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Projektin koodi

M2K0135
Projektin nimi

Eri polttoainevaihtoehtojen päästö- ja käytettäyysominaisuuksia koskevan yhteenvetotaulukon laadinta
Vastuuorganisaatio

VTT Prosessit, Moottoritekniikka
Projektin vastuuhenkilö

Markku Ikonen
Projektin yhteyshenkilö Osoite

Markku Ikonen PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09-456 78749 09-460 493 markku.ikonen@vtt.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

9/2001 4 kk (tulee olemaan 5 kk) 12/2001 (tulee olemaan 1/2002)

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

MOBILE2  -rahoitus 28 28
Muu rahoitus eriteltynä

Yhteensä
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on luoda tällä hetkellä käytettävien sekä lähivuosina näköpiirissä olevien
liikennepolttoainevaihtoehtojen päästöistä ja käytettävyydestä yhteenvetotaulukko. Esitystapa tulee
olemaan pääasiassa taulukkoihin ja graafisiin esityksiin perustuva. Päästöistä käsitellään sekä
perinteisiä että kasvihuonepäästöjä painottaen tarkastelu polttoaineiden loppukäyttöön. Koko
käyttöketjun ympäristövaikutuksiin ei ole mahdollista paneutua seikkaperäisesti sovitun volyymin
puitteissa.

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

Syntyy vain loppuraportti

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

MOBILE2-seurantaryhmä 27.11.2001

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

–

Patentit hankkeeseen liittyen

–
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1. JOHDANTO

Perinteisten bensiinin ja dieselin rinnalle etsitään ns. vaihtoehtoisia polttoaineita maantieliiken-
teen ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Joidenkin skenaarioiden mukaan bensiinistä ja dieselistä
tultaisiin kenties tulevaisuudessa luopumaan kokonaan.

Lähinnä Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) aloitteesta Mobile-koordinaatio tilasi VTT
Prosesseilta eri polttoainevaihtoehtojen ympäristö- ja käytettävyysominaisuuksia käsittelevän
yhteenvedon laadinnan.

2. TAVOITTEET

Hankkeessa syntyvän raportin tavoitteena on esitellä nopeasti silmäiltävässä muodossa yhteen-
vedonomaisesti eri polttoaineiden ympäristö- ja käytettävyysominaisuuksia toisiinsa verrattuna.

Ympäristöominaisuuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä perinteisiä että kasvihuonekaasu-
päästöjä. Käytettävyysominaisuuksilla taas tarkoitetaan teknisiä seikkoja, kuten ajoneuvoihin ja
niiden polttoainejärjestelmiin (mukaan lukien säiliöt) sekä itse voimalaitteisiin tarvittavia
muutoksia. Tähän osioon kuuluvat myös eri polttoaineiden jakelu- ja tankkausinfrastruktuuriin
liittyvät kysymykset. Mahdollisuuksien mukaan myös eri tekijöiden kustannusvaikutuksia sisäl-
lytetään tarkasteluun.

Työssä painotutaan polttoaineen loppukäyttöön eli sen polttamiseen ajoneuvon voimalaitteessa.
Koko elinkaaritarkasteluun, joka sisältäisi polttoaineen raaka-aineen hankintaan ja jalostukseen
sekä jakeluun liittyviä kysymyksiä, ei hankkeen sovittu volyymi anna mahdollisuuksia.

Mukaan tarkasteluun otetaan tällä hetkellä käytettävät ja käyttöönoton kynnyksellä olevat sekä
myös tulevaisuudessa potentiaalisina polttoaineina nähtävät vaihtoehdot. Tarkastelun loppu-
tulokset pyritään esittämään muodossa, jossa painotetaan nopeasti silmäiltävissä olevia vertailu-
taulukoita ja graafista esitysmuotoa.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Menetelmät

Tutkimus toteutetaan kirjallisuustutkimuksen menetelmin. Lähdeaineistona käytetään VTT:n
aihealueelta aikaisemmin julkaisemaa tietoa sekä muiden tutkimuslaitosten julkaisemia tutki-
muksia. Lisäksi  käytetään alan tieteellisiä sekä yleisölle suunnattuja lehtiä, ajoneuvojen valmis-
tajien tiedotteita jne. Suuri merkitys ajantasaisen tiedon saamiseksi on Internetin käytöllä.
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3.2 Eteneminen

Hanke on käynnistetty ajallaan, mutta sitä on pystytty edistämään hieman alkuperäistä suunni-
telmaa hitaammin henkilökuormitustilanteen takia. Alkuperäinen suunnitelma oli saattaa työ
päätökseen vuoden 2001 loppuun mennessä, mutta sen valmistuminen viivästynee noin
kuukaudella.

3.3 Resurssien käyttö verrattuna suunnitelmaan

Hankkeen laajuus määräytyy siihen varattujen resurssien mukaan, joten resurssit ovat tältä
kannalta katsoen riittävät.

3.4 Ongelmat

Kohdassa 3.2 esitettyä aikataulullista viivästymää lukuun ottamatta muita mainittavia ongelmia
ei ole esiintynyt.

4. TULOKSET

Esimerkki tarkastelun tuloksista on esitetty kuvassa 1. Kuva esittää eri polttoainevaihtoehtojen
tilavuusperusteista energiasisältöä verrattuna dieselpolttoaineeseen.

Kuva 1.  Eri polttoainevaihtoehtojen tilavuusperusteinen energiasisältövertailu (diesel = 100 %)

Muut tulokset ja johtopäätökset tullaan esittämään hankkeen loppuraportissa.

Tilavuusperusteinen energiasisältövertailu
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