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Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena on määrittää ja arvottaa sähkökäyttöisten henkilö-, paketti ja linja-autojen lisäämi-
sen ympäristöhyödyt EU projekteissa kehitetyllä ExternE-metodologialla polttomoottoriajoneuvoja vähäi-
sempien pitoisuusvaikutusten ansiosta vuonna 2020. Tarkastelualueena on Helsingin kaupunki. 30 %
henkilö-, pakettiautojen sekä bussien liikennesuoritteesta oletetaan olevan sähkökäyttöistä kuitenkin
siten että kantakaupungin alueella sähkökäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen suorite on 70 %. Liikenne-
suoritteen oletetaan kehittyvän YTV:n arvioiden mukaan.

Työhön on sisällytetty sähköajoneuvojen tarvitseman sähköntuotannon päästöjen ympäristövaikutusten
arviointi. Laskelmissa on arvioitu sähkön tuotannon ympäristövaikutuksia sekä Helsingissä tuotetun säh-
kön (Vuosaari B-voimalaitos) sekä suuntaa-antavasti Suomen keskimääräisen sähköntuotannon ja hiili-
lauhdetuotannon perusteella (ns. marginaalituotantotarkastelu). Vapailla sähkömarkkinoilla ei voida teh-
dä oletusta, että sähkö tuotetaan tietyssä paikassa, ja selvityksen on tavoitteena on määritellä sähkö-
ajoneuvojen kuluttaman sähkön ympäristövaikutusten vaihteluväli.

Projektin tavoitteena on osoittaa miten merkittävä potentiaali sähköajoneuvojen käyttöönotolla on
ympäristön tilan parantamisessa. Tulokset antavat myös viitteitä siitä missä laajuudessa yhteiskunnan
kannattaisi tukea sähköajoneuvojen kehitystä ja käyttöönottoa mikäli sähköauto olisi yhteiskuntatalou-
dellisesti (ympäristöhyödyt huomioon ottaen) edullinen vaihtoehto.

Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 �julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)

Vuosiraportti 2000 M2Y9920-1
Loppuraportti viimeistelyvaiheessa

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

MOBILE2 �seminaari 17.5.2000

MOBILE2 �seminaari 9.10.2000

Sähköajoneuvoasiantuntijaseminaari 1.12.2000

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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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.
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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.
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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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