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Tässä kandidaatintyössä määritetään Lahden Aluetaksin käytössä olevien ajoneuvojen hiilija-

lanjälki ISO 14067 standardin käsitteiden ja periaatteiden mukaan. Yhtenä systeeminä ajatel-

laan Lahden Aluetaksien kaikkien ajoneuvojen toimintaa ja toiminnallisena yksikkönä ajoneu-

vokannan vuodessa ajettuja kilometrejä. Laskennassa dokumentoidaan vain fossiiliset kasvi-

huonekaasupäästöt. Työn tavoitteena on määrittää aluetaksien hiilijalanjälki henkilöautojen 

elinkaaren kasvihuonekaasupäästöiltään merkittävimmistä vaiheista sekä määrittää se eri käyt-

tövoimilla. Laskennat tehdään nykytilanteelle ja tulevaisuudelle. Laskentojen perustana käyte-

tään osittain Lahden Aluetaksilta saatua primääridataa ja osittain tutkimuksista ja muusta kir-

jallisuudesta saatua sekundääristä dataa. Rajaukset ja oletukset tehdään laskennan tavoitteen 

mukaisesti. 

 

Teoriaosuudella perustellaan hiilijalanjäljen määrittäminen ja tarvittavien lukuarvojen valinta 

laskentaa varten. Lukuarvoista tuodaan esille mahdollisesti eri vaihtoehtoja ja kuvataan, mihin 

nämä arviot perustuvat. Jokaiselle eri käyttövoimasysteemille tuodaan esille käyttövoiman val-

mistuksen ja käytön hiilijalanjäljen selvittämiseen vaadittavat lukuarvot. Lisäksi sähkökäyttöi-

sille ajoneuvoille selvitetään akun valmistuksen tuottama lisäys hiilijalanjälkeen. 



 

 

   

 

Laskennoissa esitetään tulokset kaavioiden avulla. Tarkastellessa koko ajoneuvokannan nyky-

tilanteen tuottamaa hiilijalanjälkeä, tulokset osoittautuivat olevan lähellä Suomessa odotettuja 

lukuja, jossa ajoneuvon valmistus aiheuttaa 10-15 % ajoneuvojen hiilijalanjäljestä, polttoaineen 

valmistus 10-15 % ja polttoaineen käyttö 70-80 %. Nykytilanteen elinkaariseksi hiilijalanjäl-

jeksi saatiin n. 2000 t. CO2ekv./a. Valitsemalla kestävästi tuotetut biopolttoaineet tai sähkön käyt-

tövoimaksi, huomataan, että hiilijalanjälki vähenee merkittävästi ja jopa alle puoleen nykyti-

lanteeseen verrattuna. 



 

 

   

ABSTRACT 

 

Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT 

LUT School of Energy Systems 

Degree Programme in Environmental Technology 

 

Eetu Hannelin 

 

The Carbon footprint of Lahti Aluetaksi and how to reduce it with driving power changes 

 

Bachelor’s thesis 

 

2020 

 

56 pages, 7 charts, 8 graphs, 2 pictures and 4 tables. 

 

 

Examiner: Assistant Professor, D.Sc. (Tech.) Ville Uusitalo 

Instructor: Junior Researcher, M.Sc. (Tech.)  Elisa Uusitalo 

 

Keywords: carbon footprint, lifecycle, vehicle 

 

 

The purpose of this bachelor’s thesis is to define Lahti Aluetaksi’s carbon footprint with ISO 

14067 as guidance. The ISO 14067 standard gives concepts, principals, calculation and com-

munication guidance for defining carbon footprint (CF) of a product. As a system for calcula-

tion is the operation of Lahti Aluetaksi and a functional unit is yearly drive distances of Lahti 

Aluetaksi. Only fossil greenhouse gases are documented. The carbon footprint of Aluetaksi is 

defined in the most significant life cycles (LC), phases and with different driving powers. The 

calculations are made of the present and long term with predicted values. The basis for the 

calculations is a primary data package from Lahti Aluetaksi and secondary data from research 

and literature. Presumptions and limitations are made according to purpose of this paper.  

 

Theory part is the argument for the CF’s definition and for the chosen values for calculation. 

The variable for the system is the driving power of the vehicles. In addition, the CF of battery 

manufacturing is calculated for electric vehicles. The calculations are presented with figures. 

The present CF from the most significant LC phases seems to follow the expected values for 

vehicles’ CF values in Finland. The present CF is estimated to be approximately 2000 t. 

CO2eq./a. The calculations show that with biofuels or electricity as driving powers, the CF is 

reduced significantly.
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SYMBOLILUETTELO 

 

Lyhenteet 

CBG Compressed Biogas, Paineistettu biokaasu 

CF Carbon Footprint, Hiilijalanjälki 

CFC Chlorine-Fluorine-Carbon, Freonit 

CFP Carbon Footprint of a Product, Tuotteen hiilijalanjälki 

CNG Compressed Natural Gas, Paineistettu maakaasu 

DLUC Direct Land-Use-Change, Suora maankäyttömuutos 

EGCA European Green Capital Award, Euroopan vihreäpääkaupunki-palkinto 

EU Euroopan Unioni 

FAME Fatty Acid Methyl Ester, Rasvahapon metyyliesteri, Biodiesel 

GWP Global Warming Potential, Lämmityspotentiaali 

Hkl Henkilö 

HVO Hydrotreated Vegetable Oil, Vetykäsitelty kasviöljy, Uusiutuva diesel 

ILUC Indirect Land-Use-Change, Epäsuora maankäyttömuutos 

IPCC International Panel on Climate Change, Kansainvälinen paneeli ilmastonmuutok-

sesta 

ISO  International Standard Association, Kansainvälinen standardisoimisjärjestö 

Khk Kasvihuonekaasu 

LC Elinkaari 

LCA Life Cycle Assessment, Elinkaariarviointi 

NEDC New European Driving Cycle, Uusi Euroopan ajosykli  

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration, Kansallinen merellinen ja at-

mosfäärinen hallinto 

NTNU Norwegian University of Science and Technology, Norjan tekninen yliopisto 

OGP The Internal Association of Oil & Gas producers, Öljy ja kaasutuottajien sisäinen 

yhdistys 

OPGEE The Oil Production Greenhouse gas Emissions Estimator, Öljyntuotannon 

kasvihuonekaasupäästöjen estimaattori 

Oyj Julkinen osakeyhtiö 

PRIMES Price-Induced Market Equilibrium System 



 

2 

   

RPP Refined Petroleum Product, Jalostettu öljytuote 

TTW Tank-To-Wheel, Tankista renkaisiin 

Vrk Vuorokausi 

WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, Maailmanlaajuinen harmo-

nisoitu kevyen ajoneuvon testimenetelmä 

WTT Well-To-Tank, Kaivosta tankkiin 

WTW Well-To-Wheel, Kaivosta Renkaisiin 

YK Yhdistyneet Kansakunnat 

Symbolit 

 

C Consumption, Kulutus     [l/100km tai kg/100km] 

D Driving distance, Ajosuorite     [km] 

EC Energy Content, Energiasisältö    [MJ/l tai MJ/kg] 

ECF Energy Content Factor, Energiasisältökerroin 

EF Emission Factor, Päästökerroin    [g CO2/km tai g 

CO2/MJ] 

K Kuljetustapa 

LCD Life Cycles’ Driving distance, Elinkaaren aikainen ajosuorite [km] 

m massa        [kg] 

P Population, Väkiluku      [hkl] 

RD Residence Driving distance, Asukaskohtainen ajosuorite [km/hkl/vrk] 

RV Reference Value, Vertausarvo 

TF Taxi Factor, Taksikerroin     [taxi/hkl] 

 

Merkit 

 

CO2 Hiilidioksidi 

N2O Typpioksiduuli 

 

 

Alaindeksit 

 

ekv. Ekvivalentti 

fuel polttoainetyyppi 

taxi taksi 
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1 JOHDANTO 

 

Kansainväliset sopimukset ohjaavat ja määrittävät globaalia ilmastopolitiikkaa. Niiden vai-

kutusten on tarkoitus ehkäistä ilmastonmuutosta. YK:n ilmastosopimus, Kioton pöytäkirja 

ja Pariisin ilmastosopimus velvoittavat sopimuksen alaisia maita yhteiseen vastuunottoon ja 

antavat toimille päämäärän. Kansallisella tasolla sopimukset eivät suoraan velvoita päästö-

vähennyksiin, mutta ne antavat pohjan päätöksenteolle. YK:n ilmastosopimus päättää yhtei-

sistä tavoitteista määrittämällä kansallisia ilmastonmuutoksen hillitsemisohjelmia sekä pääs-

töraportointia. Kioton pöytäkirja puolestaan määrää päästövähennykset maittain, joiden saa-

vuttamisen keinot kukin maa saa valita. Pariisin ilmastosopimus antaa uusia tulevaisuuden 

tavoitteita ja määrittää toimenpiteistä keskilämpötilan nousun ehkäisemiseksi ja näin toimii 

ikään kuin YK:n ja Kioton pöytäkirjalle jatkona. (Ilmasto-opas 2019.) 

 

Sopimusten seurauksena EU:ssa on kehitetty poliittisia työkaluja, jotka ohjaavat kaupunkeja 

ja kuntia toimimaan ympäristöystävällisemmin. Yksi käytettävistä työkaluista on Euroopan 

komission kehittämä European Green Capital Award EGCA eli Euroopan vihreäpääkau-

punki-palkinto. Joka vuosi yhden jäsenmaan kaupunki valitaan uudeksi vihreäksi pääkau-

pungiksi, jonka velvollisuutena on synnyttää uusia ideoita ja olla muille maille roolimallina. 

(European Comission: Policy & Background, 2019.) Lahti on valittu vuoden 2021 Euroopan 

vihreäksi pääkaupungiksi. Lahden kaupungin vahvuudet ovat ilmanlaadussa, jätehuollossa, 

vihreässä kasvussa ja ekoinnovaatioissa. (European Comission: Green city awards, 2019.)  

 

Vahvistaakseen Lahden kaupungin asemaa vihreänä pääkaupunkina myös paikallisia yrityk-

siä kannustetaan olemaan mukana tavoittelemassa ympäristöarvoja. Tästä syystä myös Lah-

den Aluetaksilla on aikomus vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Tämän työn tarkoituk-

sena on selvittää Lahden Aluetaksin noin 200 ajoneuvon hiilijalanjälki nykytilanteessa ja 

tutkia käyttövoimamuutosten vaikutuksia kasvihuonekaasujen määrään. Tutkittavat käyttö-

voimat on valikoitu siten, että niitä on mahdollista saada Suomessa jakeluasemilta ja vähin-

tään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:  polttoaineessa on uusiutuvia komponentteja, käyt-

tövoiman raaka-aineet ovat uusiutuvista lähteistä, käyttövoima on muuten käyttöominai-

suuksiltaan energiankulutusta tai nettokasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä. Ajoneuvojen 
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elinkaaren mahdolliset merkittävät päästölähteet ovat käyttövoimien ja ajoneuvojen valmis-

tus sekä käyttövoimien kulutus. Käyttövoimien ja ajoneuvojen valmistuksessa käytettyjä 

päästökertoimia ei ole laskettu itse vaan ne on kerätty kirjallisuudesta. Työ ainoastaan ver-

tailee eri systeemien kasvihuonekaasupäästöjä ja -poistoja eikä ota kantaa sosiaaliseen tai 

taloudelliseen kestävyyteen eikä muihinkaan ympäristöllisen kestävyyden näkökulmiin. 

