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Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on tehdä arvio liikenteen ja kuljetusten tuottamien kasvihuonepäästöjen (GHG)
jakautumisesta toiminto-, toimija- ja alkuperälähtöisesti sekä kartoittaa näiden avulla a) tärkeimmät
päästölähteet, b) niiden vähentämispotentiaalit, c) toimet em. vähennyspotentiaalien totetuttamiseksi.

Tavoitteena on esittää GHG-päästöjen lähdeanalyysi sekä konkreettinen keinovalikoima ja
potentiaalianalyysi GHG-vaikutusten vähentämisvaihtoehdoista sekä kartoitus niiden
toimeenpanomahdollisuuksista. Keinovalikoima on edelleen jaettu alakohtiin: 1) polttoaine- ja
moottoritekniset keinot, 2) Liikenne- ja kuljetusjärjestelmän kehittämiseen liittyvät keinot, 3) Yksilön
vaikutusmahdollisuudet.

MOBILE2-vuosiraportti 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)

- MOBILE2-seurantaryhmäkokous 20.11.2001

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

-

Patentit hankkeeseen liittyen

-
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1. JOHDANTO

1.1 Hankkeen tausta

Osana Suomen kansallista ilmasto-ohjelman valmistelua laaditaan myös toimenpideohjelmaa
liikenteen CO2-päästöjen vähentämiseen tähtäävistä toimista. Tätä tukemaan on MOBILE2-
tutkimuskokonaisuus päätoiminta-ajatuksensa mukaisesti käynnistänyt projektin, jossa arvioi-
daan liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähentävävien keinojen potentiaaleja sekä niiden
soveltuvuutta käytäntöön. Projekti kuuluu myös CLIMTECH-ohjelmaan (Teknologia ja ilmas-
tonmuutosohjelma).

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät

Tutkimushankkeen tavoitteena on kartoittaa liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrää ja niiden
vähentämismahdollisuuksia sekä arvioida eri vähennyskeinojen vaikuttavuutta ja soveltuvuutta.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa inventoidaan eri liikennemuotojen, ajoneuvolajien ja
liikenteen kysyntälajien hiilidioksidipäästöt alueellisesti. Päästöinventaariossa hyödynnetään
soveltuvin osin LIPASTO-laskentajärjestelmää. Päästöinventointia varten kootaan tiedot
liikennelajeittaisista alueittaisista suoritteista. Päästöjen tarkasteluvuotena on vuosi 1999.

Päästöinventaarion jälkeen laaditaan keinovalikoima liikenteen hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseksi kirjallisuustutkimuksen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella. Keinojen
vaikuttavuutta arvioidaan aiempien tutkimusten, kirjallisuustutkimuksen, asiantuntija-arvioiden
ja laskennallisten mallien avulla. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi arvioidaan karkealla tasolla
keinojen vaikutusta liikennejärjestelmän toimivuuteen sekä taloudellisia vailutuksia.

2. LIIKENTEEN KYSYNNÄN INVENTOINTI

2.1 Henkilöliikenne

Jakoperusteina lähdealuetta tai kulkutapaa ja matkan tarkoitusluokkaa määriteltäessä on ollut
tuottaa tietoa riittävällä tarkkuustasolla toisaalta päästöjen alueelliseen inventointiin ja toisaalta
vähentämistoimenpiteiden kohdentamiseen. Tämän vuoksi tutkimushankkeessa on päädytty
melko yksityiskohtaiseen rakenteeseen suoritteiden ja päästöjen laskennassa. Rakenne on
välttämätön, jotta keinojen vaikuttavuutta ja alueellista laajuutta voidaan arvioida
mahdollisimman tarkasti. Suoritetietoja ei kuitenkaan ole aina mahdollista määrittää tarkasti
alueellisella tasolla tai eri liikennemuotojen välillä. Näissä tapauksissa liikennesuoritetiedot
perustuvat parhaimpiin saatavilla oleviin tietoihin ja asiantuntija-arvioihin.
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2.1.1 Kulkutavat

