiriä, sillä se julkisti syyskuussa 2000 FCX-V3
mallin, jolla se osallistuu California Fuel Cell Partnership-hankkeeseen. Siinä uutta ajoneu-
voteknologiaa demonstroidaan ja kehitetään �kenttäolosuhteissa�. Auto on nelipaikkainen, ja
varsin tavanomaisen auton näköinen. Polttokennon (Ballard) teho on 62 kW ja polttoaineena
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on kaasumainen vety (100 l @ 250 bar). Se hyödyntää ajomoottorien yms. osalta varsin paljon
Hondan EVPlus �sähköauton tekniikkaa.

  Honda FCX-V3 esiteltiin syyskuussa
2000.

Polttokennotekniikka etenee vauhdilla myös kaupunkibusseissa

Polttokennotekniikka etenee vauhdilla myös kaupunkibusseissa, joissa sitä on jo menestyk-
sekkäästi kokeiltu Pohjois-Amerikassa. Siellä Ballard-busseja oli 3+3 koekäytössä Vancouve-
rissa ja Chicagossa. Polttoaineena oli kaasumainen vety. Euroopassa bussikehitystyötä tekevät
etenkin saksalaiset DaimlerChryslerin EvoBus, MAN/Neoplan ja ProtonMotor.

ProtonMotor-polttokennobussi on midikokoinen EvoBus GmbH:n CITARO
polttokennokaupunkibussi

DaimlerChryslein bussiyhtiön Evobusin on määrä valmistaa 30 polttokennobussin sarja vuon-
na 2002. Ne tulevat liikenteeseen eri puolille Eurooppaa. Näin kertoi lehdistötiedotteen mu-
kaan NECAR5:n esittelytilaisuudessa puhunut, DC:n johtokunnassa polttokennostrategioista
vastaava prof. Klaus-Dieter Vöhringer. Hänen mukaansa nämä ensimmäisen sarjan autot
käyttävät kuitenkin polttoaineenaan vielä puhdasta vetyä, sillä keskitetyn polttoainehuollon
piirissä sen jakelu ei ole ongelma.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Mittapuut, jonka mukaan vaihtoehtojen suorituskykyä ja muita käyttöominaisuuksia arvioi-
daan, ovat useissa tapauksissa sidotut mäntäpolttomoottoritekniikalla ja nestemäisillä hiili-
vetypolttoaineilla saavutettaviin arvoihin. Kilpailevilla vaihtoehdoilla niihin on vaikea päästä,
varsinkin toimintamatkan osalta. Toisaalta autoja käytetään koko ajan sellaisissa ajo- ja kul-
jetustehtävissä, joissa lyhyempikin toimintamatka olisi riittävä. Myös liikenneruuhkien jatku-
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va lisääntyminen ja nopeusrajoitusten yleistyminen on tehnyt auton suuresta huippunopeu-
desta täysin abstraktin käsitteen. Ns. �järkevin perustein� muodostettujen suorituskykytavoit-
teiden täyttäminen alkaa onnistua jo muillakin voimalaitevaihtoehdoilla, varsinkin jos tarkas-
tellaan kaupunki- ja taajamaliikennettä.

Jäljellä ovat kuitenkin useimmissa tapauksissa perusvaihtoehtoa korkeammat kustannukset
sekä polttoaineen jakeluverkon ja muun energiahuollon suhteellinen kehittymättömyys. Nä-
mäkin kynnykset voivat olla helpoimmin ylitettävissä fleet-tyyppisissä, keskeisen energia-
huollon piirissä toimivissa autoistoissa, joita pääasiassa käytetään juuri taajamissa. Taajama-
liikenne on siis katsottava eräänlaiseksi vaihtoehtoisten voimalaitetekniikoiden �kehitys- ja
demonstraatiolaboratorioksi�.

6. JATKOSUUNNITELMAT

Hankkeesta laaditaan loppuraportti tammikuun 2001 loppuun mennessä.

Tietolähteitä

http://www.daimlerchrysler.com/
http://www.ballard.com/
http://www.xcellsis.com/

http://www.HyWeb.de/index-e.html Vety/polttokennotietoportaali
http://www.hydrogen.org/h2muc/introe.html Muchenin lentokentän H2-
projekti

http://www.usfcc.com/ US. Fuel Cell Council
http://www.e-sources.com/hydrogen/urlres.html Vetytietoa webissä
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M2T0024

SUOMEN OSALLISTUMINEN COST
346-PROJEKTIIN RASKAIDEN
AJONEUVOJEN PÄÄSTÖT JA

POLTTOAINEENKULUTUS

Jussi Sauna-aho
Liikenne- ja viestintäministeriö

Olavi Koskinen
Tiehallinto
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                      Raportointiaika     Tammikuu 2001
         Raportointikausi   1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T0024
Projektin nimi
"Suomen osallistuminen COST 346-projektiin Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja
polttoaineenkulutus"
Vastuuorganisaatio
Liikenneministeriö, Tavaraliikenneyksikkö
Projektin vastuuhenkilö

Jussi Sauna-aho
Projektin yhteyshenkilö Jussi Sauna-aho Osoite

Jussi Sauna-aho Liikenneministeriö, PL 235, 00131 Helsinki
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

90-1602305 90-1602597 jussi.sauna-aho@mintc.fi
Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Tielaitos Velhonoja Pauli 0204442315 Pauli.velhonoja@tieh.fi
Ajoneuvohallintokeskus Knekt Ove 01007800 Ove.knekt@ake.fi
HKL Liesaho Kari 09-4723131 Kari.liesaho@hkol.hki.fi
Oy Sisu Auto Ab Lindholm Kari +358-19-2753303 kari.lindholm@sisuauto.com
Ympäristöministeriö Saari Risto 1991 9606 risto.saari@vyh.fi
TEKES Kotila Heikki 0105215873 heikki.kotila@tekes.fi
VTT YKI Mäkelä Kari 09-456 4586 Kari.s.makela@vtt.fi
TTKK/LIKU Mäntynen Jorma 03-3653444 mantynen@cc.tut.fi
TKK/Liikennelaboratorio Niittymäki Jarkko 09-4513809 jarkko.niittymaki@hut.fi
TKK/Polttomoottorit Turunen Raimo +358-9-451 3455 raimo.turunen@hut.fi
Metsäteho Oy (virallinen
vahvistus puuttuu)

Pennanen Olavi 09-1325240 olavi.pennanen@metsateho.fi

VTT Energia Nylund Nils-Olof 09-456 5518 nils-olof.nylund@vtt.fi
Fortum Oil and Gas Oy Honkanen Markku 010 45 23 482 markku.honkanen@fortum.com

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

25.11. 1999 5 vuotta 2004-12-31

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 20,0 40,0 20,0 80

Muu rahoitus eriteltynä 52,8 271,5 152,5 427,5 86,5 990,8

LM 2,8 46,5 62,5 31,5 11,5 154,8

Tiel 50,0 0 50

YM 15,0 0 15

AKE 150,0 0 0 0 150

HKL 36,0 4,0 0 40

TEKES 0 0 281,0 0 281

0 0

EU-Komissio 14,0 75,0 75,0 75,0 75,0 314

Rahoitus yhteensä 52,8 341,5 152,5 427,5 106,5 1080,8

Työpanos, ym. yht. 105,0 230,0 150,0 155,0 135,0 775

Rahoitus + työpanos, ym. yht 157,8 521,5 302,5 582,5 241,5 1805,8

* suunniteltu

MOBILE2-raporttikaavake 2000
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Hankkeen tavoite
COST 346:n toimintatavoitteet
1. Kehittää ohjeisto (protokolla) raskaiden ajoneuvojen (=HDV) päästöjen ja

polttoaineenkulutuksen määrittämistä varten
2. Tuottaa edustava joukko HDVien moottorikarttoja päästöjen ja polttoaineenkulutuksen

määrittämistä varten.
3. Suorittaa partikkeleiden koko ja määrämittauksia, koska terveysvaikutuksiltaan merkittävistä

partikkeleista on puutteellisesti tietoja nykyisin.
4. Koska yksittäisten ajoneuvojen päästöjen laskemiseksi  eri olosuhteissa tarvitaan

simulointimalleja, käytetään työssä olemassa olevia, tai aivan uusia malleja.
5. Koska mallit tulee validoida hankkeessa kehitetään ohjeisto (protokolla) sekä hankitaan

tarvittava tietoaineisto mallien validointia varten.
6. Kartoittaa tietotarpeet raskaiden ajoneuvojen päästöjen määrittämiseksi ja tehdä suosituksia

informaation lähteistä ja tietojen hankintamenetelmistä.

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

MOBILE2-seurantaryhmän kokoukset 17.05.2000 ja 10.10.2000

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. JOHDANTO

COST 346-projekti �Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus� käynnistyi vuoden
1999 lopussa Suomen aloitteen pohjalta. Viisitoista COST-maata on allekirjoittanut
tutkimussopimuksen ja lisäksi kahden ei-COST-maan organisaatiota on mukana hankkeessa.

Suomen aloite perustui siihen, että Suomessa dipl.ins. O. H. Koskinen kehitänyt erinomaisen
työkalun � ajoneuvosimulaattorin (= VEMOSIM) - kuvaamaan ajoneuvon liiketilaa.
VEMOSIMin avulla voidaan määrittää eri ajoneuvojen (henkilöauto, pakettiauto, linja-auto,
kuorma-auto ja kuorma-auto varustettuna perävaunulla (-vaunuilla) liiketila sekä
energiankulutus ja päästöt erilaisissa tie- ja liikenneoloissa (ts. minkä tahansa ajoneuvon ja
missä tahansa olosuhteissa). VEMOSIM sopii myös junien (sekä sähkö- että dieselvetureilla
varustetut) liiketilan sekä energiankulutuksen ja päästöjen analysointiin rataverkolla.

VEMOSIMin hyväksikäyttämisessä on yksi ongelma, nimittäin ajoneuvojen moottorikarttojen
puute. Näiden tuottaminen on lisäksi erittäin kallista. Tämän ongelman vähentämiseksi Suomi
(tämän artikkelin kirjoittajat) teki aloitteen COST346-hankkeesta tarkoituksena tuottaa
eurooppalaisena yhteistyönä moottorikarttoja.

COST346-hanke osoittautui suunnitteluvaiheessa tavanomaista suuremmaksi. Siksi sen
aikataulu on 5-vuotinen normaalin kolmen vuoden sijasta.

COST 346-hankkeessa määritellään mm. moottorikarttojen tuottamisprotokolla, tuotetaan
joukko raskaiden ajoneuvojen moottorikarttoja, tuotetaan tietoja raskaiden ajoneuvojen
aiheuttamista pienhiukkasista sekä tulosten perusteella laaditaan ehdotus, että EU-
lainsäädäntöä tulisi kehittää niin, että moottorivalmistajat velvoitettaisiin mm. esimerkiksi
moottorin tyyppihyväksyntää varten tuottamaan em. moottorikarttoja viranomaisten käyttöön.

COST346-hankkeen tavoitteena on tuottaa 70 � 100 moottorikarttaa, josta Suomen osuus on
vähintään viisi  moottorikarttaa.

COST 346:n tuottamien tulosten hyväksikäytön kannalta Suomessa kehitetty
ajoneuvosimulaattori on keskeinen.  Vastaava simulaattoria ei ole toistaiseksi missään muualla
viranomaisten käytössä. Suomen VEMOSIM-ohjelmiston sovelluskohteita ja eräitä tuloksia on
esitetty tämän artikkelin lopussa taulukoissa 1 � 5.