Vain fossiiliset kasvihuonekaasupäästöt dokumentoidaan. 

 

Teoriaosuudessa selvitetään ensin pääpiirteittäin ISO 14067 standardin vaatimukset tuotteen 

hiilijalanjäljen määrittämiselle. Tämän jälkeen henkilöauton elinkaaren vaiheita tutkimalla 

valitaan päästökertoimet ja muut tarvittavat lukuarvot. Vaihtoehtoisille käyttövoimille kul-

lekin tutkitaan lyhyemmin käyttövoiman valmistuksen ja käytön khk-päästökertoimia. Teo-

riaosuus toimii perusteena käytetyille lukuarvoille. Perustelut ja lukuarvojen valinnat teh-

dään ISO 14067 standardin periaatteiden mukaan.  Laskentaosiossa esitetään käytetyt luku-

arvot, kaavat sekä kaaviot ja johdatellaan lukija tuloksiin. Laskentojen lopputuloksena saa-

daan Lahden Aluetaksin toiminnan vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt ajoneuvon elinkaa-

ren vaiheisiin eriteltynä. 

 

Jokaisesta aluetaksilla käytössä olevasta ajoneuvosta on kerätty tietoja sen mallista, käyt-

töönottovuodesta, merkistä, käyttövoimasta, moottorin iskutilavuudesta, päästötasosta ja -

kertoimista sekä ajoneuvon massasta ja kulutuksesta. Näiden ominaisuuksien perusteella 

voidaan hakea lisätietoa tukemaan laskelmia tai tehdä varsinaisia laskelmia ajoneuvojen 

elinkaaren vaiheiden kasvihuonekaasupäästöistä. Muut laskentoihin vaadittavat luvut tulevat 

pääosin tieteellisistä artikkeleista tai tutkimuksista. 

 

Ajoneuvojen valmistuksen khk-päästökertoimet on arvioitu ajoneuvon kokoluokan mukaan  

NTNU:n tekemän tutkimuksen perusteella. Muut käytetyt luvut on pääasiassa saatu tutki-

muksista, joissa arvioidaan erilaisia polkuja käyttövoimien valmistukselle ja käytölle. Esi-

merkiksi dieselpolttoaineen valmistuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen arviot on 

saatu Euroopan öljytuotteen tyypillisistä poluista, joissa erilaiset välttämättömät prosessit ja 

vaiheet määräävät, kuinka paljon kasvihuonekaasuja syntyy. Polttoaineiden energiasisällön 
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lukuarvoja on saatu esimerkiksi Neste Oyj:n arvioista. Lahden Aluetaksi voi hyödyntää tut-

kittuja lukuarvoja ja laskelmia viestinnässään tai tehdessään kasvihuonekaasujen vähentä-

miseen liittyviä päätöksiä. 
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2 HIILIJALANJÄLJEN MÄÄRITTÄMINEN 

ISO 14067 standardia on tulkittu seuraavissa kappaleissa työn tavoitteen mukaisesti tuotteen 

hiilijalanjäljen määrittämiseksi. Tarkoituksena on saada kuva siitä, millaisia termejä ja toi-

mintatapoja tarvitaan, että laskennat ja löydetyt luvut ovat mahdollisimman perusteltuja. 

2.1 Käsitteitä 

Hiilijalanjäljen määrittäminen tuotteille auttaa ymmärtämään koko elinkaaren vaiheiden vai-

kutusta kasvihuonekaasupäästöihin. Sen tarkoituksena on saada laskettua tuotteen tai palve-

lun osallisuus maapallon lämpenemiseen hiilidioksidiekvivalentteina, ottamalla huomioon 

tärkeimmät kasvihuonekaasupäästöt ja -poistot. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s.21.) ISO 14067 

standardi perustuu osittain  ISO 14040 ja 14044 standardeihin, jotka määräävät elinkaariar-

vioinnista. Tämän yhdistäminen hiilijalanjäljen laskemiseen helpottaa ja selkeyttää itse las-

kentaa. Se tuo etuja muun muassa seuraavilla tavoilla: tunnistetaan ongelmakohdat ja kasvi-

huonekaasupoistojen lisäämisen ja päästöjen vähentämisen mahdollisuudet, edistetään us-

kottavuutta, johdonmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä raportoinnissa ja helpotetaan vaihtoehtois-

ten ratkaisujen löytämistä. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s. 7.) 

 

Standardi selittää keskeisimmät termit ja määritykset liittyen tuotteen hiilijalanjälkeen, kas-

vihuonekaasuihin, elinkaariarviointiin, biogeeniseen materiaaliin ja maankäyttöön, organi-

saatioihin ja datan keräämiseen. Seuraavissa kappaleissa on selitetty standardista ja muusta 

materiaalista olennaisimpia termejä ja käsitteitä liittyen tähän työhön.  

 

ISO 14067 antaa omat tarkemmat määrityksensä täysimittaiselle ja osittaiselle hiilijalanjäl-

jelle. Täysimittainen Carbon Footprint of a Product eli CFP sisältää valitun systeemin kas-

vihuonekaasupäästöt, joista vähennetään kasvihuonekaasupoistot. Kasvihuonekaasut ilmais-

taan hiilidioksidiekvivalentteina ja ne perustuvat elinkaariarvioinnin vaiheista saatuihin las-

kentoihin. Osittaisessa hiilijalanjäljessä laskennat perustuvat vain valittujen prosessien tai 

vaiheiden aiheuttamaan kuormaan ja poistoihin. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s. 9-10.) Tuotteen 

elinkaari muodostuu peräkkäisistä toisiinsa sitoutuneista vaiheista materiaalin hankinnasta 

käytetyn tuotteen loppusijoitukseen. Elinkaariarviointi on edellä mainituista vaiheista koottu 

sisään syöttöjen ja ulostulojen sekä ympäristövaikutusten arviointi. (SFS-EN ISO 14067: 

2018, s. 15.) 
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Kasvihuonekaasut määritellään ilmakehän rakenneosina, jotka absorboivat ja välittävät sä-

teilyä tietyllä aallonpituudella. Säteilyn täytyy osua samalle aallonpituudelle maan pinnan, 

ilmakehän ja pilvien infrapunasäteilyn kanssa. ISO 14067 poissulkee lyhytikäiset säteilypa-

kotteen määrään vaikuttavat tekijät sekä vesihöyryn ja otsonin laskuistaan (SFS-EN ISO 

14067: 2018, s. 11). 

 

Ihmisaktiviteetit ovat edistäneet pitkäikäisten kasvihuonekaasujen konsentraatioiden kasvua 

ilmakehässä. Hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli ja CFC-kaasut ovat kasvihuonekaasuja, 

jotka ovat lisänneet merkittävimmin säteilypakotetta (Stocker, Dahe, Plattner et. al, 2013, s. 

53-54). Säteilypakote on mitta, jolla arvioidaan ilmaston lämpenemistä tai kylmenemistä. Se 

kuvastaa maapallon energiatasapainon muutosta, kun jokin ulkoinen tekijä muuttaa sitä. Sä-

teilypakotteen yksikkö on W/m2. (Stocker et. al, 2013, s. 53.) 

 

Kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmastonmuutokseen arvioidaan erilaisilla menetelmillä, 

joista suosituin on ollut lämmityspotentiaali eli Global Warming Potential (GWP). Se kertoo 

säteilypakotteen vaikutuksen tietyltä aikaväliltä. Se ottaa huomioon kasvihuonekaasujen 

eliniän ja säteilypakotteen voimakkuuden suhteutettuna saman massaisen hiilidioksidin vas-

taaviin ominaisuuksiin. (Myhre et. al. 2013, s. 710.)  Lämmityspotentiaaleilla saadaan muu-

tettua kaasujen ilmastonmuutosvaikutukset yhteiseen yksikköön eli hiilidioksidiekvivalen-

teiksi (Myhre et. al. 2013, s. 711). Tähän työhön liittyen ainakin metaanin ja typpioksiduulin 

GWP-100 kertoimet on olennaista tietää. IPCC:n AR5 raportin mukaan metaanille kerroin 

on 28 ja typpioksiduulille 265 (Myhre et. al. 2013, Liite 8. A) 

 

Datan keräämisessä määritellään kunkin datan laatu sen mukaan, mikä sen alkuperä on. Pri-

määridata on dataa, joka on saatu suoraan mittaamalla kyseistä tapahtumaa tai aktiviteettiä  

tai laskemalla niiden mittausten avulla. Primääridataan voidaan laskea myös mukaan pääs-

tökertoimia ja muuta kasvihuonekaasudataa. Sekundääridata on kaikkea muuta dataa, mitä 

ei lasketa primääridataan. Siihen voi sisältyä myös periaatteeltaan samanlaista dataa, kuten 

päästökertoimia kansallisista tietokannoista. Sekundääridataksi voidaan myös sanoa erilaisia 

arvioita tai muita tyypillisiä tietokantoja. Datan laadun arvioimisessa olennaiseksi tulee 

myös sen epävarmuuden selvittäminen. Se tehdään niin, että tuloksiin lisätään mahdollinen 
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määrällinen hajonta ja selitys tälle mahdolliselle hajonnalle. Näitä voidaan arvioida erilai-

silla parametreillä. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s. 16-17.) 

 

2.2 Periaatteet 

Hiilijalanjäljen määrittämisessä käytetään erilaisia periaatteita, jotka toimivat jokaisen vai-

heen ohjenuorana. ISO 14067 määrittelee näitä yhteensä 11: Elinkaarinäkökulma, yksikön 

määrääminen, iterointi, luonnontieteiden priorisointi, oleellisuus, täydellisyys, johdonmu-

kaisuus, yhteneväisyys, tarkkuus ja läpinäkyvyys. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s. 19.) 

 

Oleellisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan datan valinnan sopivuutta tilanteeseen. (SFS-

EN ISO 14067: 2018, s.20). Tässä työssä data tulee pääosin Lahden Aluetaksin lähettämistä 

Trafilta kerätyistä tietokannoista. Data on siis osittain primääridataa ja tätä voidaan pitää 

edellä mainitun periaatteen mukaisena. Täydellisyysperiaatteella tarkoitetaan kaikkien 

isoimpien vaikuttavien sisään syöttöjen ja ulostulojen huomiointia CFP:n määrittämisessä 

(SFS-EN ISO 14067: 2018, s.20). Auton elinkaaren aikana isoimpia päästöjä aiheuttavia vai-

heita ovat niiden käyttö ja polttoaineiden valmistus, joten niiden sisällyttäminen laskentoihin 

on hyvä esimerkki täydellisyys periaatteen noudattamisesta. 

