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                Raportointiaika            Tammikuu 2002
Raportointikausi 1.1.2001 –31.12.2001

Projektin koodi

M2T0131
Projektin nimi LIISA laskentajärjestelmän uudistaminen

Vastuuorganisaatio   VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Projektin vastuuhenkilö   Kari Mäkelä

Projektin yhteyshenkilö   Kari Mäkelä Osoite  PL 1800,  02044 VTT

Puhelinnumero 09-456 4586 Telefax  09-464 850 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

1.4.2001 1 vuosi 31.12.2001

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000 2001 2002* 2003* Yhteensä
MOBILE2   -rahoitus 380 380
Muu rahoitus eriteltynä

Yhteensä 380 380
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on LIISA laskentajärjestelmän uudistaminen. Uudistus tehdään kevyenä siten, että itse
laskentajärjestelmä pysyy samana joitakin uudistuksia lukuun ottamatta. Suurin muutos tehdään
suorite- ja päästökerrointietoihin. Uudistuksen jälkeen laskentajärjestelmä tuottaa uusimman näke-
myksen suoritteiden, päästöjen ja kaluston suhteen vuodelta 2000. Työ sisältää myös päästöjen ke-
hityksen arvioinnin vuodesta 1980. Uudistuksen jälkeen LIISA järjestelmä on linjassa mm yksik-
köpäästöprojektin päästökertoimien kanssa ja järjestelmä tuottaa lähtötietoja muihin laskentajär-
jestelmiin.

MOBILE2-raporttikaavake 2001
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Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 –julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)

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

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Patentit hankkeeseen liittyen
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1. JOHDANTO

Tieliikenteen laskentajärjestelmä LIISA on ollut laskentaperusteiltaan sama vuodesta 1993.
Vuosittaiset päivitykset ovat kohdistuneet lähinnä aktiivisuustietoihin eli suoritteisiin,
polttonesteen myyntiin ja uusien autojen myyntiin. Peruspäästökertoimet ovat pysyneet
ennallaan.

Kuluneiden vuosien aikana päästötieto on huomattavasti lisääntynyt. Uudistettuja
päästökertoimia on määritetty mm. yksikköpäästöprojektissa. Järjestelmän perustiedot on
kuitenkin täytynyt pitää samoina eri vuosien vertailtavuuden vuoksi. Jos päästökertoimien
perustasoa muutetaan uusimman tiedon mukaiseksi, tulee muuttaa myös historiatietoja,
muuten aikasarjoihin tulee todellisuutta vastaamaton porras. Tästä syystä järjestelmää
kannattaa perusteellisemmin uudistaa vain noin viiden vuoden välein.

Uudistamisessa oli kaksi vaihtoehtoa; kevyt uudistus, jolloin lähinnä tarkistetaan kertoimet ja
tehdään pieniä muutoksia ja perusteellinen uudistus, jolloin voidaan laskea useita muitakin
asioita kuin nykyisellä järjestelmällä voidaan. Tällaiset muut asiat ovat mm. kalustoa
koskevia. Rahoittajat päätyivät kevyeen uudistukseen mm. siksi, että esimerkiksi TTKK:n
AHMA-mallilla voidaan selvitellä autokaluston päästöjä.

2. TAVOITTEET

Tavoitteena on uusia LIISA-laskentajärjestelmä siten, että laskentatulokset vastaavat
päästöjen nykytietämystä. Uudistus tehdään kevyenä siten, että itse laskentajärjestelmä pysyy
samana joitakin uudistuksia lukuun ottamatta. Suurin muutos tehdään suorite- ja
päästökerrointietoihin. Uudistuksen jälkeen laskentajärjestelmä tuottaa uusimman
näkemyksen suoritteiden, päästöjen ja kaluston suhteen vuodelta 2000. Työ sisältää myös
päästöjen kehityksen arvioinnin vuodesta 1980. Uudistuksen jälkeen LIISA-järjestelmä on
linjassa mm. yksikköpäästöprojektin päästökertoimien kanssa ja järjestelmä tuottaa
lähtötietoja muihin laskentajärjestelmiin.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1  Menetelmät