Kulkutapoina henkilöliikenteessä ovat: kevyt liikenne, henkilöautoliikenne, pakettiautoliikenne,
taksiliikenne, linja-autoliikenne, raideliikenne, moottoripyörät ja mopot, moottorikelkkaliikenne,
laivaliikenne sekä lentoliikenne. Kulkutavat on edelleen jaettu yksityiskohtaisemmin seuraavalla
tavalla:

kevyt liikenne
jalankulku
pyöräily

henkilöautoliikenne
yksityiset bensiinikäyttöiset joneuvot
yksityiset dieselkäyttöiset ajoneuvot
työsuhde- ja yrityskäytössä olevat 
bensiinikäyttöiset ajoneuvot
työsuhde- ja yrityskäytössä olevat 
dieselkäyttöiset ajoneuvot

pakettiautoliikenne
dieselkäyttöiset pakettiautot
bensiinikäyttöiset pakettiautot

moottoripyörät ja mopot
moottorikelkkaliikenne

henkilöliikenne

taksiliikenne
linja-autoliikenne

paikallisliikenne
pitkän matkan liikenne
tilausliikenne

raideliikenne
paikallisjunaliikenne
metroliikenne
raitiovaunuliikenne
pitkän matkan liikenne (junaliikenne)

laivaliikenne
lentoliikenne

kotimaassa
ulkomaille

työ- tai koulumatka
ostos- tai asiointimatka
vapaa-aika

yksityinen liikenne julkinen liikenne

matkan tarkoitus
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2.1.2 Aluejako

Henkilöliikenteen osalta päästölähteiden aluejako on seuraava:

1) Helsingin seutu, laajennettu työssäkäyntialue (asukkaita 1 209 000),
johon kuuluvat: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Siuntio, Pornainen, Tuusula sekä Mäntsälä.

2) Muut isot kaupunkiseudut (asukkaita 1 273 000),
johon kuuluvat seuraavat seutukunnat: Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän, Kuopion
sekä Porin seutukunnat
- ko. kaupunkiseutujen keskuskunnan asukasluku on ollut vähintään 75 000.

3) Muut kaupunkiseudut ja taajamat (asukkaita 1 090 000),
johon kuuluvat sellaiset kunnat, joiden asukasluku on välillä 74 999 - 15 000.

4) Kaupunkien välinen liikenne yms.
- tähän kohtaan kuuluvat ne päästöt, jotka eivät kohdistu suoritteiden tuottajien omiin kuntiin tai
seutukuntiin
- lisäksi ilmaliikenteen sekä vesiliikenteen päästöt on kohdistettu taulukossa tähän kohtaan.

5) Haja-asutusalueet (asukkaita 1 584 000)
- tähän kohtaan kuuluvat sellaiset kunnat, joiden asukasluku on alle 15 000 ja jotka eivät jo ole
edellä mainittujen kohtien seutukunnissa mukana.

 2.1.3 Matkan tarkoitusryhmät

Henkilöliikenne on matkan tarkoituksen mukaan jaettu seuraaviin kysyntäryhmiin:
- työ- tai koulumatka
- ostos-tai asiontimatka
- vapaa-aika.

2.1.4 Liikenne- ja matkustussuoritteet

Liikenne- ja matkustussuoritteet on esitetty ajoneuvokilometreinä tai henkilökilometreinä. Poik-
keuksena ovat raideliikenne (vaunuakselikilometrit) ja moottorikelkat (käyttötunnit). Kaikkien
suoritteiden tarkasteluajankohtana on ollut vuosi 1999. Kuva 1. havainnollistaa matkustus-
suoritteiden jakaumaa eri kulkutavoittain.
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Kuva 1. Kotimaan henkilökilometrien osuus eri kulkumuodoilla (milj. km)

Esimerkkinä  tieliikenteen suoritekartoituksesta on kuvassa 2. havinnollistettu henkilö-autojen
suoritteet.

Kuva 2. Henkilöliikenteen suoritteet matkan tarkoituksen mukaan sekä eri aluetyypeillä asuvien
asukkaiden määrä.
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2.2 Tavaraliikenne

2.2.1 Liikennemuodot

Tavaraliikenteessä liikennemuodot ovat seuraavat: kuorma-autoliikenne (KAIP, KAPP, KAVP),
pakettiautoliikenne, linja-autoliikenne, rautatieliikenne, laivaliikenne sekä lentoliikenne.
Yksityiskohtaisempi jako on esitetty kohdassa 2.2.3 .

2.2.2 Aluejako

Tavaraliikenteessä lähdealueet ovat
- taajamien jakeluliikenne
- kaupunkien välinen liikenne.

2.2.3 Tavaralajijako

Tavaraliikenteessä jako perustuu kuljetuskohtaiseen tavaralajijakoon tai ajoneuvolajiin:

kuorma-autoliikenne (KAIP, KAPP, KAVP) 
puutavara
massatavara
kappaletavara
säiliöautoliikenne
kontit, vaihtolavat, vaihtokorit
lämpö-, kylmä- ja pakastekuljetukset
jätekuljetus
kunnossapitokuljetus
erikoiskuljetus
sekalainen kuljetus

pakettiautoliikenne (bensiini- ja 
dieselkäyttöiset)

elintarvikkeet
rakennustarvikkeet
metalliteollisuustuotteet

linja-autoliikenne
kappaletavara

tavaraliikenne

rautatieliikenne (sähkö- ja dieselvetoinen 
liikenne)

metsäteollisuustuotteet
metalliteollisuustuotteet
kemian teollisuuden tuotteet
yhdistetyt kuljetukset

laivaliikenne
junalautta
säiliöalukset
RORO -alukset
LOLO yms. -alukset
autolautat
muu kuivalastialus
irtolasti
konttialukset

lentoliikenne
lentorahti kotimaan matkustajakoneissa
lentorahti kotimaan rahtikoneissa
lentorahti ulkomaan matkustajakoneissa
lentorahti ulkomaan rahtikoneissa
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2.2.4 Liikenne- ja kuljetussuoritteet