 

Johdonmukaisuus edellyttää menetelmien ja oletusten samankaltaista käyttöä läpi hiilijalan-

jäljen määrittämisen. Samalla noudattaen valittua työn tavoitetta ja laajuutta. Esimerkkinä, 

jos tässä työssä ajoneuvojen valmistuksen päästöjen laskennassa käytettäisiin yhdessä au-

tossa mallikohtaista oletuspäästökerrointa, olisi johdonmukaista toistaa se myös muissa au-

toissa. Kuitenkin jos erilaisia malleja on paljon ja kaikille malleille ei ole helposti löydettä-

vissä oletuspäästökertoimia, voi työn laajuus olla esteenä johdonmukaisuudelle. (SFS-EN 

ISO 14067: 2018, s.20.) 

 

Yhteneväisyys antaa mahdollisuuden käyttää muita valmiina olevia tunnistettuja menetel-

miä, standardeja ja dokumentteja, jotka helpottavat kyseessä olevan tuotteen hiilijalanjäljen 

laskemiseen ja antavat näin parempaa verrattavuutta valmiina oleviin laskelmiin. (SFS-EN 

ISO 14067: 2018, s.20.) Tarkkuusperiaate antaa saatujen laskujen tuloksille varmuutta. Se 

varmistaa mahdollisimman tieteellisen lähestymistavan ja estää vääristyneiden ajatusten 
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käyttämistä tuloksien saamisessa. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s.20.) Läpinäkyvyys vaikuttaa 

lähteiden, tuloksien ja laskentamenetelmien avulla viestinnän selkeyteen. Tärkeää on siis 

tietää, mistä kaikki tieto tulee ja miten sitä on käytetty ja tulkittu tuloksien aikaan saamiseksi. 

Myös mahdollisten rajausten esille tuominen on tärkeää tulosten tulkinnan kannalta. (SFS-

EN ISO 14067: 2018, s.20.) 

 

2.3 Laskenta 

Kappaleen 2.2 alussa määritelty CFP:n tavoite toimii perustana laskennalle. Tavoitteen mää-

rittäminen antaa myös perusteet laskennan laajuudelle ja sen määrittämisessä tulee huomi-

oida kaikki sen oleelliset osa-alueet (SFS-EN ISO 14067: 2018, s.22). 

 

Tuotteen elinkaari ja elinkaariarviointi määritettiin kappaleessa 2.2. Elinkaariarvioinnissa 

kerätään sisään syöttöjen ja ulostulojen data kaikista valituista elinkaaren vaiheista. Sen laatu 

tulee määrittää energia- ja materiaalivirtojen ja perustellun datan keräämisen perustein. Lu-

vut tulee esittää toiminnallisen tai ilmoitetun yksikön avulla (SFS-EN ISO 14067: 2018, 

s.27). 

 

Sähkönkäytön khk-päästöihin tulee sisällyttää sähkön elinkaaren vaiheista syntyneet khk-

päästöt. Siihen tulee myös sisällyttää sähköntuotannon ja -jakelun häviöiden ohella synty-

neet khk-päästöt. Sähkönkäytön data tulee priorisoida niin, että ensimmäisenä käytetään 

hankkijakohtaista elinkaaridataa.  Tämän jälkeen tulee vasta käyttää olennaisen sähköverkon 

elinkaaridataa, josta sähkö saadaan. Tätä sähköverkkoa voidaan käyttää myös kyseisen alu-

een sähkönkulutuksen kuvaajana. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s.31-32.) 

 

Herkkyysanalyysin avulla on mahdollista tarkentaa systeemin rajausta. Sen avulla voidaan 

määrittää vähemmän vaikuttavat tekijät ja näin voidaan poissulkea elinkaaren eri vaiheita tai 

sisääntuloja ja ulostuloja. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s.28.) 

 

Toiminnallinen yksikkö auttaa erilaisten systeemien vertailussa. Sen tarkoitus on tuoda ver-

tausarvo, johon systeemin sisääntuloja ja ulostuloja voidaan verrata. Tässä työssä ajoneuvon 
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käytön toiminnallisena yksikkönä voi toimia kilometri ajoa autolla, jolloin esimerkiksi voi-

daan vertailla eri ajoneuvojen CO2ekv.-päästökertoimia. Ajoneuvokohtaisesti sen avulla voi-

daan laskea päästömäärät, kun kuljetaan eripituisia matkoja. Tällöin sitä voidaan hyödyntää, 

kun vertaillaan eri elinkaaren vaiheiden merkittävyyttä päästöjen aiheuttajana. Toiminnalli-

nen yksikkö siis vertailee systeemien tehokkuutta suhteessa valittuun toimintaan, mikä hel-

pottaa paremman toimintatavan valitsemista. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s.22.) 

 

CFP:n tavoite ja laajuus antaa rajauksien valinnalle suunnan. Rajauksia voidaan tehdä pro-

sesseista, elinkaaren vaiheista, sisään syötöistä ja ulostuloista. Ne eivät kuitenkaan voi mer-

kittävästi vaikuttaa lopputulokseen eli kaikki merkittävät kasvihuonekaasupäästöt ja -poistot 

tulee sisällyttää laskentoihin. Jokainen rajaus on perusteltava ja selitettävä. Määrittää tulee 

myös, minkä prosessien merkittävyys vaatii tarkempaa arviointia, missä prosesseissa tullaan 

käyttämään sekundääristä dataa ja mitkä prosessit voidaan yhdistää keskenään. Kaikista tär-

keimmät prosessit ovat ne, jotka ovat osallisena 80% koko tuotteen hiilijalanjäljestä aloittaen 

suurimmasta pienimpään. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s.23.) 

 

Datan keräämisessä ensisijaisesti käytetään paikkakohtaista dataa, mikä tarkoittaa suoraan 

kasvihuonekaasupäästöjen tai prosesseihin liittyvien aktiviteettien mittausta erilaisilla mo-

nitorointi menetelmillä. Primääridataa, joka on kolmannen osapuolen hyväksymä ja ei ole 

paikkakohtaista dataa, tulee käyttää silloin, kun paikkakohtaista dataa ei ole saatavilla tai sen 

käyttö ei ole käytännöllistä. Jos primääridata ei ole käytettävissä on sekundäärinen data käyt-

tökelpoista. Datan keruussa ja käytössä pätee myös aiemmin mainitut CFP:n määrittämisen 

periaatteet. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s.24-25.) 

 

Ilmastonmuutosvaikutus lasketaan valitun systeemin khk-päästöjen ja -poistojen mukaan 

kertomalla kunkin khk:n massa GWP-100-kertoimella. CFP on kaikkien näiden yhteenlas-

kettujen kasvihuonekaasujen summa. GWP-100 kertoimina tulee käyttää IPCC:n määräämiä 

viimeisimpiä arvoja. Näin saadaan tuotteen nettopäästöt hiilidioksidiekvivalentteina. 

2.4 Viestintä 

Fossiiliset khk-päästöt ja -poistot tulee dokumentoida erikseen kaikista olennaisista elinkaa-

ren vaiheista. Myös bioperäisiä khk-päästöjä ja -poistoja tulee käsitellä vastaavanlaisesti. 
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(SFS-EN ISO 14067: 2018, s.31-32.) Tässä työssä päätarkoituksena on vähentää Lahden 

Aluetaksin ajoneuvokannan fossiilisia khk-päästöjä, jonka takia bioperäisiä khk-päästöjä ei 

dokumentoida. 

 

Maankäytön muutoksesta ja maankäytöstä aiheutuvat päästöt on myös dokumentoitava erik-

seen. Näitä pitää arvioida kansainvälisesti tunnistetuilla menetelmillä, kuten IPCC:n kansal-

listen kasvihuonekaasujen inventaario suositusten mukaan. Niissäkin täytyy priorisoida 

paikkakohtaista dataa, jonka puuttuessa käytetään kansallista dataa tunnistettujen tutkimuk-

sien pohjalta. (SFS-EN ISO 14067: 2018, s.32-33.) Maankäytön muutoksesta aiheutuneisiin 

päästöihin ja poistoihin lasketaan khk-päästöt ja -poistot, jotka tulevat ihmisaktiviteeteistä, 

jotka muuttavat, millä tavoin maa-aluetta käytetään. Esimerkiksi sademetsän muuttaminen 

viljelykasveille sopivaksi pelloksi muuttaa, millaista kasvustoa alueella on. Näin tämän alu-

een kyky sitoa hiilidioksidia muuttuu ja hiilinielu voi pienentyä. Myös kyseessä olevan maa-

alueen biomassavarastojen määrän muutoksiin tulevat vaikutukset huomioidaan khk-pääs-

töissä ja -poistoissa. (Watson 2000.) 

  



 

12 

   

 

3 HENKILÖAUTON ELINKAARI 

 

Suomessa autokannan keski-ikä on noussut henkilöautojen osalta (kuvaaja 1). Mukaan on 

laskettu kaikki liikennekäytössä olleet autot. Vuonna 2010 keski-ikä oli 10,6 v. ja 2018 men-

nessä se oli noussut 12,1 vuoteen. (Autoalan tiedotuskeskus 2019). Ajoneuvoilla ajetut kilo-

metrit sen elinkaaren aikana ovat usein samankaltaiset eri ajoneuvoissa. Takseilla ajetaan 

tiheämpään tahtiin, jonka takia Lahden Aluetaksilla ajoneuvotkin vaihtuvat useammin ja 

ovat paljon uudempia verrattuna Suomen tyypilliseen henkilöautokantaan. Tällöin ajoneu-

vojen varustelut voivat olla hyvinkin erilaisia, jonka takia esimerkiksi käytön khk-päästöt 

voivat vaihdella suuresti. Myös muualla ajoneuvon elinkaaren vaiheissa tapahtuu khk-pääs-

töjä merkittävissä määrin. Elinkaaren vaiheet, jotka tässä työssä on päätynyt tarkasteluun, 

on valikoitunut sen perusteella, kuinka merkittäviä ne ovat tyypillisen ajoneuvon hiilijalan-

jälkeen. Nämä ovat ajoneuvojen ja polttoaineen valmistus sekä polttoaineiden käyttö. 

 

 

Kuvaaja 1 Suomen henkilöautokannan keski-ikä 1960-2018. (Autoalan tiedotuskeskus 2019).  