Moottorikarttojen saatavuuden parantaminen yhdessä maamme tie- ja katuverkon digitaalisen
tietojärjestelmän DIGIROAD kanssa laajentaa ajoneuvosimulaattorin VEMOSIM käyttöä
merkittävästi. DIGIROADia, jota varten Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta laaditaan
suunnitelmaa (suunnitelma valmistuu tammikuussa 2001), aletaan toteuttaa v. 2001. Jo tässä
vaiheessa on alettu selvittää yksityiskohtaisemmin VEMOSIM-DIGIROAD-järjestelmän
soveltamisia (kts. kohta JATKOSUUNNITELMAT), minkä myötä selviää tarve myös
menetelmälliseen ja tuotekehitystyöhön.
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2. TAVOITTEET

COST 346:n toimintatavoitteet

1. Kehittää ohjeisto (protokolla) raskaiden ajoneuvojen (=HDV) päästöjen ja
polttoaineenkulutuksen määrittämistä varten

2. Tuottaa edustava joukko HDVien moottorikarttoja päästöjen ja polttoaineenkulutuksen
määrittämistä varten.

3. Suorittaa partikkeleiden koko ja määrämittauksia, koska terveysvaikutuksiltaan
merkittävistä partikkeleista on puutteellisesti tietoja nykyisin.

4. Koska yksittäisten ajoneuvojen päästöjen laskemiseksi  eri olosuhteissa tarvitaan
simulointimalleja, käytetään työssä olemassa olevia, tai aivan uusia malleja.

5. Koska mallit tulee validoida, hankkeessa kehitetään ohjeisto (protokolla) sekä
hankitaan tarvittava tietoaineisto mallien validointia varten.

6. Kartoittaa tietotarpeet raskaiden ajoneuvojen päästöjen määrittämiseksi ja tehdä
suosituksia informaation lähteistä ja tietojen hankintamenetelmistä.

Suomen osallistumisen tavoitteet

Osallistumisen kautta varmistetaan se, että raskaista ajoneuvoista saadaan mahdollisimman
monta moottorikarttaa VEMOSIMin käyttöön. Kunkin COST346-hankkeeseen osallistuvan
maan tulee � suunnitelman mukaan � tuottaa vähintään viisi moottorikarttaa.

Suomelle moottorikarttojen saanti on ensiarvoista,
•  koska Suomi ei voi niitä yksin tuottaa riittävästi moottorikartojen kalleuden vuoksi

ja
•  koska Suomessa moottorikarttoja voidaan käyttää täyspainoisesti Suomessa

kehitetyn VEMOSIM-järjestelmän syötetietoina.

Muissa maissa ei ole toistaiseksi VEMOSIMiä vastaavaa järjestelmää, joten ne eivät pysty
käyttämään moottorikarttoja samoin kuin Suomessa.

VEMOSIM-järjestelmää käytetään arvioitatessa raskaiden ajonevojen  (myös kevyiden
ajoneuvojen) energiankulutusta ja päästöjä sekä sitä, mihin tekijöihin tie-, katu- liikenne- ja
kuljetusten suunnittelussa, ajotapakoulutuksessa, ym.  kannattaa vaikuttaa, jotta
energiankulutusta voitaisiin säästää ja päästöjen määrää vähentää.

Suomessa kehitetty kinematiikkaan perustuva ajoneuvosimulaattori VEMOSIM on tieto-
koneohjelmisto, jonka avulla yhdessä parhaillaan kehitteillä olevaa maankattaavaa  digitaalista
tie- ja katuverkkotietojärjestelmää DIGIROAD käyttäen

•  voidaan tarkastella
•  mitä tahansa ajoneuvoa (henkilöauto, pakettiauto, linja-auto, kuorma-auto,

kuorma-auto+puoliperävaunu ja kuorma-auto + varsinaien perävaunu)
•  millä tahansa tiellä ja kadulla sekä

•  määrittää
•  kuinka ajoneuvo liikkuu (nopeus, kiihtyvyys/hidastuvuus)
•  paljonko metri metriltä sekunti sekunnilta kuluu polttoainetta ja
•  paljonko syntyy päästöjä komponenteittain.
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Osallistuminen COST346-hankkeeseen mahdollistaa sen, että Suomen VEMOSIM-
järjestelmää voidaan alkaa käyttää entistä laajemmin, varsinkin kun DIGIROAD-järjestelmän
suunnitelmaa aletaan toteuttaa maassamme Tiehallinnon toimesta v. 2001 ja saatetaan se
käyttöön v. 2003.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

OSALLISTUVAT MAAT JA ORGANISAATIOT

COST 346-hankkeen toteuttamiseen osallistuu seuraavat  maat:
•  Alankomaat
•  Belgia
•  Espanja
•  Italia
•  Itävalta
•  Liettua
•  Ranska
•  Ruotsi
•  Saksa
•  Suomi
•  Sveitsi
•  Tanska
•  Tsekin tasavalta
•  Unkari
•  Yhdistyneet Kuningaskunnat

Lisäksi hankkeeseen osallistuu kaksi Ei-COST-maan organisaatiota:
•  Technion, Isreal Institute of Technology
•  The Moscow State Automobile and Road Technical University

MENETELMÄT

Tutkimusmenetelmät ja työn organisointi on määritetty kansainvälisessä COST346-
hankkeessa, tarkemmin sanottuna sen tieteellisessä ohjelmassa.

Seuraavassa on ote COST 346-hankkeen tieteellisestä ohjelmasta, jossa on määritetty työn
vaiheet ja sisältö.

COST 346: SCIENTIFIC PROGRAMME (MoU:n/COMTECH/6/99/REV.1, 1 March
1999)

The scientific work programme is designed to improve emission estimates for HDV�s. Therefore
the quality and quantity of emission data and statistical data on the activities of HDV�s has to be
improved.

The following steps will be undertaken:
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1.  Definition of the detailed work programme

•  review of programmes of related R&D projects and their budgets
•  review of existing models and essential parameters
•  review of existing emission data and on-going programmes
•  definition of the statistical data needed for emission estimates
•  definition of the necessary measurements (number of engines/vehicles, cycles, scope

of analysis)
•  definition of a validation programme
•  definition and recommendations for national programmes to improve statistical data
•  review and final decision on the work programme and time table
•  distribution of the programme to the individual laboratories
•  decision on model parameters to be considered for emission modelling
•  interim report

2.  Preparation of measurement programme

•  definition of a protocol for HDV emissions and fuel consumption testing

•  definition of work plans for the individual laboratories according to their R&D
programmes

•  reviewing and/or applying the QA procedure in the individual labs

•  final definition of the work programme of the individual laboratories

•  interim report

3.  Measurement programme on emissions

•  strong co-ordination to improve the synergistic effects of the international co-
operation

•  acquisition of the vehicles/engines

•  laboratory tests

•  validation programmes

•  data cross check between laboratories, statistical evaluation (error, deviation etc.)

•  integrate the approved data into a joint data base

•  interim report

4.  Data definition and collection programme - statistics

•  definition of the data needed

•  recommendations for data collection and measurements (driving resistance
coefficients, fleet analysis, driving behaviour/driving cycles, loading factors, mileage,
etc.
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•  data cross check and QA

•  integration of the approved data into a joint data base

•  interim report

5.  Development of models and validation

•  integration of the data base into existing vehicle simulation models

•  validation and improvement of these models

•  final correction of models, input parameters and data base

•  draft documentation of the models, input data, and validation of the results

•  calculating on-road emissions or emission factors [g/km] with the models using the
data on emission maps and driving patterns

•  aggregating average emission factors using the activity data

•  proposing optimised methodologies by the Action

•  interim report

6.  Final report and dissemination

•  conclusions from the work in terms of recommendations for future legislative work

•  executive summary, final report, final correction of interim reports

•  recommendation of an improved European methodology for HDV emission estimates

•   final documentation

•  dissemination of reports, contents, results

HANKKEEN ORGANISOINTI

Työ on organisoitu siten, että on asettu seuraavat neljä työryhmää vastaamaan
tutkimusohjelman toteuttamisesta kansainvälisellä tasolla:

•  WG A: Vehicle Model
•  WG B: Fleet Model
•  WG C: Dissemination
•  WG D: Legislation

4. ETENEMINEN

Työ on edennyt suunnitelman mukaan. Seuraavat vaiheet kansainvälisessä COST346-
hankkeessa on toteutettu:

1. Definition of the detailed work programme

2. Preparation of measurement programme
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Lisäksi on käynnistetty kolmas osio eli

3. Measurement programme on emissions

Suomen osalta on tehty jo kaksi moottorikarttaa ja loppujen kolmen valmistelut ovat toteutettu
tai toteutumassa.

Suomessa on tehty myös polttoaineenkulutus-, vierintä- ja kiihdytysmittaukset kesäkuussa
2000. Mittausten analysointi on meneillään ja raportti tekeillä.

5. RESURSSIEN KÄYTTÖ VERRATTUNA SUUNNITELMAAN

Polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittausten siirrettiin mittalaiteongelmien vuoksi
vuoden 2000 puoliväliin ja raportointi vuoden jälkipuoliskolle.

6. MAHDOLLISET ONGELMAT

Ei ole � ainakaan toistaiseksi � ratkaisemattomia ongelmia.

7. TULOKSET

Kansainvälisen hankkeen osalta on saavutettu vain toimintatapaa koskevia tuloksina seuraavat
seikat:
•  Mittausohjelma on hyväksytty
•  Tietojen keruulomake on (lähes) hyväksytty

Eri maiden mittauksista todetaan tässä vain Suomen osuudesta em. kaksi seikkaa:
•  on tehty jo em. kaksi moottorikarttaa

•  on tehty myös polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittaukset kesäkuussa 2000.
Mittausten analysointi on meneillään ja raportti tekeillä.

8. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lähes viisi vuotta kestävästä eli normaalia pitempään kestävästä COST-hankkeesta  voidaan
ensimmäisen tutkimusvuoden perusteella sanoa vain seuraavaa:

•  Työ on käynnistynyt ja etenee suunnitelman mukaisesti.
•  Kansainvälisen COST346-hankkeen osalta ei ole käytettävissä vielä tuloksia



230

•  Suomen osalta jo tehtyjä moottorikarttoja voidaan alkaa käyttää hyväksi
VEMOSIM-järjestelmässä vuoden 2001 alkupuoliskolla ja kesäkuussa 2000 tehtyjä
kenttämittausten tuloksia sitten kun mittaukset on analysoitu ja raportoitu eli myös
vuoden 2001 alkupuoliskolla.

9. JATKOSUUNNITELMAT
Jatkosuunnitelmassa on mm. seuraavaa:

•  COST 346-hankkeeseen osallistuminen suunnitelman mukaisesti ml. hankkeen
Management Committeen ja Working-ryhmien kokousten järjestäminen
toukokuussa 2001 Suomessa (Suomen ja Ruotsin välisillä lautoilla)

•  Erillisinä Suomen jatkotutkimuksina, joissa käytetään hyväksi mm. COST346-
hankkeessa syntynyttä tai syntymässä olevaa tietoa, on suunnitteilla toteuttaa
seuraavaa:
o Yrityksen kuljetustoimen energiankulutus- ja päästöanalyysi tie- ja

katutietojärjestelmää ja ajoneuvosimulaattoria käyttäen
o Alajärven kaupungin liikenteen energiankulutus- ja päästöanalyysi tie- ja

katutietojärjestelmää ja ajoneuvosimulaattoria käyttäen
o Metsäkoneiden ja puutavara-autojen polttoaineen kulutusta koskeva tutkimus

10. ESIMERKKEJÄ SUOMEN VEMOSIM-JÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖMAHDOLLI-SUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ

VEMOSIM-järjestelmällä käyttömahdollisuuksia ilmenee taulukosta 1 ja tuotettuja tuloksia
ilmenee taulukoista 2 � 5.
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Taulukko 1. VEMOSIM-järjestelmän mahdollisia sovelluksia sekä niiden käyttäjiä

VEMOSIM-käyttäjät VEMOSIM-tulokset Tuloksia voidaan
käyttää

•  Tie-, liikenne- ja
kuljetusviran-
omaiset

Väylien rakentamisen ja parantamisen vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Suunniteltaessa ja valittaessa
linjausvaihtoehtoja

•  Liikennesuunnitte
lu ja �tekniikka

Liikenneteknisten toimenpiteiden vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Suunniteltaessa
väyläjärjestelyjä,
nopeusrajoituksia,
liikennevaloja jne.