LIISA-järjestelmän uudistuksessa huomioidaan MOBILE-tutkimusohjelman projektin
"Suomen taajamien liikennesuorite, energiankulutus ja päästöt" tulokset katusuoritteen osalta.
Myös kaupunkien omia suorite- ja ajoneuvotyyppilaskelmia hyödynnetään. Yleisten teiden
suoritetiedot pysytetään ennallaan (tierekisteri). Työ tehdään kokonaisuudessaan VTT
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa.
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Päästökertoimet uudistetaan perusteellisesti huomioiden viimeisimmät tutkimukset ja
tietolähteet. Työssä käytetään paitsi kansainvälisiä tietokantoja myös VTT Energian omia
selvityksiä ja mittauksia vanhojen autojen päästöistä. Päästöjen riippuvuus ajoneuvon
nopeudesta selvitetään mahdollisuuksien mukaan. Kylmäkäytön päästökertoimet päivitetään.
Tämä työnosa sisältää myös autojen polttonesteenkulutuksen laskentamenetelmän
uudistuksen. Työn tekee pääasiassa Juhani Laurikko VTT Energiasta.

Työssä käytetään mahdollisimman paljon alkuperäistä tietokoneohjelmaa. Suurimmat
muutokset tehdään tulostukseen. Muutoksia tehdään myös joihinkin laskennan
yksityiskohtiin.

LIISA-laskentajärjestelmän kaikki laskentaosiot käydään läpi ja tehdään kohtuulliset
muutokset. Tällaisia osioita ovat mm. kalustoa koskevat yksityiskohtaiset tiedot, kuten
ajosuoritteen muutokset iän suhteen, autokannan suuruus, autojen myyntiennusteet,
polttonesteitä koskevat uudistukset, ennusteet jne.

Saatuja tuloksia verrataan ja analysoidaan nykyisen LIISAn tuloksiin, kansainvälisiin RAINS-
ja COPERT-laskentajärjestelmiin, VTI:n käyttämään laskentajärjestelmään ja muihin
vertailukelpoisiin malleihin.

Projektista tehdään VTT:n julkaisusarjaan julkaisu uudistuksen mahdollisimman hyvän
tiedottamisen mahdollistamiseksi. Julkaisu tulee olemaan saatavissa myös web-sivuilta.
Julkaisussa esitellään laskentajärjestelmä ja tärkeimmät tulokset. Työhön kuuluu myös web-
sivujen päivitys.

3.2  Eteneminen

Hanke on myöhässä suunnitellusta ja valmistuu alkuvuodesta 2002.

Katusuoritteen määrittelyssä on ongelmia. Tarkoitukseen aiotut katusuoriteprojektin tulokset
eivät ole riittävän varmoja käyttöönotettavaksi, ja kaupungeille tehty kyselykierros osoitti,
etteivät kaupungit Helsinkiä ja Espoota lukuun ottamatta edelleenkään tiedä katusuoritettaan.
Suoritteen jakautuminen eri ajoneuvotyypeille on kohtalaisen selkeä. Linja-autojen
kokonaissuoritteesta on useanlaisia näkemyksiä.

Moottoripyörien ja mopojen päästölaskentamalli on tekeillä. Näiden suoritteesta ei ole
olemassa tutkimusta ja aiempi arvio (Tielaitos) näyttää olevan aivan liian suuri. Suorite
pyritään arvioimaan hankkeen yhteydessä.

Päästökertoimien määritys on käynnissä (Laurikko).
Polttoaineen laatukysymyksiä selvitetään Fortumilta.

AHMA laskentajärjestelmään tuotetaan uudistuksen yhteydessä tietokanta kalustomuutosten
päästövaikutusten laskemiseksi.

4. TULOKSET

Hankkeen ollessa kesken ei varsinaisia tuloksia ole esittää.
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