3.1 Ajoneuvon valmistus 

Keskivertoajoneuvojen valmistus aiheuttaa keskimäärin n. 4-10 tonnia CO2-ekvivalentti 

päästöjä riippuen valmistettavan ajoneuvon kokoluokasta. Sähköajoneuvoilla valmistuksen 

osuuteen liitetään myös akun valmistus, joka nostaa valmistuksen merkittävyyttä elinkaaren 

vaiheiden päästöissä. Se lisää CO2-ekv. päästöjä n. 3-5 tonnia. (NTNU -Trondheim, kalvot 

6-13,28.) Suomessa keskivertoautojen valmistus aiheuttaa 10-15 % niiden elinkaaren pääs-
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töistä. Polttomoottorikäyttöisten henkilöautojen valmistuksen päästöt ovat 6-7 t CO2-ekvi-

valenttia, joihin sisältyy myös ajoneuvon materiaaleissa oleva energiasisältö. (Autoalan tie-

dotuskeskus 2019a.) EU:n autotehtaissa autojen valmistukseen vaadittava energia pyritään 

jatkuvasti saamaan enemmän uusiutuvista lähteistä. Myös yksittäisen auton valmistuksen 

vaatima energiamäärä on vähentynyt. Tämä puolestaan vähentää myös CO2-ekv. päästöjä 

per valmistettu auto. Vuoteen 2018 mennessä olivat päästöt vähentyneet hieman yli kolman-

neksen vuoteen 2005 verrattuna. Keskimäärin v. 2018 yhden auton valmistaminen EU:n alu-

een tehtaissa aiheutti 550 kg CO2-ekvivalentti päästöjä. (European Automobile Manufactu-

rers Association 2019.) Tähän lukuun ei kuitenkaan sisälly muissa maissa mahdollisesti ta-

pahtuvia CO2ekv.-päästöjä eli esimerkiksi autoon tarvittavien komponenttien valmistuksessa 

aiheutuvia päästöjä. 

 

Hyvä tapa ilmaista valmistuksen aiheuttamia päästöjä on verrata niitä elinkaaren aikana syn-

tyneisiin ajokilometreihin. Näin tuloksiin otetaan huomioon auton kokonaiskäyttöikä. Säh-

kökäyttöisissä autoissa akkujen valmistuksen osuus ajoneuvon valmistuksen tuottamista 

CO2-ekv. päästöistä voi olla 10-70 %. Tähän vaikuttaa, mm. mitä sähköä ajoneuvo käyttää 

käyttövaiheen aikana ja kuinka paljon ajokilometrejä ajoneuvon elinkaaren aikana tulee. 

(EEA 2018, s.24.) Valmistuksessa käytettävän sähkön päästökerroin voi esimerkiksi riippua 

siitä, missä ja miten sähkö valmistetaan, koska eri tehtaissa voidaan käyttää eri energialäh-

teitä ja eri energianmuunnostekniikoita. Vertailuna esimerkiksi vesivoimalan turbiinilla tuo-

tetun sähkön käyttäminen ei todennäköisesti aiheuta yhtä suurta määrää CO2ekv.-päästöjä 

kuin hiilivoimalassa hiilen polttamisesta saadun lämmön hyödyntäminen turbiinissa gene-

raattorin pyörittämiseen. 

 

Kawamoton ja muiden tutkimusryhmän jäsenten kirjoittamassa artikkelissa tutkitaan elin-

kaariarvioinnin eli Life Cycle Assessment (LCA) avulla polttomoottorikäyttöisten ajoneu-

vojen aiheuttamia khk-päästöjä. Ajoneuvon valmistuksessa ajoneuvon korin ja muiden alus-

taosien khk-päästöt ovat pienille n. 1300 kg omamassan polttomoottorikäyttöisille 4219 kg 

CO2. Prosentuaalisesti korin ja muiden alustaosien valmistus on arviolta 76,8 % koko val-

mistuksen khk-päästöistä. Eroa diesel- ja bensiinikäyttöisille tulee niiden moottorin ja vaih-

teiston valmistuksesta. Tutkimuksessa tarkasteltavilla dieselkäyttöisille edellä mainitusta 
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vaiheesta aiheutuu 1539 kg CO2-päästöjä ja bensiinikäyttöisille 1274 kg CO2-päästöjä. Ko-

konaisvalmistuksen khk-päästöt ovat diesel- ja bensiinikäyttöisille 5758 kg CO2-päästöjä ja 

5493 kg CO2-päästöjä. Erot johtuvat valmistettavan ajoneuvon 50 kg omamassan erosta ja 

erilaisista vaihteistoista. (Kawamoto et. al. 2019, 4-6.) Bensiini- ja dieselautojen valmistuk-

sessa ei siis tule suuria eroja, jos niiden omamassat ovat lähes yhtä suuria. 

3.2 Polttoaineen valmistus ja jakelu 

 

Öljypohjaisia polttoaineita käyttävissä ajoneuvoissa polttoaineen tuotannon ja valmistuksen 

osuus Suomen olosuhteissa on 10-15 %  ajoneuvon elinkaaren aikaisista päästöistä (Auto-

alan tiedotuskeskus 2019a). Euroopan komission laatima raportti kokoaa dieselin, bensiinin, 

kerosiinin ja maakaasun elinkaaren khk-päästöihin vaikuttavia tekijöitä. Kerätyt tiedot eivät 

ole niin tarkkoja kuin olisi suotavaa, vaan epävarmuutta on erityisesti Euroopan polttoainei-

den kuljetuksissa. Mukaanluettuna on polttoaineen kaikki elinkaaren vaiheet ennen sen var-

sinaista käyttöä. Näitä päästöjä kutsutaan kaivosta tankiin päästöiksi eli well-to-tank (WTT) 

päästöiksi. Tärkeitä vaiheita ovat polttoaineen etsiminen, hyödyntäminen, parantaminen, 

kuljetus, jalostaminen ja jakelu (European Comission 2014, s.19.) 

 

Pääasiassa data khk-päästöistä on saatu julkisilta organisaatioilta, öljy-yrityksiltä ja öljy-yri-

tys yhdistyksiltä. Data kerätään polttoaineiden elinkaaren alku-, keski- ja loppuvaiheista 

(European Comission 2014, s.22). Ainoastaan EU:ssa tapahtuva polttoaineen jalostaminen 

on huomioitu. Tutkimus arvioi khk-päästöjä myös erilaisilla malleilla. (European Comission 

2014, s.23.) Näistä malleista elinkaaren alkuvaiheisiin käytetty on OPGEE-mallinnus. Se on 

taulukkolaskelmaohjelma, johon syötetään eri kategorioihin lukuja, jolloin saadaan arvio 

elinkaaren khk-päästöistä. Sen valmistaminen on vaatinut merkittävän määrän tarkkaa tietoa 

eri elinkaaren vaiheista, kuten tuotantomenetelmistä, öljykentän ja öljynesteen ominaisuuk-

sista, tuotanto- ja prosessikäytännöistä, maankäytön muutoksista ja raakaöljyn kuljetuksesta. 

Kaikki valittavat sisään syötöt ovat aluksi vakioarvoissa, joita voi itse muuttaa halutun öljy-

kentän tai öljytyypin mukaan. Toiminnallinen yksikkö, johon päästöjä verrataan on 1 MJ 

raakaöljyä kuljetettuna jalostusasemalle. OPGEE ei siis sisällä päästöarvioita itse polttoai-

neen jalostuksesta ja jakelusta. (European comission 2014, s.183-186.) 
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Suurin Euroopan raakaöljyn tuonti tapahtuu entisestä Neuvostoliitosta, mikä on n. 40 % Eu-

roopan tuonneista. Eurooppa tuottaa itse 20% omasta kulutuksestaan ja hieman alle 40 %  

tuonnista tulee Afrikasta ja Lähi-idästä. (European Comission 2014, s.41.) Nämä luvut ovat 

pysyneet lähes muuttumattomina 2010-luvun alkuvuosina (Kaavio 1.). Myös valmiiksi ja-

lostettuja öljypohjaisia tuotteita tuodaan Eurooppaan pääasiassa Venäjältä ja Yhdysvalloista. 

Vuonna 2013 kaikkien Eurooppaan tuotujen jalostettujen öljytuotteiden määrä oli 321 200 

barrelia (European Comission 2014, s.43.) Kunkin raakaöljyn tuojamaiden tuontimäärät ja 

prosenttiosuudet on listattu tutkimukseen. Jokaisessa eri maassa saadaan usein eri tyyppisiä 

raakaöljyjä, mutta nämä on tutkimuksessa kuitenkin kerätty yhden nimen alle, mikä on va-

littu sen merkittävyydellä kyseisen maan öljyntuotantoon maantieteellisesti ja määrällisesti. 

Näistä pienimmät on rajattu pois, jolloin jäljelle jää n. 88 % tuonneista. (European Comis-

sion 2014, s.56-59.) Tuojamailta on kerätty dataa raakaöljyn hankinnan aiheuttamista khk-

päästöistä. Näitä ovat mm. Venäjä, Norja, Iso-Britannia, joiden lisäksi myös erilaisista or-

ganisaatioista, kuten EEA on hankittu dataa. (European Comission 2014, s.126-128.) Alku-

vaiheen päästöissä on kolme pääkategoriaa, joista datan hankkiminen tapahtuu: päästöt et-

sintöjen ja öljykentän kehityksen aikana sekä päästöt tuotannon ja pinnalla tapahtuvien pro-

sessien aikana. Eri mallinnuksilla, kuten OPGEE:llä arvioidaan näiden aikana tapahtuvat 

päästöt. Myös öljyhiekka erotusmenetelmät pystytään mallintamaan. (European Comission 

2014, s.182.) 

 

 

Kaavio 1. EU.n raakaöljyn tuonti 2010-2013 (European Comission 2014). 
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Keskivaiheen päästöt aiheutuvat raaka-aineiden siirtämisestä jalostusasemalla (European 

Comission 2014, s.182 ). Raakaöljyn siirron ja kuljetuksen khk-päästöjä arvioidaan sen mu-

kaan, missä kunkin raakaöljytyypin lastauspisteet sijaitsevat ja kuinka pitkä matka niistä on 

EU:n pääpurkausasemille ja minkä välityksellä siirto tapahtuu. Merikulkuteiden kautta Eu-

rooppaan tulee raakaöljyä merkittävissä määrin Venäjän Primorskin ja Novorossiyskin öljy-

terminaaleista; yhteensä yli 2 miljoonaa barrelia raakaöljyä. Näistä terminaaleista raakaöljy 

tulee Eurooppaan erilaisilla säiliöaluksilla, joiden käytön perusteella khk-päästöjä voidaan 

laskea. (European Comission 2014, s.67-70.) Suurin Eurooppaan Venäjältä tuleva ja samalla 

myös maailman suurin öljyputkilinja on Druzhba-putkilinja. Se tuo raakaöljyä mm. Puolaan, 

Slovakiaan ja Saksan itäosiin. BPS eli Baltic Pipeline System on toinen merkittävä Venäjän 

raakaöljyn siirtosysteemi. (European Comission 2014, s.78-79.) Pääasiassa edellä mainittuja 

reittejä kulkeville viidelle merkittävimmälle raakaöljytyypille on laskettu khk-päästöt. Mat-

kojen pituudet ja käytettyjen säiliöalusten koko on arvioitu käyttäen OPGEE menetelmää ja 

mukaan on huomioitu erilaiset reitit eri lähtömaista eri maihin sekä mahdolliset minimi-, 

keski- ja maksimiarvot. 

 

Kuva 1. Öljykenttien ja niiden vastaavien terminaalien sijainnit (European Comission 2014). 
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Kuva 2. Euroopan raakaöljyn pääpurkausasemien sijainnit (European Comission 2014). 