•  Ajoneuvo- ja
moottorivalmistaj
at

Ajoneuvoteknisten ominaisuuksien vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Ajoneuvojen teknisessä
mitoituksessa

•  Kuljetusyritykset Ajoneuvoteknisten ominaisuuksien vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Ajoneuvon teknisessä
mitoituksessa tiettyyn
kuljetustehtäviin.

•  Kuljetusalan
koulutuslaitokset

Opetusmateriaalia ja koulutusvälineitä opettajille ja
opiskelijoille

Opetuksessa ja
koulutuksessa, jotka koskevat
•  Ajoneuvokinematiik-

kaa, energiankulutusta
ja päästöjä

•  Tie- ja
liikenneolosuhteiden
sekä ajotavan
vaikutusta niihin

•  Autokoulut Ajoneuvoteknisten ominaisuuksien vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Opetuksessa ja
koulutuksessa, jotka koskevat
•  Optimaalista ajotapaa

energiankulutuksen ja
päästöjen kannalta

•  Tie- ja liikenneolo-
suhteiden sekä
ajotavan vaikutusta
niihin

•  Rautatieviran-
omaiset

Ratojen rakentamisen tai parantamisen
linjausvaihtoehtojen vaikutukset energiankulutukseen,
päästöihin  ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin sekä
hyöty/kustannusanalyysit
Tasoylikäytävien turvallisuustarkastelut

Suunniteltaessa ja valittaessa
linjausvaihtoehtoja

Parannettaessa turvallisuutta

•  Rautatieliikenne-
yhtiöt

Ratojen rakentamisen tai parantamisen
linjausvaihtoehtojen, pysähdystiheyden ,
nopeusrajoitusten tai aikataulujen vaikutukset
energiankulutukseen, päästöihin, ajantarpeeseen tai
liikennöintikustannuksiin.

Suunniteltaessa ja
määritettäessä aikatauluja,
pysähdyksiä,
nopeusrajoituksia jne.

•  Liikenneturvalli-
suusviranomaiset

Ajoneuvon liikkeestä aiheutuvat onnettomuuksien syyt
eri väyläolosuhteissa.

Verrattaessa liikkeen piirturi-
ja simulointituloksia eräissä
onnettomuustapauksissa.
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Taulukko 2. Ajoneuvoyhdistelmän massavaihtoehtojen vaikutus tiekuormitukseen ja
hiilidioksidipäästöihin (Simulointi yhteysvälillä: Helsinki � Lahti ja Lahti � Helsinki)

 Kokonais-   Kuorma-   Akseli-    Ekvivalentti-  Tiekuormitus Tiekuormitus        Hiilidioksidipäästöt
 massa      koko    lukuku akseliluku
   t          t                  kpl kpl ekv.aks/100 t Indeksi Indeksi

Indeksi
(g/ajnkm)

(g/tkm)
  40        24      5         3.42     14.24 100 78.7

137.7
  53        36      6         3.34      9.27 65.1 93.9

109.6
  60        42      7         3.57      8.50 59.7 100.0

100.0
  68       49      8         3.67      7.48 52.6 108.0 92.6
  74        54      9         4.04      7.48 52.5 114.5 89.0
  80        59      10        4.21      7.14 50.1 120.9 86.1

Taulukko 3. Juvan kiertoliittymän vaikutukset tarkasteltaviin suureisiin ajoneuvoryhmittäin
Kiertoliittymän vaikutukset tarkasteltaviin suureisiin ovat ajoneuvoa kohden ryhmittäin
seuraavat:

SUUNTA           
MIKKELI-VARKAUS                              VARKAUS-MIKKELI

Ajn.ryhmä -> HA    PA    LA    KAIP  KAPP KAVP HA   PA    LA    KAIP KAPP
KAVP

Time  [s]    25.0 24.6 35.5 32.3 37.0 46.0  27.0 26.1 33.7 33.6 36.4 43.8
Fuel   [ml]   26.4 36.5  240  210  424  713  35.1 40.0  328  206  439  794
NOx   [g]    .123 1.04 10.1 7.55 18.5 32.7  .230 .640 14.0 8.08 19.3 32.8
CO     [g]    16.8 .194 2.71 2.51 1.65 .773  20.9 .119 3.47 2.65 1.92 1.54
HC     [g]    .521 .016 .610 .576 .526 .591  .664 .102 .801 .520 .534 .633
PM     [g]              .472 .397 .446 .438       .544 .395 .450 .319
CO2   [g]    33.5 98.0  642  561 1140 1919  46.9  107  876  551 1178 2136

Taulukko 4.  Juvan kiertoliittymän vaikutukset rahamääräisesti ajoneuvokustannuskomponen-
teittain

Ajn.
Ryhmä

Polttoaine-
kustannukset

[FIM/a]

Voiteluaine-
kustannukset

[FIM/a]

Korjaus- ja
huoltokustan-

nukset
[FIM/a]

Rengas-
kustannukset

[FIM/a]

Muuttuvat
ajoneuvo-

kustannukset
[FIM/a]

MH* TKH* MH* TKH* MH* TKH* MH* TKH* MH* TKH*
HA 119 734 32 628 1 834 1 503 43 226 35 431 10 409 8 532 175 203 78 094
PA 9 947 3 221 291 238 6 177 5 063 1 493 1 223 17 907 9 746
LA 14 188 4 595 460 377 7 353 6 027 1 682 1 378 23 682 12 377
KAIP 13 136 4 254 426 349 6 835 5 602 2 679 2 196 23 075 12 401
KAPP 39 702 12 857 1 416 1 161 17 841 14 623 10 943 8 970 69 902 37 611
KAVP 326 738 105 810 12 706 10 415 135 660 111 196 91 033 74 617 566 136 302 039
YHT. 523 444 163 365 17 133 14 043 217 090 177 943 118 239 96 917 875 906 452 268

*Selitys: MH  = Markkinahintaan TKH = Tuotantokustannushintaan
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Taulukko 5.  Juvan kiertoliittymän vaikutukset rahamääräisesti

Ajn.
ryhmä

Muuttuvat
ajoneuvokustannukset

[FIM/a]

Aikakustan
nukset

[FIM/a]

Päästökusta
nnukset
[FIM/a]

Kustannukset yhteensä

[FIM/a]
MH* TKH* MH TKH

HA 175 203 78 094 220 157 12 719 408 079 310 971
PA 17 907 9 746 43 154 1 671 62 732 54 570
LA 23 682 12 377 52 245 3 541 79 468 68 163
KAIP 23 075 12 401 18 441 3 228 44 744 34 070
KAPP 69 902 37 611 29 941 9 071 108 914 76 624
KAVP 566 136 302 039 172 691 69 535 808 363 544 265
YHT. 875 906 452 268 536 629 99 765 1512 300 1088 663
* Selitys: MH  = Markkinahintaan TKH = Tuotantokustannushintaan
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1. JOHDANTO

Ilmassa leijuva pöly aiheuttaa eniten ilmansuojelun ohjearvojen ylityksiä Suomessa1. Monissa kau-
pungeissa ohjearvot ylittyvät joka vuosi keväisen pölyepisodin aikana. Tässä mielessä katupöly on
vaikeimpia ilmansuojelun ongelmia Suomessa.

EU sääti huhtikuussa 1999 uudet ilmansuojelun raja-arvot2. Ilman hiukkaspitoisuuksien (PM10)
osalta astuvat voimaan uudet raja-arvot ihmisten terveyden suojelemiseksi. Ne ovat huomattavasti
tiukemmat kuin Suomen nykyiset ohjearvot. Lisäksi säädettiin, että jäsenvaltiot voivat nimetä ne
alueet tai taajamat, joissa PM10-pitoisuudelle asetetut raja-arvot ylittyvät teiden talvihiekoituksesta
aiheutuvan hiukkasleijuman vuoksi (5 artikla; kursivointi HT, KK). Jäsenvaltioiden on esitettävä
tarpeelliset perustelut, jotka osoittavat ylitysten johtuvan kyseisestä leijumasta.

Sen osoittaminen, että ilmassa leijuvien hiukkasten suuri määrä johtuu hiekoitushiekan käytöstä, ei
ole helppoa.  Joissakin maissa (mm. Japani ja Norja) katupölyä pidetään pääasiassa autojen nasta-
renkaiden asfaltista irrottaman hienojakoisen hiukkasmassan aiheuttamana. Näissä maissa on nasta-
renkaiden käyttö joko kielletty tai muuten rajoitettu.

Myös Suomessa on aihetta olettaa, että nastarenkaiden irrottamalla pölyllä saattaa olla huomattava
vaikutus ainakin sellaisissa kaupungeissa ja kaupunginosissa, joissa katujen talvikunnossapitoon
käytetään pääosin suolausta eikä hiekoitusta. Arviot nastarenkaista aiheutuvasta tien pinnan kulu-
tuksesta (massa/materiaalipoistumasta) vaihtelevat suuresti. Enimmillään vuosittain irtoavan mate-
riaalin määräksi on arvioitu n. 300 000 tonnia3 ja vähimmillään 60 000 tn4. Lampinen5 päätyy
väitöskirjassaan (s. 77) asfaltin kulumisen osalta arvioon 107 000 tn/v (urautuminen kokonaisuu-
dessaan 121 730 tn/v). Sekä asfalttimateriaalin että nastojen metallikoostumuksen muutoksella as-
faltin kulumista on saatu vähennetyksi. Määrä on kuitenkin erittäin suuri, jos sitä vertaa esimerkiksi
Suomen kaikkien ilmoitusvelvollisten teollisuus- ja energialaitosten hiukkaspäästöihin, jotka ovat
olleet viime vuosina yhteensä alle 50 000 tonnia/vuosi6.

Tutkimuksen pääongelma johtuu siitä, että yleisesti käytetty hiekoitusmateriaali on hyvin saman-
laista kuin asfaltin tekoon käytettävä kiviaines, jota on asfaltissa noin 95 %. Lisäksi asfaltissa on
bitumia, mutta sen ainesosia ei myöskään voida käyttää asfaltista irronneen materiaalin tunnistuk-
seen, koska samantapaista hiukkasmassaa tulee kaduille mm. autojen renkaista ja pakokaasuista se-
kä energiantuotannon hiukkaspäästöjen laskeumana. Toisin sanoen: hiekoitushiekasta ja tien pin-
nasta jauhautuvia hiukkasia on jokseenkin mahdotonta erottaa toisistaan kemiallisilla analyyseillä
eikä muillakaan menetelmillä.