Myös tavaraliikenteessä tarkastellaan ja käytetään vuoden 1999 suoritteita. Esimerkkeinä
tavaraliikennesuoritteista on tässä yhteydessä esitetty kuorma-autoliikenne sekä laivaliikenne
(taulukot 1 ja 2).

Taulukko 1.   Kuljetussuoritteen jakautuminen kuljetuslajeittain eri kuorma-autotyyppien osalta vuonna
1999(Tilastokeskus).

KAIP KAPP KAVP yht.
Milj. tkm Milj. tkm Milj. tkm Milj. tkm

Yht. 3563 2630 19382 25575
Kuljetuslaji
Puutavarakuljetukset 65 41 3913 4019
Massatavaran kuljetukset 1274 22 4095 5391
Kappaletavaran kuljetukset 564 1019 5383 6966
Säilioautoliik. kuljetukset 142 138 2591 2870
Kontit, vaihtolavat, -korit 195 640 811 1646
Lämpö-,kylmä- ja pakastekuljetukset 187 136 1235 1558
Jätehuoltokuljetukset 167 0 36 203
Kunnossapitokuljetukset 562 1 131 693
Erikoiskuljetukset 12 265 59 336
Sekalaiset kuljetukset 318 368 1097 1783
Myymäläauto 5 . . 5
Maatilan omat kuljetukset 70 0 31 101
Puuttuva tieto 0 1 2 3
KAIP=kuorma-auto ilman perävaunua
KAPP=puoliperävaunullinen kuorma-auto
KAVP=varsinainen perävaunuyhdistelmä 

Taulukko. 2. Laivaliikenteen suoritteet vuonna 1999 (LIPASTO 1999)

Laivaliikenne Laivakilometrit
Summa 15 976 676
Junalautta 132 710
Lastilautta 3 707 351
Konttialus 603 781
Irtolastialus 859 857
Muu kuiva-alus 7 771 063
Säiliöalus 1 913 012
Muu alus 988 902
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3. PÄÄSTÖINVENTAARIO

Liikennemuotojen CO2-päästöjä on havainnollistettu kuvassa 3. Suurimmat CO2-päästöt
aiheutuvat henkilöautoliikenteestä. Seuraavaksi suurimmat päästön lähteet ovat vesiliikenne sekä
kuorma-autot. Päästömäärien jakaumat  tarkentuvat vielä yksityiskohtaisimmiksi tutkimuksen
edessä.

Kuva 3. Liikennemuotojen CO2-päästöt tonneina vuonna 1999 (LIPASTO, LIISA).

4. PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISKEINOT JA -TOIMENPITEET

Aluksi suoritetaan CO2-päästöjen vähentämiskeinojen yleinen esittely sekä arvio niiden
vaikutuksista. Alustava keinovalikoima on esitetty seuraavalla sivulla (taulukko 3).

Jatkotarkasteluun otetaan perustarkastelussa käsitellyistä keinoista tarkoituksenmukaisimmat
vähentämistoimenpiteet, joita käsitellään seuraavien otsikoiden alla: 1) Polttoaine- ja
moottoritekniikan keinot, 2) Liikenne-ja kuljetusjärjestelmän kehittämiseen liittyvät keinot sekä
3) Yksilön vaikutusmahdollisuudet.
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Taulukko 3. Alustava keinovalikoima CO2-päästöjen vähentämiseksi