 

Loppuvaiheen khk-päästöt viittaavat öljyn jalostamiseen ja valmiiden tuotteiden jakeluun 

Euroopan täyttöpisteille. Öljyn jalostamisen päästöihin vaikuttaa öljytyypin ominaisuudet, 

prosessoinnin määrä ja energiankulutus. Siihen sisältyy myös suoraan Venäjältä ja Yhdys-

valloista tulevien valmiiden tuotteiden kuljetuksen khk-päästöt Eurooppaan (European Co-

mission s. 182.) PRIMES-jalostus mallintamista käytetään Euroopassa jalostettujen öljytuot-

teiden khk-päästöjen arvioimiseksi. PRIMES-mallintaminen ottaa huomioon eri muunnos-

prosessit, joita raakaöljylle suoritetaan, joiden jälkeen ne menevät jakeluun EU:hun poltto-

ainemarkkinoille sekä voima- ja lämpövoimalaitoksiin. Merkitsevimpiin muunnosprosessei-

hin, joita raakaöljylle ja muille raaka-aineilla tehdään ovat atmosfäärinen tislaus, vetykäsit-

tely, tyhjiötislaus, lämpökrakkaus, koksaus, vetykrakkaus, molekyyliketjujen uudelleen-

muodostaminen, nesteen katalysointi ja lopuksi bensiinin sekä kaasuöljyn sekoittaminen 

(European Comission s. 199). Raaka-ainevirran mennessä näiden prosessien läpi, siitä erot-

tuu valmiita ja väliaikaisia öljytuotteita. Aluksi raakaöljyä ja raaka-aineita lämmitetään at-

mosfäärisessä tislauksessa ja siitä erotetaan eri osia niiden kiehumispisteiden mukaan. Ke-

vyistä tisleistä muodostetaan nestekaasua ja bensiinisekoituksia. Molekyyliketjujen uudel-

leenmuodostamisessa saadaan oktaaniketjuja sisältäviä sekoituksia. Keskitisleistä jaloste-

taan edelleen kerosiinia ja dieseliä. Raskaammat tisleet siirtyvät edelleen tyhjiötislaukseen, 

josta jaloste siirtyy joko nesteen katalysointiin tai vetykrakkaukseen, joista saadaan lopulta 

bensiiniä ja kaasuöljyä. Osa tyhjiötisleistä siirtyy lämpökrakkaukseen ja koksaukseen. Val-

miiden tuotteiden kuljetus tapahtuu pääosin rahtitavarana rautateitä ja teitä sekä sisävesiä 

pitkin. Hiili-intensiteetti lasketaan jokaiselle kuljetustavalle ja maalle, joihin kuljetetaan ja-

lostettuja öljytuotteita. (European Comission s.206.) 
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Tutkimuksessa on tehty khk-päästöarvioita raaka-aine- ja valmiiden tuotevirtojen reiteistä 

edellä mainituista vaiheista OPGEE ja PRIMES-menetelmillä sekä varsinaisen datan perus-

teella. Well-to-tank khk-päästöintensiteetti raakaöljystä valmistetuille polttoaineille eli ben-

siinille ja dieselille Euroopassa on näillä perustein arvioitu olevan keskimäärin 15 g CO2/MJ 

(European Comission s. 27). 

 

The Internal Association of Oil & Gas producers eli OGP:n jäsenet kattavat 32 % maailman 

öljy- ja kaasutuotannosta. Tutkimuksessa OGP:n jäseniltä kerätyn datan perusteella on tehty 

arviot raakaöljyn tuotannon khk-päästöintensiteetistä. Varianssia kaasun polttamiselle tulee 

National Oceanic and Atmospheric Administration eli NOAA:n datasta. Näistä voidaan 

määrittää Euroopan 20 tärkeimmän tuontimaan khk-päästöintensiteetti kaasun polttamiselle. 

Energian käytölle tuotannossa saadaan intensiteetiksi 1,5 g CO2ekv/MJ, kaasun polttamiselle 

2,4 g CO2ekv/MJ ja häviöille 0,4 g CO2ekv/MJ, jolloin yhteensä saadaan 4,3 g CO2ekv/MJ. 

Minimi ja maksimi rajojen arvioidaan olevan 3,7 ja 4,8 g CO2ekv/MJ. Tähän saatuun lukuun 

ei ole huomioitu epäkonventionaalisten öljyjen vaatimien erotusmenetelmien vaikutusta 

khk-päästöihin. (Edwards et al. 2014, s. 20-27.) 

 

Kuljetuksen intensiteetti Euroopan markkinoille on arvioitu olevan 0,8 g CO2ekv/MJ. Kulje-

tuksen on arvioitu tapahtuvan pääasiassa 500, 200 ja 100 kt:n kantavuustason laivoilla. Osa 

raakaöljyn kuljetuksesta tapahtuu tuotantoalueelta putkilinjoja pitkin joko suoraan jalosta-

moille tai laivaterminaaleille. (Edwards et al. 2014, s. 27-29.) 

 

Suurin osa jalostamisesta tehdään paikallisissa jalostamoissa pääpurkausasemien lähellä. 

Suurin osa Euroopassa myydyistä valmiista öljytuotteista on siis Eurooppalaisista jalosta-

moista. Jalostamoiden khk-päästöt koostuvat kolmesta eri pääprosessista: raakakomponent-

tien erottelu, käsittelyvaihe rikin ja muiden haitallisten aineiden poistoon ja raskaampien 

molekyylien muuttaminen kevyempiin molekyyleihin. Laskennat eri vaiheiden merkittävyy-

delle khk-päästöihin tehtiin tutkimuksessa 2010 tehtyjen laskelmien mukaan, joihin sisältyi 

ennusteet rikittömistä polttoaineista, mutta ne poissulkivat biokomponenttien osuuden polt-

toaineessa. Bensiinin jalostamisen khk-intensiteetin on näin arvioitu olevan 7 g CO2ekv/MJ 

ja dieselin 8,6 g CO2ekv/MJ. (Edwards et al. 2014, s. 27-29.) 
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Valmiiden tuotteiden jakelu Euroopassa tapahtuu pääasiassa rahtitavarana teitä pitkin suo-

raan jakeluasemille tai putkilinjoilla, rautateitse tai rahtilaivojen kyydissä varastoihin. Las-

kennat tämän jakelun khk-päästöintensiteetille on tehty sen mukaan, missä suhteessa mitäkin 

kuljetusmuotoa käytetään Euroopassa. Varastoihin ja jakeluasemien käyttöön kuluu myös 

energiaa, jonka kulutuksen aiheuttamat khk-päästöt on huomioitu. Khk-päästöintensiteetiksi 

saadaan tästä elinkaaren vaiheesta 1 g CO2ekv/MJ. Näin on saatu bensiinille WTT khk-pääs-

töintensiteetiksi 13,1 g CO2ekv/MJ ja dieselille vastaavanlaisesti 14,7 g CO2ekv/MJ. (Edwards 

et al. 2014, s. 29.) 

3.3 Polttoaineen käyttö 

 

Ajoneuvojen käyttövaihe on merkittävin elinkaaren khk-päästöjen aiheuttaja. Niiden määrät 

riippuvat käyttövoimien kulutuksesta ja ajokilometreistä. Suomessa bensiiniautoilla keski-

määrin ajetaan 250 000-300 000 km elinkaaren aikana ja dieselautoilla kolmanneksen enem-

män (Autoalan tiedotuskeskus 2019). Polttoaineiden käyttämisestä aiheutuu pakokaasuja, 

jotka sisältävät mm. hiilidioksidia. Tällä hetkellä tekniikkaa, joka mahdollistaisi niiden pois-

tamisen pakokaasuista ei ole olemassa. Polttoaineiden kulutus määrää ajoneuvon käytöstä 

aiheutuneiden hiilidioksidipäästöjen määrän. Kulutukseen vaikuttavat auton eri ominaisuu-

det, kuten ajoneuvon massa, aerodynaamiset ominaisuudet ja renkaiden ominaisuudet sekä 

moottorin hyötysuhde (Kuvaaja 2.). Nämä ovat käyttövoimien valinnan ohella ominaisuuk-

sia, joita voidaan tutkia ja analysoida. Ajotavalla on myös merkitystä, mutta se on paljon 

sattumanvaraisempi ja vaikeammin arvioitavissa oleva vaikuttava tekijä. (Liikennefakta 

2019.) 
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Kuvaaja 2. Dieselkäyttöisten aluetaksien CO2-päästökertoimen suhde omamassaan ja eri päästöluokkien ajo-

neuvot eriteltyinä eri väreillä.  

 

Ensirekisteröityjen ajoneuvojen lukumäärät vaihtelevat vuosittain. Prosentuaalisilla suh-

teilla esittämällä Suomessa vuosittain tapahtuvien ensirekisteröityjen ajoneuvojen käyttö-

voimien valinta, nähdään, millaisia trendejä valinnassa on. (Kuvaaja 3.). Vuosien 2006-

2008 välillä voidaan huomata bensiinin valinnan jyrkkä lasku ja samalla dieselin valinnan 

kasvaminen. Tällöin autovero muuttui hiilidioksidipäästöistä riippuvaiseksi, mikä osaltaan 

selittää muutosta (Autoalan tiedotuskeskus 2019c). Vuodesta 2009 eteenpäin bensiinin va-

linta käyttövoimana on ollut lievästi nousussa ja samalla dieselin laskussa. Taustalla vaihto-

ehtoisten käyttövoimien suhteellinen osuus on lähes koko ajan ollut nousussa ja v. 2018 nii-

den osuus oli 5,7 % kaikista sinä vuonna ensirekisteröidyistä ajoneuvoista. Vaihtoehtoisiin 

käyttövoimiin lasketaan sähköllä, vedyllä tai kaasulla kokonaan tai osittain käyviä autoja 

sekä korkeaseosetanoliautoja. (Traficom 2018.) 
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Kuvaaja 3 Suomessa ensirekisteröityjen ajoneuvojen käyttövoimien suhteelliset osuudet v. 2001-2018 (Traficom 2018). 

 

Bensiinikäyttöisten ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen päästökertoimissa voidaan havaita 

eroja. Suomessa v. 2016 käyttöönotetulla keskimääräisellä bensiinikäyttöisellä henkilöajo-

neuvolla ajettaessa kilometri olivat khk-päästöt ajoneuvokohtaisesti 159 g/km. Vastaavan-

laisesti dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa lukuarvo oli 141 g/km. Erojen voi tällöin olettaa joh-

tuvan polttoaineiden kemiallisista ominaisuuksista, moottorien hyötysuhteesta tai niiden yh-

teisvaikutuksista. (VTT Lipasto 2017.) Lahden Aluetaksin ajoneuvojen vertailukohdaksi on 

hyvä tietää, millaisia päästökertoimia Lahden alueella on. Päijät-Hämeessä v. 2018 lopussa 

keskimääräinen henkilöauton päästökerroin oli 157,6 g CO2/km (Traficom 2019b). 