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM) ja siihen kytketty energiadispersiivinen röntgenmikroana-
lysaattori (EDX) soveltuvat hyvin hiukkasmaisten päästöjen identifiointiin ja niiden alkuperän tut-
kimiseen7. Katupölyn hiukkaskoostumusta on tutkittu Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan
YTV:n Ympäristötoimiston hiukkaskeräimestä Helsingin Vallilassa. Esitutkimuksessa käytettiin

                                                
1 Kukkonen, J. et al., 1999: Review of urban air quality in Finland. � Boreal Environmental Research 4:55-56.
2 Neuvoston direktiivi 1999/30/EY. � Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 163/41.
3 Muhonen, K., 1994: Ajoneuvoliikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt ilmaan Uudellamaalla. - Teknilli-
nen korkeakoulu, rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto, Espoo.
4 Mäkelä, K., 1988: Tieliikenteen ympäristöhaittojen arviointi rahassa. - Liikenneministeriön julkaisusarja
29/88
5 Lampinen, A. 1993: Kestopäällysteiden urautuminen. VTT julkaisuja 781. Espoo.
6 Suomen ympäristökeskus, 1996: Ympäristökatsaus 3/1996. Helsinki.
7 Haapala, H., 1998: The use of SEM/EDS for studying the distribution of air pollutants in the surroundings
of the emission source. - Environmental Pollution 99, 361-363.
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kevättalven 1998 hiukkaskeräinten materiaaleja, joista identifioitiin SEM/EDX-laitteistolla 16 eri-
laista hiukkastyyppiä ja mitattiin eri tyyppien määriä8.

Kuitenkaan tälläkään laitteistolla ei voitu kunnolla erottaa toisistaan hiekoitushiekan ja asfaltin pin-
nan pölyhiukkasia. Sen vuoksi on ollut tarpeen etsiä tutkimuksia varten sellaisia hiekoitusmateriaa-
lin ja asfaltin kombinaatioita, joilla pystyttäisiin selvästi erottamaan asfaltin ja hiekan ainesosat.
Tämän toteuttamiseksi tutkimus käsittää kolme erilaista osaa.

2. TAVOITTEET

Tavoitteena on selvittää, kuinka suuri osuus katupölystä on peräisin hiekoitushiekasta, nastarenkai-
den aiheuttamasta tien pinnan kulumisesta, autojen pakokaasuista ja muista lähteistä, sekä kehittää
menetelmäkokonaisuus, jolla pystytään luotettavasti selvittämään hiekoitushiekan osuus erilaisissa
olosuhteissa, kuten erilaisten päällyste- ja hiekoitusmateriaalien koostumuksissa, erilaisissa talvi-
kunnossapidon tapauksissa (hiekoitus, suolaus jne.) ja maan eri osissa erilaisten talviolosuhteiden
vallitessa.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Menetelmät ja eteneminen

Tutkimuksessa on kolme osaprojektia, joiden menetelmiä ja etenemistä vuoden 2000 aikana selos-
tetaan seuraavassa.

3.1.1 Hangon-Tammisaaren tutkimus

Tässä työssä tutkittiin erilaisista lähteistä peräisin olevien hiukkasten määriä katupölyssä siitä lähtö-
kohdasta, että Hangossa suoritettiin katujen talvihiekoitus Koverharin terästehtaalta tuotetulla ma-
suunikuonahiekalla, joka on käytössä oleva hiekoitusmateriaali. Siitä peräisin olevat hiukkaset voi-
daan identifioida pääosin suuren kalsiumpitoisuuden (noin 40 %) perusteella. Tammisaaressa käy-
tettiin "normaalia" hiekoitusmateriaalia, jonka Ca-pitoisuus on alhainen.

Hangossa hiukkasmateriaalia kerättiin kahdella tehokeräimellä (TSP ja PM10) keväisen katupölyepi-
sodin aikana 17.3.-13.4.2000. Keräinten suodattimet vaihdettiin kolmen päivän välein, joten myös
leijuma-arvot saatiin 3 vrk:n keskiarvoina.

Hiukkaskeräinten suodattimista otettiin näyte painamalla suodatin näytealustana olevan alumiini-
kiekon (halkaisija n. 2,5 cm) kaksipuolista teippiä (Scotch Ruban Adhesiv) vasten. Näytteet pääl-
lystettiin sputterointilaitteessa hiilellä sähkönjohtavuuden parantamiseksi. Tutkimuksissa käytettiin
ZEISS DSM 962 pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) 20 kV:n jännitteellä sekä LINK ISIS
energiadispersiivistä röntgenmikroanalysaattoria ja ZAF-4 mittausohjelmaa. Kaikista näytteistä mi-
tattiin 100 satunnaisesti valittua hiukkasta. Niiden muoto määriteltiin ja koko mitattiin. Jokaisesta
hiukkasesta tehtiin alkuaineanalyysi ja tulostettiin alkuaineiden määrät painoprosentteina sekä graa-
finen spektri. Analyysit tehtiin Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin Elektronimikroskopian
yksikössä.

                                                
8 Haapala, H., 1999: Millaista pölyä hengitämme. Leijuma-analysaattoreiden hiukkasnäytteiden tutkiminen. �
Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 1999:18. YTV, Helsinki.
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Lisäksi hiukkasia kerättiin sekä Hangossa että Tammisaaressa sammalpallomenetelmällä9. Molem-
missa kaupungeissa ripustettiin sammalpalloja n. 2,5 metrin korkeudelle vilkasliikenteisen pääka-
dun reunalle sekä vertailukohteisiin puistometsään. Sammalpallot kerättiin pois 2, 4 ja 6 viikon ku-
luttua ajalla 17.3.-28.4.2000. Sammalpalloista mitattiin tuhkan sekä eri alkuaineiden pitoisuudet.
Analyysejä varten sammalpallot uutettiin typpihapon ja vetyperoksidin seoksella (5:1), liuokset
kuumennettiin Milestone Ethos 1600 märkäpolttolaitteessa ja suodatettiin. Alkuainepitoisuudet mi-
tattiin ELAN 6000 ICP-MS-laitteistolla. Analyysit tehtiin Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksessa.

Hangon-Tammisaaren tutkimus loi pohjan erilaisista lähteistä peräisin olevien hiukkasten osuuksien
tutkimiselle. Tutkimusaineisto on jo pitkälle käsitelty ja tuloksia esitellään kohdassa 4.

3.1.2 Fortumin koeradalla tehtävät tutkimukset

Tämän osaprojektin tavoitteena on tehdä tutkimuksia koeolosuhteissa siten, että simuloidaan katu-
olosuhteita, joissa nastoilla varustetut henkilöautot irrottavat asfaltista ja hiekoitushiekasta pölyä.
Tällöin muut hiukkaslähteet eivät pääse vaikuttamaan tuloksiin, joten saadaan helpommin tulkitta-
vat tulokset kyseisten kahden lähteen vaikutuksista.

Esitutkimuksena tutkittiin hiukkasnäyte, joka oli peräisin koeradalla vuonna 1999 tehdyistä pölytut-
kimuksista. Teknillisen korkeakoulun, Työterveyslaitoksen ja Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton toimesta oli tutkittu erilaisten hiekoitusmurskeiden pölyämistä. Tällöin kerätty hiukkasnäyte
analysoitiin SEM/EDX-menetelmällä yllä selostetulla tavalla. Työn tarkoituksena oli selvittää, so-
veltuuko kyseinen koerata tämän projektin tarkoituksiin, sekä saada aineistoa koeradan tutkimusten
suunnitteluun.

3.1.3 Pääkaupunkiseudun katuolosuhteissa tehtävä tutkimus

Hangon-Tammisaaren tutkimusten ja Fortumin koeradan esitutkimuksen perusteella päädyttiin sii-
hen, että on mahdollista tutkia projektin pääkysymystä (hiekoitushiekan, asfalttipölyn ja muiden
komponenttien osuutta keväisessä katupölyssä) myös normaaleissa käytännön olosuhteissa valitse-
malla asfaltin kivimateriaaliksi ja hiekoitushiekaksi toisistaan mahdollisimman erilaisen mineraali-
koostumuksen omaavia materiaaleja.

Pääkaupunkiseudulla tehtäviä katupölytutkimuksia varten selvitettiin ensiksi, millaisia asfalttimate-
riaaleja on käytetty niillä katualueilla, jotka ovat tärkeimpinä pidettyjen hiukkaskeräinten läheisyy-
dessä. Asfalttinäytteitä otettiin YTV:n hiukkaskeräinten katuosuuksilta Etu-Töölön Museokadulta,
Vallilan Hämeentieltä, Töölöstä Linnankosken aukion liikenneympyrästä ja Tikkurilasta Tikkuri-
lantieltä. Museokadulta otettiin neljä ja muista kohteista kaksi näytettä. Ne jauhettiin hienojakoisek-
si pölyksi Lemminkäinen Oy:n tutkimuslaboratoriossa. Pölynäytteiden hiukkaskoostumus analysoi-
tiin SEM/EDX-laitteistolla.

3.2 Resurssien käyttö verrattuna suunnitelmaan - mahdolliset ongelmat

Resurssien käyttö on tapahtunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin palkkakustannuksissa
on tapahtunut jonkin verran ylitystä. Tämä johtuu siitä, että menetelmän kehittämisessä tapahtui lä-
hinnä Fortumin koeradalla tehdyn esitutkimuksen ansiosta odotettua parempaa edistymistä, minkä
vuoksi oli mielekästä panostaa vuoden 2001 töiden esitutkimuksiin, suunnitteluun ja valmisteluihin
arvioitua enemmän. Samalla laajennettiin vuodelle 2001 suunniteltua tutkimussuunnitelmaa pää-

                                                
9 SFS 5794 Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Sammalpallomenetelmä. Suomen standardisoimisliitto SFS. Helsinki.
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kaupunkiseudun katuolosuhteissa tehtävien töiden osalta ja tämä osa projektista irrotettiin suunni-
telmissa erilliseksi kokonaisuudeksi. Sille haettiin MOBILE2-lisärahoitusta.

4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

4.1 Hangon-Tammisaaren tutkimus

Hangossa todettiin keväällä 2000 hyvin selvä kokonaisleijuman ohjearvojen (TSP vuorokausikeski-
arvo120 µg/m3) ylitys (kuva 1). Kun otetaan huomioon, että mitattiin kolmen päivän keskiarvoja, on
suurimman pölyepisodin aikana korkein vuorokausiarvo ollut vieläkin suurempi kuin kuvan 1 kes-
kiarvo. Vastaavasti voidaan olettaa, että korkein PM10-vuorokausikeskiarvo todennäköisesti on
ylittänyt EU:n raja-arvon (50 µg/m3).

Kuva 1. Hangon leijuman kolmen vuorokauden keskiarvot keväällä 2000. Katkoviivoilla
TSP-leijuman Suomen ohjearvo (vuorokausikeskiarvo 120 µg/m3) sekä EU:n uusi PM10-
pitoisuuden raja-arvo (vuorokausikeskiarvo 50 µg/m3).

Hiukkaskeräinten SEM/EDX-analyysit osoittivat (kuva 2), että noin 10 prosenttia hiukkasaineistosta
oli peräisin hiekoitusmateriaalista ja pääosa oli asfaltista ja muusta kiviaineksesta (noin 50 %) sekä
energiantuotannon (lähes 30 %) hiukkasemissioista. Jälkimmäinen sisältää myös asfaltin bitumin
sekä autojen pakokaasujen hiukkasmassaa, mutta niiden osuutta ei tässä voida erikseen arvioida.
Pieni osa hiukkasista oli vaikeasti identifioitavissa mihinkään hiukkastyyppiin. Tämä johtuu osittain
siitä, että talven ja kevään katupölyolosuhteissa monet eri lähteistä peräisin olevat hiukkaset se-
koittuvat toisiinsa ja voivat myös kiinnittyä toisiinsa, jolloin ne saattavat antaa kahden tai useam-
mankin hiukkasen spektrin.
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Kuva 2. Hangon hiukkassuodattimien ja asfaltin hiukkasten mineraalikoostumus (%).
2=masuunikuonahiekka, 11=plagioklaasi, 12=kalimaasälpä, 13=biotiitti, 14=kvartsi, 15=amfiboli,
36="polttoperäiset hiukkaset".