KEINOT Esimerkkejä
VEROT JA MAKSUT
Polttoaineen hinnan korotus polttoaineveroa
korottamalla
Väylämaksut Katutullit, alue- ja vyöhykemaksut, ruuhkatullit
Pysäköintipolitiikka Pysäköintimaksujen korottaminen, pysäköintipaikkojen

tarjonnan säätely, pysäköinnin salliminen vain tietyille ryhmille
Autokannan uudistamiseen tähtäävät keinot
Autoveron differointi Differointi kulutuksen ja painon mukaan, ajoneuvoveron

määrääminen ominaiskulutuksen tai ajoneuvon iän mukaan
Työmatkojen verovähennysoikeuden poistaminen
Romutuspalkkio
Dieselveron alentaminen Myös dieselajoneuvojen verotuksen suosiminen
Autoedun verotuksen muuttaminen
Työsuhdeautot, niiden kokoluokkajakoon
vaikuttaminen ja suoritteet
JOUKKOLIIKENNE
Joukkoliikenteen lippujen hintojen alentaminen Subventiot, veroedut
Työsuhdelipun käytön edistäminen
Joukkoliikenteen sujuvuuden lisääminen Joukkoliikennekaistat, ja -kadut, telematiikan hyödyntäminen,

reaaliaikaisen matkustajainformaation kehittäminen
Liityntäliikenteen kehittäminen Matkakeskusten ja informaatiojärjestelmien kehittäminen
Haja-asutusalueen joukkoliik.järj. kehittäminen
Siirtyminen yksityisautoilusta joukkoliikenteeseen
Palveluliikenne Kutsubussi ym.
Kaupunkien raideliikenteen kehittäminen Light rail (suurilla kaupunkiseuduilla)
Joukkoliikenteen markkinointi Valtakunnallinen kaikki joukkolii.muod. kattava myynti ja info
LIIKENTEEN SUJUVUUDEN PARANTAMINEN
Sumea valo-ohjaus, pysähdysten minimointi
Liikenneinformaatio ja vaihtuvat opasteet
Ajoneuvonavigointi
Keli- ja säätiedotus
Henkilöautojen yhteiskäytön tukeminen Joukkoliikennekaistojen käytön salliminen kuormitetuille

henkilöautoille, yhteiskäyttöjärjestelmien kehittäminen
AUTO- JA POLTTOAINETEKNOLOGIAN KEHITYS (Tekniikka)
Autojen energiatehokkuuden parantaminen Energiatehokkaammat moottorit, keskikulutuksen pienentä-

minen, kevyempien materiaalien kehittäminen, autojen tehon
alentaminen, autojen huippunopeuden alentaminen

Siirtyminen pienikokoisempiin ja energiaedul-
lisimpiin autoihin

Muuttuvia kustannuksia nostetaan ja kiinteitä kustannuksia
alennetaan

Kuljettajainformaatiojärjestelmien kehittäminen
Biopolttoaineiden käytön lisääminen
Biokomponenttien lisäys polttoaineisiin
Vaihtoehtoiset energianlähteet Sähköautot, maakaasu kaupunki-linja-autoissa ym.
Mustalaatikko-tekniikka, autojen nopeusvalvonta
Sopimukset autojen energiatehokkuuden paranta-
misesta autoteollisuuden kanssa
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TAVARALIIKENNE
Tuotantoprosessien ja tavarankuljetusten järjeste-
lyn kehittyminen
Kuljetusten logistiikan kehittäminen Tuotantoverkkojen ja markkina-alueiden kehittäminen
Parannetaan kuljetusten käyttö-, täyttö- ja kuor-
mausastetta
Kuljetusten siirto, yhdistettyjen kuljetusten
lisääminen

Siirretään kuljetuksia nykyistä enemmän maanteiltä rautateille ja
laivaliikenteeseen

Muutetaan sallittuja mittoja ja painoja
Parannetaan tie- ja liikenneoloja, tiestön kunnos-
sapito
ASENTEISIIN JA ELÄMÄNTAPOIHIN VAIKUTTAMINEN (yksilö)
Tiedottamisen lisääminen Ympäristötietoisuuden lisääminen, liikenteen haittojen esille-

tuonti
Asenteisiin ja elämäntapoihin vaikuttavat vapaa-
ehtoiset toimet

Taloudellisen ajotavan koulutus, matkojen ketjuttaminen,
moottorin esilämmittäminen, riittävät huoltotoimet, autojen
kulutus- ja päästömerkinnät, kannustemallit etätöihin siirty-
miseksi

NORMIOHJAUS JA LAINSÄÄDÄNNÖLLISET TOIMENPITEET
Nopeusrajoitusten tiukempi valvonta
Nopeusrajoitustason alentaminen
Päästönormit
Ympäristövyöhykkeet kaupunkikeskustoihin ja
liikenteellisesti herkille alueille

5. JATKOSUUNNITELMAT

Tutkimukseen tehdään yksityiskohtaisempi  päästöinventaario liikennesuoritteiden pohjalta
vuoden 2002 alussa. Tämän jälkeen valitaan päästöjen vähentämiskeinot ja -toimenpiteet sekä
tutkitaan näiden valittujen keinojen hiilidioksipäästöjen vähentämispotentiaali, vaikutukset
liikennejärjestelmään ja taloudelliset vaikutukset karkealla tasolla.