 

Bensiini koostuu pääasiassa hiilivedyistä, eettereistä ja alkoholeista. Näiden osien sekoitus 

tietyssä suhteessa antaa bensiinille moottorin toimivuuden kannalta parhaan tislauskäyttäy-

tymisen. Tislausalue määräytyy lämpötilavälillä, jossa bensiinin kaikki komponentin osat 

ovat haihtuneet. Kulutuksen kannalta raskaimpien komponenttien määrä bensiinissä on tär-

keää (Neste Oyj 2016 s.22.) Bensiinillä käyvien kaasutin- ja ottomoottorien puristussuhteen 

nostaminen on ollut tärkeä osa kulutuksen vähentämisessä. Bensiinissä oktaaniluku kertoo, 

kuinka paljon polttoaine kestää puristusta syttymättä. Tämän määrän lisääminen bensiinissä 

mahdollistaa kulutuksen vähentämistä. Oktaanilukua voidaan nostaa lyijyllä tai muilla hiili-

vedyillä, jotka kuitenkin nostavat pakokaasupäästöjen määrää ja voivat olla paikallisesti ter-

veysriski. (Neste Oyj 2016 s. 20.) 
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Suomessa myytävät bensiinisekoitteet sisältävät usein etanolia, mm. sen suuren oktaanipi-

toisuuden takia. Etanoli nostaa myös bensiinin happipitoisuutta, jonka ansiosta polttoaine 

palaa puhtaammin ja vähentää pakokaasupäästöjä (Neste Oyj 2016 s.22). Etanolia sisältä-

vissä bensiinissä merkitään se jakeluasemilla usein siten, että ensimmäiseksi kahdella nume-

rolla ilmaistaan bensiinin oktaaniluku ja etanolin tilavuusprosentin maksimimäärä E-kirjai-

men jälkimmäisillä numeroilla. (Neste Oyj 2016, s.14). Etanolin lisääminen polttoaineeseen 

laskee hieman bensiinin energiasisältöä, joka taas lisää kulutusta; hiilivetybensiinissä läm-

pöarvo on n. 32 MJ/l ja 95E10:ssä 30,9 MJ/l. (Neste Oyj 2016, s.22.) Kulutuksen on havaittu 

kuitenkin nousevan vähemmän, kuin energiasisällön perusteella voi pelkästään arvioida 

(Concawe 2013 s. 13;18). Etanolin muiden ominaisuuksien, kuten korkean oktaanipitoisuu-

den, happipitoisuuden ja höyrystymisen jälkilämmön vaikutuksen ansiosta polttoaineen 

massan kulutus nousee keskimäärin vain 50 % verrattaessa pelkästään energiasisällön pe-

rusteella arvioituihin tuloksiin (Concawe 2013, s. 3,7,13,16,17). 

 

Dieselpolttoaine on kemialliselta koostumukseltaan hyvin samanlaista, kuin bensiinikin. Se 

sisältää parafiineja, olefiineja, nafteeneja ja aromaattisia hiilivetyjä, joiden rakenteet ja mo-

lekyylisidokset eroavat toisistaan (Kukko 2018 s. 12-13). SFS-EN 590 asettaa vaatimuksia 

Euroopassa diesel moottoreissa käytettäville polttoaineille (SFS-EN 590:2013 + A1:2017, s. 

4). Rasvahappometyyliesteri eli Fatty acid methyl ester (FAME) on dieselin sekaan lisättävä 

uusiutuva komponentti, jonka til-% saa olla dieselpolttoaineessa korkeintaan 7. Tästä tulee 

biodieselille tyypillisesti käytetty nimitys B7. Muille biokomponenteille eli Uusiutuvalle 

dieselille eli Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Kaasu nesteeksi eli Gas To Liquid (GTL) 

tai Biomassa nesteeksi eli Biomass To Liquid (BTL) ei ole til-% rajaa olemassa (SFS-EN 

590:2013 + A1:2017, s. 6-7.)  

 

Dieselillä on erilaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sen käytön ympäristöystävällisyy-

teen. EN 590 standardi kokoaa dieselin ympäristövaikutuksiin vaikuttavia ominaisuuksia. 

Näitä ovat Polysykliset Aromaattiset Hiilivedyt (PAH) , tiheys, T95 eli lämpötila, jossa tuot-

teesta 95 % haihtuu ja setaaniluku (Concawe 2019, s. 1). Concawen tukimuksessa tutkittiin 

näiden ominaisuuksien muuttamista kolmella eri päästötason henkilöautolla ja vaikutusta 
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niiden khk-päästöihin. Tiheyttä nostamalla huomattiin khk-päästöjen nousevan. Setaanilu-

vun ja PAH:n nostaminen taas toi vähennyksiä energian kulutuksessa ja näin khk-päästövä-

hennyksiä. (Concawe 2019, s. 85-93.) FAME:n lisääminen dieselpolttoaineeseen lisää bio-

komponentin osuuksia, jolloin fossiiliset khk-päästöt vähenevät (Autoalan tiedotuskeskus 

2019c). FAME:n lisääminen dieselpolttoaineeseen nostaa myös sen tiheyttä, PAH:n määrää 

ja setaanilukua (Concawe 2019, s. 6). Sen lisääminen dieselpolttoaineen sekaan nostaa kes-

kimäärin polttoaineen kulutusta. FAME osuuden ollessa 10-til % polttoaineesta eli yli suo-

sitellun 7-til %, nosti se kulutusta keskimäärin 0.1 l/100km (Concawe 2019, s. 92). Suomessa 

osa jakeluyhtiöistä käyttää perinteistä biodieseliä, mutta pääosin Suomessa käytetään uusiu-

tuvaa dieseliä. (Motiva Oyb 2019). Taulukosta 1 voi huomata HVO:n eroavaisuudet perin-

teiseen dieseliin ja biodieseliin. Koska HVO:n lämpöarvo on suurempi kuin biodieselissä 

siitä saadaan enemmän energiaa ajoneuvon kuljettamiseen per litra polttoainetta. Toisin sa-

noen pienemmällä määrällä polttoainetta voidaan kulkea pidempiä matkoja. Todellisuudessa 

myös taulukossa näkyvät muut ominaisuudet vaikuttavat dieselpolttoaineen kulutukseen, 

mutta näitä muutettaessa lämpöarvokin voi muuttua. 

 

Taulukko 1. Erilaisten dieselpolttoaineiden tyypillisiä ominaisuuksia. (Neste Oyjd 2015, TNO bringing bio-

fuels) 

Ominaisuudet EN 590 diesel MY diesel (HVO) 
Biodiesel FAME 

B7 

Tiheys (kg/m3) 835 780 885 

Setaaniluku 53 75-99 51 

Tislausalue 

(°C) 
180-360 180-200 350-370 

Lämpöarvo 
(MJ/l) 

35.7 34.4 33.2 

 

 

Käytetyissä khk-päästöjen mittaustavoissa on meneillään siirtymäaika kahden eri mittausta-

van välillä, jolloin uusille käyttöönotetuille ajoneuvoille mitataan molemmilla tavoilla khk-

päästöt. Nämä mittaustavat ovat NEDC ja WLTP ja niiden antamat tulokset eivät ole verrat-

tavissa keskenään, koska uudempi WLTP-menetelmä antaa tarkempia arvoja (Liikennefakta 

2019). WLTP:n etu on, että sillä pystytään luomaan todenmukaisemmat testiolosuhteet. 

WLTP-testauksessa on mittausta tehty todellista ajoa kuvaavammaksi yhdeksässä eri osa-

alueessa. Ajosyklin muutoksella saadaan todellista ajoa muistuttavampi ajosuorite ja mm. 
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aikaa, matkaa ja ajonopeuksia muuttamalla saadaan kattavampia mittauksia (Liikenne- ja 

viestintävirasto 2019).  WLTP-mittaukset ottavat huomioon myös lisävarusteiden vaikutuk-

sen ajoneuvon massaan, ilmanvastukseen tai vierintävastukseen (Autoalan tiedotuskeskus 

2019b). Taulukosta 2. nähdään tarkemmat erot mittausmenetelmien välillä. 

 

Taulukko 2. WLTP ja NEDC-mittausmenetelmien erot. (VTT 2018, s. 4) 

 

 

 

4 VAIHTOEHTOISET KÄYTTÖVOIMAT 

Euroopan parlamentin ja neuvoston määräämä direktiivi 2018/2001 antaa tavoitteita uusiu-

tuvien energialähteiden käytön edistämiselle. Se määrää liikennekäytössä oleville biopoltto-

aineille kasvihuonekaasupäästövähennysten rajoja, jotka niiden käytön pitää täyttää tiettyyn 

aikamäärään mennessä. Vuodesta 2021 eteenpäin kasvihuonekaasupäästövähennykset lii-

kennekäytössä olevilla biopolttoaineilla tulee olla vähintään 65 % verrattuna fossiiliseen 
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polttoaineeseen. Ennen vuotta 2021 toimintansa aloittaneet biomassapolttoainetuotantolai-

tokset kuitenkin voivat vielä tuottaa biopolttoaineita, joiden khk-päästövähennykset ovat alle 

65 %. (EU direktiivi 2018/2001, 132.)  

 

Suomelle 2020 tavoitteet uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energian osuudelle 

energian loppukulutuksesta on määrätty olevan 38 % (EU direktiivi 2018/2001, 141.) Uu-

siutuvan energian tuotannon on tällöin myös noustava ja sen on arvioitu nousevan 2030 

mennessä kaksinkertaiseksi verrattuna 2015 vuoteen. (Tekes 2017, s. 23). Uusiutuvan säh-

köntuotannon osuuden odotetaan olevan 36 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 

2030 (Pöyry 2016, s. 28). Suomi pyrkii EU:n tavoitteiden mukaisesti vähentämään 2030 

mennessä khk-päästöjä ja 2050 mennessä 80-95 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähen-

täminen on tavoitteena. Pelkästään liikennekäytössä olevien biopolttoaineiden osuus noste-

taan 30 prosenttiin 2030 mennessä ja tavoitteena on, että sähkökäyttöisiä ajoneuvoja on 

250 000 sekä kaasukäyttöisiä autoja on 50 000. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, s. 1.) 

 

Biomassasta jalostetaan Euroopassa erilaisia polttoaineita ja niistä tuotannon kannalta po-

tentiaalisempia vaihtoehtoja tutkitaan khk-päästöjen kannalta JRC:n (Edwards et al 2014.) 

tutkimuksessa. Biomassan viljelyalueista aiheutuvat maankäyttömuutokset vaikuttavat tuot-

teen koko elinkaaresta syntyviin khk-päästöihin ja -poistoihin. Maankäyttömuutoksista ai-

heutuu sekä suoria eli Direct-land-use-change (DLUC) että epäsuoria Indirect-land-use-

change (ILUC) khk-päästöjä. Esimerkkinä sademetsäalueen muuttaminen viljelyalueeksi ai-

heuttaa suuria määriä khk-päästöjä. Sen sijaan ruohikkoalueen muuttaminen metsäalueeksi 

voi DLUC:n osalta aiheuttaa jopa khk-poistoja. (Edwards et al 2014, s. 41.) 