Sammalpallojen ICP-MS analyyseistä tehtyjen laskelmien perustana käytettiin Hangon ja Tammi-
saaren sammalpallojen kalsiumin ja magnesiumin kertymää. Alkuaineet valittiin sillä perusteella,
että Hangossa hiekoitukseen käytetty masuunikuonahiekka sisältää näitä alkuaineita paljon enem-
män (Mg 13.5 %, Ca 37.2 %) kuin asfaltin kivimateriaali tai Tammisaaren hiekoitusmurske. Kui-
tenkaan tarkkaa tietoa jälkimmäisten Mg- ja Ca-pitoisuuksista ei ole toistaiseksi käytettävissä. Las-
kelmassa oletettiin lisäksi, että Hangon sammalpalloihin tullut materiaali oli muuten samanlaista
kuin Tammisaarenkin, mutta poikkesi nimenomaan masuunikuonahiekan korkeiden Mg- ja Ca-
pitoisuuksien osalta (mitä ei voida pitää täysin varmana). Sammalpallojen analyysien perusteella
voitiin päätellä, että Hangossa ilmasta palloihin tulleen laskeuman tuhkan Mg-pitoisuus oli 125 ppm
ja Ca-pitoisuus 281 ppm (kuva 3). Vastaavasti Tammisaaressa tuhka sisälsi Mg:a 38 ppm ja Ca:a 53
ppm.

Vertailun vuoksi kuvaan 3 on otettu myös raudan pitoisuudet tuhkassa. Nähdään, että ne ovat Tam-
misaaressa hieman korkeampia kuin Hangossa, joskaan ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Masuu-
nikuonahiekan Fe-pitoisuus on varsin alhainen (0.4 %), joten sen ei voi olettaakaan nostavan Han-
gon sammaltuhkan Fe-konsentraatiota.
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Kuva 3. Hangon ja Tammisaaren sammalpallojen tuhkan Ca-, Mg- ja Fe-pitoisuudet.

Tuloksista voitiin laskea, että Hangon kadunvarren sammalpalloihin oli tullut muuta kuin kuona-
hiekkaa yhteensä 93.6 % ja kuonahiekkaa 6.4 %, kun koko sammalpalloaineisto otetaan huomioon
(taulukko 2). Kuonahiekan osuus pieneni keräyksen aikana: se oli ensimmäisellä jaksolla 8.5 % ja
viimeisellä 4.3 %. Tämä johtunee siitä, että kuonahiekkaa ohi leijumassa vähemmän pahimman ka-
tupölyepisodin mentyä ohi ensimmäisellä keräysjaksolla ja varsinkin sitten, kun kadut oli puhdis-
tettu talven jäljiltä.

Taulukko 1.  Masuunikuonahiekan osuus (%) Hangon katupölyssä laskettuna sammalpalloihin
kertyneen laskeuman tuhkan Ca- ja Mg-pitoisuuksista.

Keräysaika Ca-laskelma Mg-laskelma Ca-Mg-keskiarvo
17.3. - 1.4. 8.1 8.9 8.5
17.3. � 14.4. 6.9 6.5 6.7
17.3. � 28.4. 4.1 4.5 4.3
Keskiarvo 6.6 6.2 6.4

Näiden laskelmien epävarmuustekijät liittyvät lähinnä siihen, että Hangon sammalpalloihin tulleen
muun materiaalin kuin kuonahiekan Ca- ja Mg-pitoisuudet eivät olleetkaan oletetulla tavalla saman
suuruiset kuin Tammisaaressa. Jos Hangon Ca- ja Mg-pitoisuudet olisivat olleet korkeampia, saatai-
siin kuonahiekan osuudeksi Hangon katupölystä vielä laskettua pienempiä arvoja. Kuonahiekan
osuus olisi vastaavasti korkeampi, jos kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet olisivat Hangossa pie-
nempiä kuin Tammisaaressa. On kuitenkin huomattava, että mainitut arvot olivat Tammisaaressa
varsin alhaisia (Ca 53 ppm ja Mg 38 ppm tuhkassa). Sen vuoksi ei voi olettaa, että nämä pitoisuudet
olisivat Hangossa merkittävästi alhaisempia. Siitä taas seuraa, etteivät myöskään kuonahiekan pro-
senttiosuudet voi olla olennaisesti korkeampia kuin em. laskelmat osoittavat. Näin ollen sammal-
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pallotutkimukset vahvistivat SEM/EDX-tutkimusten antamia tuloksia sikäli, että hiekoitushiekan
osuudeksi sammalpalloihin kertyneestä materiaalista saatiin 5-10 %.

Tulokset osoittivat sen, että ohjearvojen ylitystä voi tapahtua hiekoituksesta riippumatta.

Hangon hiekoitusolosuhteiden erityisjärjestelyjen poikkeuksellisuuden vuoksi tuloksia ei kuiten-
kaan voida yleistää.  Tarvitaan tutkimuksia myös sellaisista olosuhteista, joissa on käytetty yleisiä
hiekoitusmateriaaleja, koska eri hiekkalaatujen jauhautuminen samoin kuin eri asfalttilaatujen ku-
luminen voi suurestikin vaihdella. Lisäksi hiukkasmassan koostumukseen vaikuttavat talviolosuh-
teet ja teiden kunnossapitoon liittyvät muut tekijät. Kuten johdannossa on selostettu, tämä on hyvin
vaikea tutkimusongelma, johon haetaan ratkaisua tässä projektissa.

4.2 Fortumin koeradalla tehtävät tutkimukset

Esitutkimukseen valittu hiukkasnäyte oli peräisin kokeista, joissa oli käytetty asfaltin kivimateriaa-
lina Tornion ferrokromitehtaan masuunikuonaa, josta peräisin olevat hiukkaset voitiin identifioida
niiden korkean Cr- ja magnesiumpitoisuuden perusteella. Koeradalla oli tutkittu yhdeksää eri hie-
koitusmateriaalia eikä alun perin ollut tiedossa, mitä laatua oli käytetty siinä kokeessa, jonka näy-
tettä tässä työssä tutkittiin.

SEM/EDX-analyysit osoittivat, että asfaltin masuunikuonasta peräisin olevia hiukkasia aineistossa
oli noin 30 % (taulukko 1). Runsaat 60 % oli hiekoitusmateriaalista (loput 10 % vaikeasti tunnistet-
tavia). Lisäksi ilmeni, että hiekasta syntyneet hienojakoiset hiukkaset (PM10) olivat kemialliselta
kokoonpanoltaan samoja kuin hiekan eri mineraalit. Tästä pääteltiin, että hiekoitushiekan jauhau-
tuessa siitä syntyy alkuperäisen mineraalikoostumuksen mukaisia hiukkasia, jotka voidaan sen pe-
rusteella identifioida. Koska eri kiviainesten mineraalikoostumus vaihtelee, on mahdollista tällä
menetelmällä tunnistaa käytetyt hiekkalaadut. Niinpä tässä esitutkimuksessa pystyttiin päättelemään
hiukkasaineistosta eri mineraalien suhteellisista osuuksista ja mineraalien kovuuksista, että kokees-
sa oli käytetty Piikkiön kivimursketta. Tälle saatiin myöhemmin vahvistus em. tutkimuksen teki-
jöiltä.

Taulukko 2. Neljän päämineraalin prosenttiosuudet tutkitussa hiukkasmateriaalissa sekä käytetys-
sä hiekassa. Lisäksi hiukkaspitoisuuden prosenttiosuus hiekan pitoisuudesta sekä as-
faltista peräisin olevien hiukkasten osuus.

Kvartsi Plagioklaasi Kalimaasälpä Biotiitti Yhteensä Asfaltti
Kovuus (Mohs)      7      6-6.5      6-6.5    2.5-3
A. Hiukkasissa      8        21          9      23      61      30
B.  Hiekassa    26.5        33         17      16     92.5
A / B x 100    30.2      63.6       52.9     144     65.9

Tästä tultiin siihen uuteen tärkeään johtopäätökseen, että myös "normaaleissa" katuolosuhteissa
voidaan tutkia eri hiukkaslähteiden osuuksia valitsemalla sellaisia asfaltin kiviaineksen ja hie-
koitusmateriaalien kombinaatioita, jotka poikkeavat mineraalikoostumukseltaan riittävän paljon
toisistaan.

Esitutkimuksesta tehtiin johtopäätökset Fortumin koeradalle suunniteltua varsinaista tutkimustyötä
varten. Ne on esitetty kohdassa 5.
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4.3 Pääkaupunkiseudun katuolosuhteissa tehtävä tutkimus

Edellä selostettujen neljän kohteen asfaltin mineraalikoostumuksen tutkimuksista tultiin siihen joh-
topäätökseen, että Vallilan ja (Taka-)Töölön alueilla on levitetty eri aikoina erilaisista asfalttimate-
riaaleja. Niissä on käytetty erilaisen mineraalikoostumuksen omaavia kiviaineksia. Tämän vuoksi
asfaltista peräisin olevat hiukkaset muodostavat niin kirjavan yhteiskoostumuksen, että on vaikea
ellei mahdoton löytää sellaista normaalisti käytettyä hiekoitusmateriaalia, joka poikkeaisi riittävän
paljon asfaltin mineraalikoostumuksesta. Sen sijaan Etu-Töölössä ja Tikkurilassa asfaltti oli riittä-
vän yhtenäistä ja mineraalikoostumukseltaan sopivaa. Tästä tultiin siihen johtopäätökseen, että ensi
talvikauden tutkimukset keskitetään näihin kahteen kohteeseen.

Museokadun asfaltin kiviaines (kuva ) koostuu pääosin amfiboleista (lähes 50 %), lisäksi siinä on
plagioklaasia (runsaat 20 %) ja jonkin verran kalimaasälpää ja kvartsia. Tästä hyvin poikkeavana
hiekoitusmateriaalina alueella käytetään Ämmässuon hiekoitusmursketta, jossa amfiboleja ei ole
juuri lainkaan, mutta sen sijaan on runsaasti kvartsia ja kalimaasälpää. Tutkimalla hiukkaskeräimen
aineistoista eri mineraalien keskinäisiä osuuksia voidaan tehdä johtopäätökset hiekoitusmateriaalin
ja asfaltin kiviaineksen osuuksista. Lisäksi katupölyssä on tietysti myös muista lähteistä peräisin
olevia hiukkasia, joiden alkuperä ja määrä myös selvitetään. Tikkurilassa asfaltin mineraalikoostu-
mus oli varsin samanlainen kuin Museokadulla (plagioklaasi 26, kalimaasälpä 7, biotiitti 6, kvartsi
5.5, amfiboli 44, epidootti 6.5 ja muut 6 %).

Museokadulla ja Tikkurilassa tehtävät tutkimukset antavat tuloksia yleisesti käytössä olevien
hiekoitus- ja asfalttimateriaalien osuuksista hienojakoisessa (PM10) katupölyssä.

Kuva 4. Museokadun asfaltin ja Ämmässuon hiekoitusmurskeen mineraalikoostumus.
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5. JATKOSUUNNITELMAT

5.1 Hangon-Tammisaaren tutkimus

Vuoden 2000 aikana kerätty tutkimusaineisto analysoidaan loppuun, tulokset käsitellään ja niistä
laaditaan erillinen tutkimusraportti sekä artikkeli.

5.2 Fortumin koeradalla tehtävät tutkimukset

Fortum Oil and Gas Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimus Sköldvikin koeradan käytöstä. Sen mukai-
sesti tehdään seuraavat työt:
•  Koerata päällystetään samanlaisella asfalttilaadulla kuin on käytetty sillä katualueella, jolla

tehdään käytännön olosuhteissa tärkein osa tutkimuksesta (Museokatu Helsingissä). Tämä tar-
koittaa erityisesti saman mineraalikoostumuksen omaavan kiviaineksen käyttöä asfaltin val-
mistuksessa. Työn tekemisestä on sovittu Lemminkäinen Oy:n kanssa.

• Tutkimuksessa käytetään useita hiekoituslaatuja, jotka ovat yleisesti käytössä olevia ja jotka
poikkeavat mineraalikoostumukseltaan toisistaan sekä asfaltin kiviaineksesta. Yhtenä hiekoi-
tusmateriaalina käytetään Museokadulle valittua Ämmässuon hiekoitusmursketta, jolloin saa-
daan vertailu käytännön katuolosuhteiden sekä koeradan tulosten välille.

• Eri hiekoituslaatuja käyttäen tehdyistä kokeista kerätään ilmassa leijuvaa hiukkasmassaa (PM10)
ja analysoidaan hiukkaset SEM/EDX:llä. Tuloksista luokitellaan hiukkaset ja tilastollisin me-
netelmin lasketaan asfaltista ja hiekasta peräisin olevien hiukkasten suhteelliset osuudet.

Tutkimustulosten käsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon eri mineraalien suhteelliset osuudet asfal-
tissa ja hiekoitusmateriaalissa sekä kyseisten mineraalien kovuus ja muut fysikaaliset ominaisuudet,
kuten kimmoisuus ja syntyvien hiukkasten pinnanmuodostus.

Näin työskennellen saadaan yleistettävissä olevaa vertailutietoa erilaisten hiekoitusolosuhtei-
den/asfaltin vaikutuksesta katupölyn syntyyn ja määriin.

5.3 Pääkaupunkiseudun katuolosuhteissa tehtävä tutkimus

Edellä selostetulla tavalla järjestetään hiekoitus Museokadun ja Tikkurilan hiukkaskeräinten
alueilla siten, että hiekoitusmateriaali poikkeaa riittävästi näissä paikoissa asfaltin tekoon käytetystä
kivimateriaalista. Kerätään syksystä 2000 kesään 2001 saakka PM10-keräimillä hiukkasaineistoja.
Soveltuvin osin käytetään myös muiden hiukkaskeräinten, kuten Vallilan PM10- ja PM2.5-keräinten
ja Luukin PM10-keräimen, hiukkasmateriaaleja vertailevien tutkimusten tekoon. Näitä aineistoja
voidaan käyttää mm. hiekoituskautta edeltävältä ajalta.

Hiukkaskeräinten pölynäytteistä analysoidaan niiden hiukkaskoostumus sekä määritellään eri hiuk-
kaslaatujen alkuperä ja suhteelliset osuudet SEM/EDX-menetelmillä. Näytteitä kerätään kahden
päivän jaksoina ja niitä analysoidaan niin paljon, että saadaan riittävän suuri tilastollinen aineisto.
Aineiston valinnassa päähuomio kohdistuu kevätpölyepisodiin, mutta myös muita tärkeitä jaksoja
tutkitaan tarkemmin. Tällainen on mm. loppusyksyn aika, jolloin autoissa on jo ollut nastarenkaat,
mutta vielä ei ole suoritettu teiden hiekoitusta. Aineistoa valitaan myös sellaisista kohteista, joissa
teiden talvikunnossapitoon ei lainkaan käytetä hiekoitusta vaan liukkaudentorjunta suoritetaan au-
raamalla ja suolaamalla. Näin ollen kahdesta viimeksi mainitusta tutkimuksen osasta saadaan ai-
neistoa olosuhteista, joissa hiekoituksesta ei tule katupölyä.
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5.4 Tutkimuspalvelujen kehittäminen

Projektin yhtenä tavoitteena on kehittää menetelmiä ja tutkimuspalvelutuotteita, joita voidaan
käyttää katupölyn tutkimuksissa sekä laajemminkin hiukkasmaisten päästöjen tutkimuksissa. Tätä
työtä varten saavutettiin merkittävä edistysaskel Fortumin koeradan esitutkimuksessa, joka osoitti,
että katupölyn tärkeät komponentit voidaan identifioida kuuluviksi tiettyihin mineraaleihin, jotka
ovat peräisin asfaltin kiviaineksesta ja hiekoitusmateriaaleista. Mineraalien suhteellisten osuuksien,
kovuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella voidaan riittävän suurella tilastollisella aineistolla
laskea, miten suuri osuus katupölyssä on peräisin joko asfaltista tai hiekoituksesta.

Kuitenkin katuolosuhteissa monista eri lähteistä peräisin olevat hiukkaset sekoittuvat toisiinsa, rea-
goivat osittain toistensa kanssa ja re-emittoituvat sekä laskeutuvat kadulle uudelleen. Kaikki tämä
tekee analysoinnin paljon monimutkaisemmiksi kuin koeradalla. Sen vuoksi tarvitaan runsaasti li-
säaineistoa erilaisista olosuhteista sekä analytiikan ja tilastollisen käsittelyn kehittelyä, jotta tästä
menetelmäkokonaisuudesta saadaan riittävän hyvä tuote tutkimuspalveluja varten käytettäväksi
myös ulkomailla tapahtuvaan markkinointiin. Edellä esitetty vuodelle 2001 suunniteltu tutkimustyö
tuottaa aineistoa myös tätä tarkoitusta varten.
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M2T0026

MERENKULUN
OMINAISSAVUKAASUPÄÄSTÖJEN

SELVITTÄMINEN

Risto Korhonen
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
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                          Raportointiaika      Tammikuu 2001
             Raportointikausi    1.5.2000.- 31.12.2000

Projektin koodi

M2T0026
Projektin nimi
Merenkulun ominaissavukaasupäästöjen selvittäminen
Vastuuorganisaatio
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Projektin vastuuhenkilö

Risto Korhonen
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Risto Korhonen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu  PL 13

48231 KOTKA
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

05-2208 323 05- 2208 209 Risto.korhonen@kyamk.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Jari Gröhn Liikenneministeriö 09-1602501 Jari.grohn@mintc.fi
Kari Mäkelä VTT Yhdyskuntatekniikka 09-4561 Kari.s.makela@vtt.fi
Kirsi Kytö Fortum Oil and Gas 0104501 Kirsi.kyto@fortum.com
Raimo Sihvo Fortum Oil and Gas 0104524008 Raimo.sihvo@fortum.com
Ulla Tapaninen Finncarriers Oy Ab 01034350 Ulla.tapaninen@finncarriers.fi
Ville
Haapasaari

Finncarriers Oy Ab Ville.haapasaari@finncarriers.fi

Peter Karanen FG-Shipping 01021640 Peter.karanen@fg-shipping.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

01.06.2000 1,5 a 31.12.2001

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä

MOBILE2-rahoitus
Muu rahoitus eriteltynä
Liikenneministeriö 200 200
Fortum Oil and Gas  75
Finncarriers Oy Ab  75
Yhteensä 350 200
* suunniteltu

MOBILE2-raporttikaavake 2000
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Hankkeen tavoite

Työn tavoitteena on suorittaa mittaukset, joilla selvitetään eri tyyppisten laivojen
ominaissavukaasupäästöt (yksikössä g/t km) normaaleissa toiminta olosuhteissa. Edelleen tavoitteena
on suorittaa mittaukset siten, että saadaan selville tärkeimpien päästömääriin vaikuttavien tekijöiden
(alustyypin, kulkuvastuksen, nopeuden, moottoriteknisten ratkaisujen, lastin määrän) vaikutus
päästöihin. Kaiken kaikkiaan suoritetaan n. 20 kpl mittauksia 12 eri aluksella (6 aluksella/osallistuva
varustamo)

1. Hankkeen eteneminen raportointikaudella
(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)

31.12.2000 mennessä on mitattu kahdeksan eri laivan päästöt. Laivoista on viisi ollut
kuivalastialuksia ja kolme säiliöalusta.

2. Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan
(Budjetti, työaika)

Tähän mennessä kustannuksia on muodostunut n. 190.000 markkaa.  Kustannukset muodostuvat
pääasiassa suoritettavien  mittausten lukumäärän perusteella. Varatun resurssin puitteissa pitäisi olla
mahdollista suorittaa suunnitellut n. 20 mittausta.

3. Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Päästömittauksia jatketaan varustamoiden kanssa alustavasti sovitun ja tarkennettavan ohjelman
mukaisesti.
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1. JOHDANTO

Suomen ulkomaakauppaan liittyvästä tavaravirrasta pääosa kuljetetaan merikuljetuksina
Eurooppaan. Suurimmilla ulkomaan kauppaa harjoittavilla yrityksillä on sertifioidut
ympäristönhallintajärjestelmät. Yksi erittäin merkittävä ulkomaankauppaa harjoittavien
yritysten ympäristövaikutuksien aiheuttaja ovat merikuljetukset ja niiden aiheuttamat
savukaasupäästöt. Yleensä ympäristövaikutuksien laskentaa varten ei kuitenkaan ole
olemassa kuin suuntaa antavia ominaispäästökertoimia.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on suorittanut laivadieselien savukaasumittauksia
vuodesta 1992 lähtien sekä TEKESin tutkimushankkeisiin että erilaisten savukaasupäästöjä
vähentävien tekniikoiden takuumittauksiin liittyen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun
siirrettävillä mittalaitteilla voidaan mitata NOx, CO, SO2, CO2, O2, HC ja kiintoainepäästöt
normaaleissa laivojen käyttötilanteissa. Laivoilla tapahtuville ISO 8178 standardin mukaiselle
typpioksidimittaukselle laboratorio on hakemassa akkreditointia. Moottori päästöjen
mittauksissa suurimmat mittauksien teettäjät ovat olleet VR ja Silja Line.

2. TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa mittauksiin perustuvaa tietoa laivadieselien
ominaissavukaasupäästöistä (yksikössä kg/t km) ympäristöviranomaisten ja laivaliikenteen
ympäristövaikutuksia selvittävien tahojen käyttöön.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkentaa olemassa olevia omaispäästölukuja tuottamalla tietoa
eri tekijöiden kuten alustyypin, kulkuvastuksen, nopeuden , moottori- ja
propulsiojärjestelmien, lastinmäärän vaikutuksesta päästöihin.

Tutkimustuloksia voivat hyödyntää
- Viranomaiset määrittäessään laivaliikenteen aiheuttamia päästöjä
- Varustamot määrittäessään ja pyrkiessään pienentämään oman toimintansa aiheuttamia

ympäristövaikutuksia
- laivakuljetuksia käyttävät yritykset määrittäessään ja pyrkiessään pienentämään

käyttämiensä kuljetusten ympäristövaikutuksia.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Mittaukset suoritetaan 12  alukselle, jotka edustavat mahdollisimman hyvin  eri laivatyyppejä
(6 kpl säiliöaluksia, 6 kpl kuivalastialuksia)

Mitattavat alukset valitaan siten, että ne edustavat tyypillisiä aluskokoja

Esim. yli 60 000 DWT
60 000 � 15 000 DWT
alle 15 000 DWT

Lisäksi alukset valitaan siten, että päästään vertailemaan
- hidaskäyntisiä ja keskinopeita dieseleitä
- dieselsähköistä ja suorakytkentäistä järjestelmää toisiinsa.
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Mittauksia suoritetaan yhteensä n. 20  kpl seuraavasti
- neljällä laivalla mittaukset suoritetaan sekä kesä että talvi olosuhteissa normaalilla

kulkunopeudella
- muilla laivoilla mittaukset suoritetaan siten että saadaan selville

- lastimäärän
- moottorityypin (keskinopea/hidaskäyntinen, dieselsähköinen/kameva)
- tehon
- kulunopeuden vaikutus päästöihin.