 

ILUC khk-päästöjä aiheutuu biomassan viljelyn viedessä tilaa ruokatuotannolta, mikä johtaa 

intensiivisempään viljelyyn. ILUC ja DLUC:sta aiheutuvia khk-päästöjä ei raportissa saa-

tuihin lukuihin huomioitu, mutta ne ovat hyvin merkittävä osa biopolttoaineista aiheutuvista 

khk-päästöistä. Ruoantuotannon takaaminen ihmisille on varmasti ensisijaisempaa viljely-

alueiden käytössä. Tilaa ei siis välttämättä riitä viljelyalueista biopolttoaineiden suurem-

malle tuotannolle. (Edwards et al 2014, s. 42-43.) 
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Biomassasta jalostettujen polttoaineiden käytön voidaan olettaa aiheuttavan nolla khk-pääs-

töä, koska se on sitonut edellisellä kasvukaudella hiiltä ilmakehästä. Tämän sijaan biomas-

sapohjaisille polttoaineille tulee sisällyttää sen viljelystä ja prosessoinnista syntyviä khk-

päästöjä eli WTT-päästöjä (Edwards et al 2014, s. 40.) Viljelyn aikana tapahtuu N2O-pääs-

töjä, jotka lisäävät merkittävästi biomassasta valmistettujen polttoaineiden WTT-khk-pääs-

töjä (Edwards et al 2014, s. 43-44). Niiden merkitys kuitenkin laskee, kun huomioon otetaan 

viljelyn seurauksena syntyneet sivutuotteet. Eli kun sivutuotteet esimerkiksi vähentävät jos-

sain muussa prosessissa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden määrää (Edwards et al 2014, 

s. 45.) 

 

4.1 Biokaasu 

Biokaasu koostuu pääasiassa metaanista ja hiilidioksidista. Sitä jalostettaessa siitä poistetaan 

hiilidioksidia ja muita kaasujäämiä, jolloin saadaan lähes täysin metaania sisältävää jalos-

tetta. Lahdessa sijaitsee Launeella kaasutankkausasema ja toukokuussa 2019 avattiin toinen  

kaasutankkausasema Kujalaan, joka tarjoaa paineistettua biokaasua. Sieltä myytävä bio-

kaasu tuotetaan paikallisesti Lahden biokaasutuotantolaitoksessa. (Gasum Oy 2019.) Labio 

tuottaa Lahdessa biokaasua 50 GWh/a. Vuosittainen tuotanto vastaa n. 4500 henkilöauton 

vuosittaista kulutusta. Tuotantolaitos yhdistää sekä biokaasulaitoksen, että kompostointilai-

toksen ja käyttää mädätysvaiheessa syntyvää kompostia biokaasulaitoksensa lämmittämi-

seen, mikä vähentää entisestään hiilidioksidipäästöjä. Raaka-aineina käytetään biojätettä, 

että puhdistamolietettä. (Labio 2019.) 

 

Tutkimuksen pohjalta koko WTW-elinkaari huomioiden on khk-päästöintensiteetti biojät-

teestä valmistetulle biometaanille 22 g CO2-ekv./MJ ja energiaviljelykasveista jalostetulle 

biokaasulle 61 g CO2-ekv./MJ (Uusitalo 2014, s. 101-102). Maanviljelystä saatavasta bio-

massasta jalostetulle biokaasulle vastaavanlainen khk-päästöintensiteetti oli 28 g CO2-

ekv./MJ ja jätevesilaitosliejusta saatavalle biokaasulle 40 g CO2-ekv./MJ. Maanviljelystä 

saatava biomassa koostuu pääasiassa jätteistä, kuten lannasta ja muista sivuvirroista. Tästä 

johtuu sen melko alhainen päästöintensiteetti. (Uusitalo 2014, s. 126.) 
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Suomen liikennekäytössä olevien kaasuautojen määrän kasvu on ollut kiihtyvää ja kansalli-

sen jakeluinfraohjelman välitavoitteet saavutetaan samanlaisella kasvutahdilla monta vuotta 

etuajassa (Liikenne- ja viestintävirasto 2019b.) Biokaasuautoissa käytettävää liikenne-

biokaasua kutsutaan compressed biogas eli CBG:ksi ja liikennekäytössä olevaa maakaasua 

CNG:ksi (CNG House Oy 2019). Kaasuautojen kulutusta arvioidaan pääasiassa yksiköllä 

kg/100 km. Vuonna 2016 keskimääräinen CNG ajoneuvo Suomessa kulutti 4.0 kg/100 km 

(VTT Lipasto 2017). Liikennepolttoaineena hyödyntäessä tulee biokaasun sisältää metaania 

vähintään 95 %, jotta se vastaa koostumukseltaan CNG:tä (Biokaasuauto 2019). Euroopan 

parlamentin direktiivin 2018/2001 mukaan energiasisältö puhdistetulle biokaasulle on 50 

MJ/kg (EU direktiivi 2018/2001, 143.) 

 

Biokaasuautoille kulutukset arvioitiin eri kokoisten kaasuautojen yhdistetyn kulutuksen ja 

omamassan suhteesta saadulla kaavalla (Kuvaaja 4.). Käytetyt automallit, joista kuvaajan 

ominaisuuksien tiedot on saatu, on ilmoitettu taulukossa 3.  

 

 

Taulukko 3. Eri kaasuautomallien omamassoja ja yhdistettyjä kulutuksia (Auto-Data.net, Auto-Data.netb, Moottori, Net-

tiauto, Tekniikanmaailma, VihreäKaista). 

Oma-
massa kg 

Yhdistetty 
Kulutus 

kg/100km 
Malli 

1031 2,9 Volkswagen Eco Up!  

1185 3,1 Volkswagen Polo VI 1.0 TGI  

1335 3,2 Audi A3 Sportback g-tron 

1391 3,5 
Volkswagen Golf Variant 1.4 
TGI 

1701 4,7 Opel Zafira Enjoy 1,6 CNG 

1726 6 
Volkswagen Caddy 2.0 
ecoFuel  
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Kuvaaja 4. Kaasuautojen yhdistetyn kulutuksen ja omamassan suhde eri kaasuautomalleilla ja niistä saatu eksponentiaa-

linen kaava, jolla voidaan arvioida Aluetaksin nykymallisten ajoneuvojen omamassojen mukaan niiden kulutusta, jos ne 

olisivat kaasuautoja (Auto-Data.net, Auto-Data.netb, Moottori, Nettiauto, Tekniikanmaailma, VihreäKaista). 

4.2 Sähkö 

Lahti energian myymästä sähköstä osa tuotetaan itse ja osa hankitaan EPV Energia Oy:stä 

ja Suomen Hyötytuuli Oy:stä. Kokonaismyynnin ominaispäästö on 160,3 g CO2ekv./kWh 

(Lahti energia 2018.) Suomessa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen oletetaan vähenty-

vän puoleen vuonna 2030 verrattuna vuoden 2015 sähköntuotannosta aiheutuviin hiilidiok-

sidipäästöihin (Pöyry Oy 2016, s.67). Suomen liikennekäytössä olevien sähkökäyttöisten eli 

täyssähkökäyttöisten ja hybridien määrän kasvu on ollut kiihtyvää vuosien 2016-2019 vä-

lillä. Tällä kasvutahdilla kansallisen jakeluinfraohjelman välitavoitteet vuodelle 2025 saa-

vutetaan etuajassa. (Liikenne- ja viestintävirasto 2019.) 

 

NTNU:n tutkimuksen mukaan 1100 kg omamassan autoilla akun koko on n. 17,7 kWh ja 

energian kulutus 146 Wh/km. Myös muille autokokoluokille on tehty samoista ominaisuuk-

sista arviot. Näistä saadaan arvio siitä, miten eri sähkökäyttöisten ajoneuvojen kokoluokilla 

kulutus ja akkujen koko vaihtuu omamassan muuttuessa (NTNU- Trondheim 2016, slide 

10.) Näistä saadaan kuvaajat 5. ja 6, joilla voidaan arvioida ajoneuvon akun koon ja ener-

giankulutuksen muuttumista sen omamassan mukaan. 
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Kuvaaja 5. Sähköajoneuvojen energiankulutus suhteessa ajoneuvon omamassaan NTNU-Trondheim tutki-

muksen perusteella saaduilla tiedoilla. Näistä on saatu lineaarinen ennuste kaava, jolla voidaan arvioida ener-

giankulutusta omamassan mukaan. 

 

 

Kuvaaja 6. Sähköajoneuvojen akun koon muuttuminen suhteessa omamassaan NTNU-Trondheim tutkimuk-

sen perusteella. Näistä on saatu polynominen kaava, jolla voidaan arvioida akkukoon muuttumista omamassan 

suhteen. 
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Akun valmistuksesta aiheutuvia khk-päästöjä arvioidaan kg CO2 per akun kapasiteetti. Ar-

viot vuosilta 2011-2017 vaihtelevat 56-494 Kg CO2/kWh (Kaavio 2.). Uusimmassa Mes-

sagien tutkimuksessa arvioidaan akun valmistusta EU:ssa ja tutkimuksissa päädytään tulok-

siin, että sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla on pienemmät elinkaaren aikaiset khk-päästöt, kuin 

verrattavalla dieselkäyttöisellä ajoneuvolla. (ICCT 2018, s. 2-3.) Tutkimuksessa mainitaan, 

että huomattavaa on, että uusiutuvien energialähteiden käyttö akun valmistuksessa tarvitta-

vaan energiaan vähentää huomattavasti akun valmistuksen elinkaaren khk-päästöjä. Tutki-

muksissa ei huomioida akun kierrätyksestä aiheutuvia khk-päästövähennyksiä puutteellisen 

tutkimustiedon takia. (ICCT 2018, s. 2.) 

 

Kaavio 2. Arvioita akun valmistuksen kasvihuonekaasupäästöistä. Oranssilla maksimi- ja sinisillä minimiar-

viot. (ICCT 2018) 

4.3 Uusiutuva diesel ja biodiesel 

Uusiutuvaa ja biodieseliä valmistetaan useista eri läheistä. Raaka-aineita saadaan eri maan-

osista erilaisista viljelmistä. Raaka-aineiden tuotannossa syntyy myös sivuvirtoja, joita  voi-

daan käyttää hyväksi eri tavoin. Uusiutuvan ja perinteisen biodieselin erot tulevat isome-

roimis- ja esteröimisprosessin vaihtumisella vedyttämisprosessiin. Tästä tulee sille yleisesti 

käytetty lyhennys HVO eli Hydrotreated Vegetable Oils. Vedyttämisprosessi poistaa kak-

soissidoksia ja happea molekyyleistä, jonka ansiosta lopputuotteen ominaisuudet eivät ole 

riippuvaisia raakamateriaaleista. Raakamateriaaleilla on kuitenkin yhä vaikutus muissa pro-

sesseissa tapahtuviin khk-päästöihin. JRC:n HVO:n WTT-khk-päästöjen tutkimusten tulok-
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set perustuvat yhtä polkua lukuun ottamatta Neste Oil:n NExBTL prosessiin. Raakamateri-

aaleina käytetään rapsin ja auringonkukan siemeniä sekä soija- ja palmuöljyä. Mukaan lue-

taan myös orgaanisesta jätteestä jalostettu HVO (Edwards et al 2014, s. 57-58.) HVO:n 

WTT-polkujen energiankulutus verrattuna FAME-polkuihin ei merkittävästi muutu yhdes-

säkään tutkitussa polussa. Myös suhteelliset osuudet käytetyssä fossiilisessa ja uusiutuvassa 

energiassa pysyvät samankaltaisina. Näin WTT-khk-päästöt FAME:lla ja HVO:lla pysyvät 

hyvin samanlaisina, kun vertaillaan polkuja, joissa raakamateriaalit ja sivutuotteiden hyöty-

käyttö on samanlaista. (Edwards et al 2014, s. 103-105.) 