Mitattavat komponentit ovat NOx, CO,CO2,O2,HC, ja kiintoaineet.SO2-päästö CO2-päästö
lasketaan polttoaineen koostumuksen perusteella. Kaikki näytteet otetaan analysaattoreille
laimentamattomina. NOX-mittaus suoritetaan kuumakammio kemiluminesenssi
analysaattorilla, CO- ja CO2-analysaattorin toiminta perustuu IR-absorptioon,
kokonaishiilivetymäärä mitataan liekki-ionisaatioanalysaattorilla ja happipitoisuus
paramagneettisella analysaattorilla.  Hiukkaspitoisuus määritetään myös laimentamattomasta
pakokaasusta niin että mittaussuodatin on pakokaasun lämpötilassa.

Ottaen huomioon mittareiden asennus- ja purkutyö tarvitaan yhden mittauksen suorittamiseen
aikaa tyypillisesti 1 mittauspäivä sekä 2 päivää mittareiden kuljetuksiin ja asennuksiin.
Kustakin mittauksesta laaditaan yksityiskohtainen mittausraportti, joka luovutetaan
varustamon käyttöön.  Yleiseen jakeluun tarkoitetussa loppuraportissa, jossa laivoja
käsitellään laadittuun aluskokoon perustuvaan luokitteluun perustuen, esitetään
mittaustulosten perusteella lasketut merikuljetusten ominaispäästöt kuljetettua tavaramäärää
kohti.

4. ORGANISAATIO

Projektilla on valvontaryhmä, jossa ovat edustettuina Liikenneministeriön tavaraliiken-
neyksikkö, VTT-yhdyskuntatekniikka (LIPASTO) ja projektiin osallistuvat varustamot.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun puolelta työhön osallistuvat
- Markku Huhtinen
- Risto Korhonen
- Marko Piispa
- Jani Vonka
Kussakin mittauksessa on mukana kaksi - kolme henkilöä.

5. AIKATAULU

Mittaukset suoritetaan vuosien 2000 ja 2001 aikana. Mittaukset aloitettiin kesäkuussa 2000 ja
nyt niistä on miltei puolet saatu tehtyä ja loput mittaukset on tarkoitus saada suoritettua
alkuvuoden 2001 aikana. Osalle laivoista oli tarkoitus tehdä mittaukset sekä kesä- että
talviolosuhteissa. Toistaiseksi ei ole ollut mahdollista suorittaa mittauksia jääolosuhteissa.
Mittausten suorittaminen on venynyt myös siksi, että joidenkin laivojen käynnit Suomeen tai
lähelle Suomea suuntautuvat kovin harvoin. Hankkeen kustannuksia määritettäessä ei ole
varauduttu päästömittauskaluston ja henkilöstön pitkiin kuljetuksiin. Tarkoitus on tehdä



254

mittaukset laivojen sellaisilla reiteillä, joissa päästömittaajat kalustoineen voivat nousta
laivaan ja laivasta etäisyydeltään sopivissa satamissa.

6. TULOKSET

Seuraavissa taulukoissa on  esitetty tähän mennessä suoritetuissa mittauksissa saatuja
tuloksia. Taulukoissa on kaikkien alusten päämoottorien päästöt laskettuna kilowattituntia �
(g/kWh)  ja polttoainekiloa kohti (g/kgpa). Lisäksi on laskettu laivan lasti- ja kulkutietojen
perusteella päästöt yksikössä grammaa tonnikilometriä kohti (g/t km). Jos laivassa on ollut
useampia samanlaisia päämoottoreita, on ominaispäästöt määritetty vain yhdelle moottorille
ja päästöt g/t km on laskettu mitatun moottorin ominaispäästöjen perusteella. Päästöt on
määritetty laivan tyypilliselle käyttötilanteelle: laiva on kulkenut normaalisti käytettävällä
nopeudella ja lastin määräksi on otettu se, mikä mittauksen aikana laivassa sattui olemaan.

Laivoista on mitattu myös apumoottorien ja kattiloiden päästöjä. Näissäkin mittauksissa on
määritetty vain yhden apumoottorin päästöt, jos laivassa on ollut useampia samanlaisia
apumoottoreita. Laivasta B ei mitattu ollenkaan apumoottorien päästöjä, koska siinä on
samanlaiset apumoottorit kuin laivassa C, jossa on mitattu kolmen erilaisen apumoottorin
päästöt. Apumoottorien ominaispäästöt on ilmoitettu yksiköissä g/kWh ja g/kgpa

Kolmessa laivassa on mitattu kattiloiden päästöt. Päästön on ilmoitettu taulukoissa yksiköissä
mg/MJ, mg/m3(n) ja g/kgpa. Myös apumoottorien  ja kattiloiden päästöt on mitattu sellaisilla
kuormituksilla kuin niitä tyypillisesti käytetään. Tähän mennessä mitattujen laivojen
moottoreissa tai kattiloissa ei ole ollut käytössä päästöjen vähentämislaitteistoja.

Hiukkaspäästöjä ei ole voitu mitata kaikista kohteista. Joissakin tapauksissa käytettävissä
ollut aika on ollut liian lyhyt ja joissakin tapauksissa mittausyhteet eivät ole soveltuneet
hiukkasnäytteenottoa varten.

Taulukko 1: Päämoottorien päästöt (g/kWh)
Laiva Tyyppi

DWT
Moottori/

Käyttö
NOX SO2 CO THC pm CO2

A Lastilautta
12000

Keskinopea/
vaihteisto

13,3 5,2 0,4 0,1 0,2 597

B Säiliöalus
16000

Keskinopea/
vaihteisto

9,9 4,3 0,3 0,1 0,2 525

C Säiliöalus
16000

Keskinopea/
dieselsähkö

11,1 11,8 0,5 0,1 0,1 665

D Lastilautta
12000

Keskinopea/
vaihteisto

13,5 4,7 0,2 0,1 0,1 589

E Lastilautta
13000

Keskinopea/
vaihteisto

13,4 11,0 0,4 0,1 0,2 629

F Säiliöalus
50000

Hidas-
käyntinen

20,9 4,3 0,3 0,1 0,4 621

G Lastilautta
7000

Keskinopea/
vaihteisto

10,1 8,6 0,4 0,1 - 632

H Lastilautta
13000

Keskinopea/
vaihteisto

10,2 4,4 1,2 0,1 0,1 638
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Taulukko 2: Päämoottorien päästöt (g/kgpa)
Laiva Tyyppi

DWT
Moottori/

Käyttö
NOX SO2 CO THC pm CO2

A Lastilautta
12000

Keskinopea/
vaihteisto

74,8 28,3 2,6 0,3 1,0 3222

B Säiliöalus
16000

Keskinopea/
vaihteisto

63,4 26,7 1,8 0,5 1,1 3222

C Säiliöalus
16000

Keskinopea/
dieselsähkö

55,4 56,3 2,6 0,3 0,6 3174

D Lastilautta
12000

Keskinopea/
vaihteisto

82,8 25,7 1,2 0,3 0,5 3225

E Lastilautta
13000

Keskinopea/
vaihteisto

68,5 54,9 1,8 0,5 0,8 3144

F Säiliöalus
50000

Hidas-
käyntinen

128,1 22,1 1,6 0,2 1,8 3222

G Lastilautta
7000

Keskinopea/
vaihteisto

54,3 43,3 2,1 0,6 - 3194

H Lastilautta
13000

Keskinopea/
vaihteisto

53,8 22,2 6,1 0,6 0,5 3222

Taulukko 3: Laivojen päästöt (g/t km)
Laiva Tyyppi

DWT
Moottori/

Käyttö
NOX SO2 CO THC pm CO2

A Lastilautta
12000

Keskinopea/
vaihteisto

1,272 0,500 0,038 0,009 0,019 56,941

B Säiliöalus
16000

Keskinopea/
vaihteisto

0,371 0,163 0,011 0,003 0,007 19,689

C Säiliöalus
16000

Keskinopea/
dieselsähkö

0,186 0,199 0,009 0,001 0,002 11,204

D Lastilautta
12000

Keskinopea/
vaihteisto

1,245 0,433 0,019 0,006 0,011 54,257

E Lastilautta
13000

Keskinopea/
vaihteisto

0,516 0,424 0,014 0,003 0,006 24,292

F Säiliöalus
50000

Hidas-
käyntinen

0,346 0,071 0,005 0,001 0,006 10,278

G Lastilautta
7000

Keskinopea/
vaihteisto

0,538 0,455 0,022 0,006 - 33,543

H Lastilautta
13000

Keskinopea/
vaihteisto

0,341 0,147 0,040 0,004 0,004 21,421



256

Taulukko 4: Apumoottorien päästöt (g/kWh)
Laiva Moottori/

Nimellisteho (kW)
NOX SO2 CO THC pm CO2

A Keskinopea/
800

12,7 6,7 1,2 0,1 0,1 765

C Keskinopea/
1950

8,4 11,2 0,5 0,2 0,1 631

C Keskinopea/
2400

6,7 11,2 0,6 0,3 0,1 665

C Nopea/
400

16,8 0,6 1,0 0,3 0,2 736

D Keskinopea/
800

13,8 0,4 0,8 0,2 0,1 761

E Keskinopea/
1000

13,0 0,4 1,3 0,2 0,2 685

F Keskinopea/
1300

5,8 3,5 0,5 0,1 0,2 765

G Nopea/
400

12,8 0,6 1,7 0,3 0,1 807

H Keskinopea/
1000

10,4 4,9 1,1 0,2 0,1 709

Taulukko 5: Apumoottorien päästöt (g/kgpa)
Laiva Moottori/

Nimellisteho
(kW)

NOX SO2 CO THC pm CO2

A Keskinopea/
800

58,5 28,3 0,2 5,1 0,5 3222

C Keskinopea/
1950

46,3 56,3 2,7 1,0 0,1 3174

C Keskinopea/
2400

34,3 56,3 3,0 1,3 0,2 3174

C Nopea/
400

73,9 2,4 4,3 1,3 0,7 3158

D Keskinopea/
800

62,8 1,8 3,1 0,7 0,3 3158

E Keskinopea/
1000

59,3 1,8 6,0 0,8 0,8 3158

F Keskinopea/
1300

28,0 14,6 2,0 0,1 0,8 3222

G Nopea/
400

53,5 2,4 6,7 1,2 0,3 3158

H Keskinopea/
1000

51,4 22,2 4,8 0,7 0,1 3222
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Taulukko 6: Kattiloiden  päästöt (mg/MJ)
Laiva NOX SO2 CO THC pm CO2

B 394 685 261 13 124 78780
F 206 543 7 0 - 78780
H 243 543 5 4 - 78780

Taulukko 7: Kattiloiden  päästöt (mg/m3(n))
Laiva NOX SO2 CO THC pm CO2

B 1162 2020 769 37 365 209900
F 554 1460 18 0 - 193700
H 867 1943 19 15 - 253100

Taulukko 8: Kattiloiden  päästöt (g/kgpa)
Laiva NOX SO2 CO THC pm CO2

B 16,1 28,0 10,7 0,5 5,1 3222
F 8,4 22,2 0,3 0 - 3222
H 9,9 22,2 0,2 0,2 - 3222

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Moottorien ja kattiloiden ominaispäästöt vaihtelevat huomattavasti. Mutta moottorien päästöt
vastaavat suuruudeltaan kuitenkin niitä arvoja, joita on saatu Kymenlaakson
ammattikorkeakoulun aikaisemmin suorittamissa mittauksissa tai moottorivalmistajien
ilmoittamia arvoja tai muiden raportoitujen ominaispäästöjen arvoja.

Merenkulun kuljetussuoritekohtaisia päästötietoja ei toistaiseksi ole ollut käytettävissä.
LIPASTO-järjestelmässä on käytössä laskennallisesti määritetyt arvot. Seuraavissa kuvissa on
verrattu näitä arvoja ja tämän hankkeen mittausten perusteella  laskettuja suurimpia - ja
pienimpiä arvoja.

Lastilauttojen suurimmat päästöarvot ovat olleet laivoilla, joissa mittauksen aikana on ollut
huomattavasti laivan kuljetuskapasiteettia pienempi lasti. Pienimmät arvot on taas saavutettu,
kun laiva on ollut lähes täydessä lastissa. Mittausten perusteella lasketut hiilivety- ja
hiukkaspäästöt ovat olleet kaikissa tapauksissa jonkin verran pienempiä kuin LIPASTO:n
käyttämät arvot. Hiukkaspäästöt on tässä selvityksessä mitattu laimentamattomalla
menetelmällä mittaussuodattimen ollessa pakokaasun lämpötilassa, mikä saattaa johtaa
pienempiin arvoihin kuin ISO8178-standardin mukaisella laimentavalla menetelmällä
mitattaessa.
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Kuva 1: Lastilauttojen NOX- ja SO2-päästöt

Kuva 2: lastilauttojen CO-, HC- ja hiukkaspäästöt

NOX ja SO2-päästöt

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

suurin pienin LIPASTO

g/
t k

m NOX
SO2

CO-, HC- ja pm-päästöt

0
0,005
0,01

0,015
0,02

0,025
0,03

0,035
0,04

0,045

suurin pienin LIPASTO

g/
t k

m

CO
HC
pm



259

Kuva 3: Lastilauttojen CO2-päästöt

Kuva 4: Säiliöalusten NOX- ja SO2-päästöt
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Kuva 5: Säiliöalusten CO-, HC- ja hiukkaspäästöt

Kuva 6: Säiliöalusten CO2-päästöt
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M2T0027

LIIKENNEMELUN
ARVOTTAMINEN

VAIKUTUSPOLKU-
MENETELMÄLLÄ

SUOMESSA

Sirpa Torkkeli, Juha Tervonen, Heikki T Tuominen

Electrowatt-Ekono Oy
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            Raportointiaika       Tammikuu 2001
            Raportointikausi     1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T0027
Projektin nimi
Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa
Vastuuorganisaatio
Electrowatt-Ekono Oy
Projektin vastuuhenkilö

Tomas Otterström
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Juha Tervonen PL 93, 02151 Espoo
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09-4691337 09-4691275 juha.tervonen@poyry.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Liikenne- ja iestintäministe-
riö

Raisa Valli, Risto Saari

Ympäristöministeriö Sirkka-Liisa Paikkala
Tielaitos Pauli Velhonoja
Ratahallintokeskus Timo Välke

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

maaliskuu 2000 4 vuotta (Vaiheet I � IV) kesäkuu 2003

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 10
LVM 30 30
RHK 30 10
Tielaitos 50 10
YM 65 10
Yhteensä 185 60 380-600 180 805-1085
* suunniteltu

Hankkeen tavoite
Hankkeen vaiheen I (vuosi 2000) tavoitteena on toteutusohjeen laatiminen sovelletun vaikutuspolku-
menetelmän eri vaiheille liikennemelun ympäristökustannusten laskemiseksi Suomessa. Lähtökohtana
on LYYLI-projektissa �Kirjallisuuskatsaus melun arvottamistutkimukseen� luonnosteltu sovellettu
vaikutuspolkumenetelmä, joka sisältää seuraavat vaiheet: tarkasteltava melulähde, melupäästön ja sen
leviämisen määritys, altistuvien kohteiden määritys, vaikutusten määritys sekä arvottaminen.

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

Vaiheen I loppuraportti: �Maaliikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä�.

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

Mobile2 �seurantaryhmäkokoukset vuonna 2000.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. TUTKIMUKSEN KUVAUS 

Tutkimuksessa on luotu esitys standardoidusta vaiheistetusta menettelystä maaliikennemelun
arvottamiseksi. Sovellettua vaikutuspolkumenetelmää suositellaan tie- ja rautatieliikenneme-
lun ympäristökustannusten määrittämiseen Suomessa. Menetelmä sisältää vaiheet: tarkastel-
tavan melulähteen määritys, melupäästön leviämisen määritys, altistuvan populaation määri-
tys sekä vaikutusten arvottaminen. Vaikutukset suositellaan arvotettavaksi melun primäärisen
vaikutuksen eli häiritsevyyden kautta koettuna haittana. Koettu haitta on määritelty melun
toiminnallisuudelle aiheuttamien rajoitteiden sekä viihtyvyysvaikutusten muodossa. Koettu
haitta arvotetaan subjektiivisena maksuhalukkuutena meluhaitan vähentämiseksi. Meluhaitan
sekundäärisiä terveysvaikutuksia ja sen seurauksena syntyviä kansantaloudellisia kustannuk-
sia ei toistaiseksi kyetä määrittelemään.

Raportin keskeinen suositus on esitetyn menettelyn soveltaminen käytäntöön. Menettelyn so-
veltaminen tuottaa tietoa melun haittakustannuksista sekä hankearvioinnin ja melupolitiikan
tarpeita varten. Teoreettisten lähtökohtien yhtenäistäminen takaa arvonmäärityksen oikeaop-
pisuuden sekä mahdollistaa läpinäkyvän ja vertailukelpoisen tarkastelun verrattuna muihin
liikenteen ympäristökustannuksiin. Kotimainen arvottamistutkimus tuottaa tietoa niistä ar-
vostuksista ja tilanteista, jotka ovat merkityksellisiä kotimaiselle politiikalle ja toimenpiteille.

Konsultti viittaa kattavamman kuvauksen osalta projektin loppuraporttiin M2T0027-1.
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M2K0029

SUOMEN OSALLISTUMINEN
EEV-TYÖRYHMÄÄN

Juhani Laurikko
VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö
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                      Raportointiaika          Tammikuu 2001
         Raportointikausi 1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi

M2T0029
Projektin nimi
Suomen osallistuminen EEV-työryhmään
Vastuuorganisaatio
VTT Energia/Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö
Projektin vastuuhenkilö

Nils-Olof Nylund
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Juhani Laurikko PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

(09) 456 5463 (09) 460 493 Juhani.Laurikko@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 40
Muu rahoitus eriteltynä -

Yhteensä 40
* suunniteltu

Hankkeen tavoite
Osallistua EU:n komission pakokaasumääräyksiä valmistelevan ja kehittävän MVEG-työryhmän
asettaman EEV (Environmentally Enhanced Vehicles) alatyöryhmän toimintaan Suomen edustajana.

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

•  Ei ole (vain sisäisiä ja luottamuksellisia  kokousselostuksia

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)
•  Seurantaryhmäkokous  09.10.2000

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

•  Ei ole.

Patentit hankkeeseen liittyen

•  Ei ole.
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1. HANKKEEN ETENEMINEN RAPORTOINTIKAUDELLA

EEV / EYA konsepti sisältyy raskaiden ajoneuvomoottorien pakokaasusäädöksen viimeisimpään
versioon 96/96/EU, jossa annetaan sen määritelmä (ks. liite 1). Tarkoituksena tällä menettelyllä
on antaa yhtenäinen tavoitetaso valmistajille kehittää pakolliset määräykset täyttäviä ratkaisuja
vielä puhtaampia vaihtoehtoja, joiden käyttöönottoa jäsenvaltiot voivat sitten tukea erilaisin ve-
rohelpotuksin.

Oheisissa taulukoissa direkiivin 96/96/EU raja-arvot raskaille EYA-ajoneuvoille.
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Pollutant CO HC NOx NMHC CH4 PM
Mandatory standards for
2005
Positive ignition

1.0
(1.81)
(2.27)

0.10
(0.13)
(0.16)

0.08
(0.10)
(0.11)

------
------
------

----
----
----

-----
-----
-----

Mandatory standards for
2005
Diesel vehicles

0.50
(0.63)
(0.74)

------
------
------

0.25
(0.33)
(0.39)

0.30
(0.39)
(0.46)

0.025
(0.04)
(0.06)

EEV opt 1 ------ 0.04 0.04 ------ ---- 0.01
EEV opt 2 ------ ------ 0.04 0.015 0.3 0.01

Toistaiseksi määrittely rajautuu vain raskaisiin ajoneuvoihin ja niiden säädeltyihin päästöihin.
EU:n pakokaasusäädöksiä kehittävä työryhmä (MVEG) asetti kuitenkin ad hoc-tyyppisen asian-
tuntijaryhmän pohtimaan EEVmäärittelyjen laajennusta. Kyseeseen tulisivat silloin myös henki-
löautot ja kenties jopa sellaiset päästölajit, joille ei ole pakollisia raja-arvoja.

VTT:n edustaja (Laurikko) on osallistunut tämän työryhmän kokouksiin huhtikuussa, marras-
kuussa ja joulukuussa 2000. Siellä esillä oli mm. oheinen, MVEG:ssä tehty alustava esitys hen-
kilöautojen EEV arvoiksi.

Mitään päätöstä ei kuitenkaan  vielä tehty, vaan työryhmän esitys siirtyy kevääksi 2001
MVEG:n puitavaksi.

                              MVEG:ssä tehty alustava ehdotus henkilöautojen EEV-arvoiksi
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Liite  Ote Direktiivin 96/96/EU tekstistä; 3 artikla, joka koskee raskaita EEV / EYA -ajoneuvoja

EEV = Environmentally Enhanced Vehicle
EYA = Erittäin Ympäristötystävällinen Ajoneuvo
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M2K0030

LIIKENNEMELUN
MIKROSKOOPPINEN

MALLINTAMINEN
- ESISELVITYS

Jarkko Niittymäki ja Mette Granberg
TKK, Liikennelaboratorio
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  Raportointiaika          Tammikuu 2001
  Raportointikausi    1.1.2000 – 31.12.2000

Projektin koodi

M2K0030
Projektin nimi
Liikennemelun mikroskooppinen mallintaminen
Vastuuorganisaatio
TKK / Liikennelaboratorio
Projektin vastuuhenkilö

Jarkko Niittymäki
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Mette Granberg PL 2100, 02015 TKK
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09 � 451 5023 09 � 451 5019 Mgranber@cc.hut.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Kuopion Yliopisto Erkki Björk erkki.bjork@uku.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.10.2000 31.3.2001 31.3.2001

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001* 2002* 2003* Yhteensä
MOBILE2   -rahoitus 14 14
Muu rahoitus eriteltynä
- TKK 14 14

Yhteensä 28 28
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Yhdistää liikennemelu osaksi koko kaupungin kattavaa mallijärjestelmää. Melun
mallintaminen yksittäisen ajoneuvon lähtökohdista liikenne- ja ympäristömeluksi.

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

Ei toistaiseksi

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

MOBILE-seurantaryhmäkokous lokakuussa 2000

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Osa Mette Granbergin diplomityötä

Patentit hankkeeseen liittyen
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2 Raportin koodi:

MOBILE � 8
VTT ENERGIA, Liikenteen energiankäyttö
PL 1601, 02044 VTT, puh. (09) 4561, fax (09) 460 493

Projektin tunnus: Julkaisuaika:

M2K9901 Tammikuu 2001
Julkaisun tekijä(t): Projektin nimi:

Sari Mäkelä (toim.) MOBILE2 �tutkimuskokonaisuuden koordinaatio

Julkaisun nimí:

Vuosikirja 2000
Tiivistelmä:

MOBILE2  Vuosikirja 2000 sisältää vuonna 2000 MOBILE2 �verkoston kautta rahoitusta saaneiden
hankkeiden raportit vuoden 2000 tutkimustoiminnasta ja sen tuloksista.

Julkaisija:
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2 Report code:
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VTT ENERGY, Energy and Emissions in Transportation
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