 

 Rapsinsiemenistä erotetaan höyryn ja heksaanin avulla öljyä, jossa samalla syntyy eläinruu-

aksi tai kemikaaliksi sopivaa sivutuotetta. Seuraavaksi öljyä jalostetaan edelleen neutraloi-

malla sen pH ja selventämällä öljyä. Tämän jälkeen kasviöljy isomeroidaan ja esteröidään, 

jolloin kasviöljyn sisältämät molekyylit pilkotaan pienemmiksi palasiksi eli FAME:iksi. 

Näistä kahdesta vaiheesta syntyy glyseriiniä, jota voidaan hyödyntää useaan käyttötarkoi-

tukseen, kuten biokaasun tuottamiseen. (Edwards et al 2014, s. 53.) Auringonkukkien sie-

menien prosessoinnin vaiheet vastaavat lähes täysin rapsinsiemenille tehtävää prosessointia. 

(Edwards et al 2014, s. 54.) 

 

Brasiliassa ja Argentiinassa pääasiassa tuotetuista soijapavuista on mahdollistaa valmistaa 

kasviöljyä. Soijapapu-polkujen khk-päästöt ovat riippuvaisia niiden prosesseista syntyvien 

sivutuotteiden kysynnästä. Soijapavut tulevat EU:hun joko öljy- ja sivutuotteina tai papuina 

(Edwards et al 2014, s. 55.) 

 

Palmuöljyn tuottaminen on tehokasta verrattuna rapsinsiemenien viljelyyn. Se vähentää 

myös lannoitteiden tarvetta ja sen viljelyn energiakulutus on matalaa. Hedelmät kerätään 

palmuista ja pienissä voimaloissa ne kuumennetaan ja murskataan, joiden seurauksena syn-

tyy varsinaista palmuöljyä ja useita muita sivutuotteita. Näistä edelleen voidaan jalostaa pal-

muöljyä. Euroopassa palmuöljy jalostetaan FAME:ksi. Käsittelyjen jälkeen jäävän ylimää-

räbiomassan hyödyntäminen vaikuttaa merkittävästi khk-päästöihin (Edwards et al 2014, s. 

55.) 
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Eri poluista saatavilla FAME:lla on suuriakin eroja WTT-khk-päästöissä. Siemenpohjaisille 

FAME:lle viljelystä aiheutuu suurimmat khk-päästöt. Khk-poistoja saavutetaan hyödyntä-

mällä omien prosessien aikana saatuja sivutuotteita uusiutuvina energialähteinä. Orgaani-

sesta jätteestä jalostetulla FAME:lla on hyvin pienet WTT-khk-päästöt verrattuna siemen-

pohjaisiin. Tämä johtuu siitä, että niiden tuottamisen voidaan olettaa aiheuttavan nolla khk-

päästöä ja jalostaminen vaatii suhteellisen vähä energiaa. Lähteinä ovat usein ruokaöljy ja 

eläinrasvat. (Edwards et al 2014, s. 58, 102.) 

 

Neste ei käytä Pro Diesel- , Futura diesel- tai uusiutuvassa MY dieselpolttoaineissaan lain-

kaan FAME:a vaan standardien mukaista itse patentoitua ja valmistettua parafiinista uusiu-

tuvaa dieseliä (Neste Oyjb 2019). Raaka-aineina käytetään kasviöljyjä ja erilaisia jätteitä 

sekä tähteitä, joita jalostetaan vedyttämällä ja isomeroimalla. Sitä voidaan käyttää seoskom-

ponenttina tai pelkästään, koska se täyttää moottorivalmistajien vaatimukset. Sillä on verrat-

tavat laatuominaisuudet rikittömään EN 590 dieseliin verrattuna. (Neste Oyjd 2015, s. 3-4). 

Lahdessa sijaitsee kolme nesteen jakeluasemaa, joista voi tankata uusiutuvaa dieseliä (Neste 

Oyjc 2019). 

 

Riippuen siitä, että käytetäänkö tyypillisiä vai keskimääräisiä arvioita kullekin FAME ja 

HVO WTT-khk-päästöjen laskentoihin voivat ne vaihdella jopa n. 12 %. Tyypilliset khk-

päästöt ovat pienempiä kuin keskimääräiset päästöt. Orgaanisista jätteistä jalostetun uusiu-

tuvan ja biodieselin khk-päästöt ovat pienempiä, koska niiden tuottamisesta ei tule lainkaan 

khk-päästöjä, jotka muissa poluissa ovat yksi merkittävimmistä khk-päästöjen aiheuttajista 

(taulukko 4). 
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Taulukko 4. FAME ja HVO WTT-polkujen khk-päästöintensiteettejä. (JRC 2017) 

 Keskimääräinen  Tyypillinen  

Raaka-aine 
FAME 

gCO2ekv/MJ 

HVO 

gCO2ekv/MJ 

FAME 

gCO2ekv/MJ 

HVO 

gCO2ekv/MJ 

Rapsinsiemen 50,1 50,1 45,5 45,8 

Auringonkukan siemen 44,7 43,6 40 39,4 

Soijapapu 47,2 46,5 42,4 42,2 

Palmuöljy (14 % turve) 70,2 67,6 58 56,5 
Palmuöljy ( 14 % turve ja me-
taanin talteenotto) 46,1 42,3 40,8 38,4 

Orgaaninen jäte (ruokaöljy) 21,6 12,4 16 9,4 
Orgaaninen jäte (eläinperäi-
set) 26,7 16 19,5 11,9 

 

Vuonna 2010 EU:n FAME sekoituksien markkinaosuuksista merkittävin osuus oli rapsinsie-

menistä valmistetuista biodieselillä. Muiden merkittävien polkujen viljelykasvit olivat soi-

japavut, palmuöljy, auringonkukan siemenet ja muut jätteet. Kun tutkimuksessa verrataan 

vuonna 2020 ennustettujen dieselkäyttöisten ajoneuvojen eri dieselpolttoaineiden mukaan 

saatuja päästökertoimia, huomataan B7:n polttoaineen laskevan keskimääräisesti päästöker-

toimia. Tyypillisen B7:n WTW-khk-päästöt verrattuna fossiiliseen dieseliin olivat keski-

määrin 3 % pienemmät kuin v. 2020 ennustetulla ajoneuvolla arvioituna. (Hass et al 2014, 

s. 48-49.) 

 

Etu HVO:n käytölle tulee sen sekoitusmahdollisuuksissa perinteisen EN 590 dieselin kanssa. 

Sitä voidaan käyttää myös pelkästään ja se täyttää parafiinisille dieseleille määrätyt ominai-

suudet. 100 til-% sekoitukset ovat mahdollisia, jolloin ne täyttävät EN 590 standardin vaati-

mukset lukuun ottamatta tiheyttä. (TNO 2013, s. 62.) Tämän takia HVO:n käyttö vaatii voi-

telulisäaineen (Hortelano 2019 s. 40). 10-100 % sekoitussuhteella EN 590 dieseliin HVO 

vähentää keskimäärin 0.5 % dieselmoottorin energian kulutusta ja moottorin uudelleen ka-

libroinnin jälkeen 1-4 %. Pelkästään HVO:lla käyvälle dieselmoottorille voidaan odottaa 4-

5 % energian kulutuksen säästöä. (TNO 2013, s. 76.) 

4.4 Bioetanoli 

Etanoli on kemiallisilta ominaisuuksiltaan alkoholi, joten sitä voi tuottaa käymisprosessilla. 

Käymisprosessia voidaan hyödyntää sokeri-, tärkkelys- ja selluloosapitoisten raaka-aineiden 

avulla. Sokerijuurikas on yksi tyypillisesti käymisprosessissa käytetty raaka-aine. Sen viljely 
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on tehokasta sen korkean tyypillisen saannin ansiosta. Sen prosessointi alkoholiksi on myös 

halpaa. Käymisessä ja tislauksessa tulevia sivutuotteita voidaan käyttää eläinruokana tai 

muissa prosesseissa energianlähteenä. Sivutuotteita on mahdollista käyttää polttoaineina, 

jolloin niillä voidaan tuottaa joko sähköä tai lämpöä. (Edwards et. al. 2014, s. 49.) 

 

Tyypillisissä bioetanoli poluissa muunnosprosessit tapahtuvat EU:ssa ja valmiin bioetanoli 

tuotteen valmistuksen elinkaaren vaiheista nämä muunnosprosessit kuluttavat tyypillisesti 

eniten energiaa. Muita merkittäviä energiaa kuluttavia vaiheita ovat tuotanto ja käsittely, 

kuljetus markkinoille ja käsittely ja jakelu. Eri polkujen energiankulutuksessa on suuriakin 

vaihteluita ja energiankulutuksen vähentämistä edistävät eri teknologioiden, kuten kombi-

voimalaitosten käyttö energiantuotannossa. (Edwards et. al. 2014, s. 94-95.) 

 

Uusiutuvien energialähteiden määrät vaihtelevat suuresti myös eri poluissa, jotka vaikuttavat 

merkittävästi niiden khk-päästöintensiteettiarvoihin (Edwards et. al. 2014, s. 96-99). JRC:n 

vuonna 2017 kirjatuista arvioista eri polkujen tyypillisille khk-päästöintensiteeteille sokeri-

juurikkaan käyttö raakamateriaalina antaa pienimpiä khk-päästöintensiteettejä. Viljelystä ai-

heutuvat khk-päästöt ovat pienempiä kuin missään muussa polussa. Tämä voi johtua soke-

rijuurikkaan tehokkaasta viljelystä. Kahden sokerijuurikkaan polun vähäinen khk-päästöin-

tensiivisyys johtuu myös niiden prosessoinnin pienistä khk-päästöistä (kaavio 3.).   

 

 

Kaavio 3. Bioetanolin tyypillisten polkujen khk-päästöintensiteettien arvoja. (JRC 2017).  
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5 LAHDEN ALUETAKSIN HIILIJALANJÄLKI JA VERTAI-

LUANALYYSI 

Tässä osiossa ensiksi lasketaan Lahden Aluetaksin toiminnan nykytilanteen hiilijalanjälki 

vuodessa ja eritellään siitä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt eri elinkaaren vaiheisiin. Las-

kuihin käytetyt kaavat käydään läpi ja kuvaajilla havainnollistetaan saatuja lukuja. Hiilija-

lanjälki esitetään fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen määränä vuodessa hiilidioksidiekvi-

valentteina ilmaistuna. 

 

Merkittävät khk-päästöt tulevat ajoneuvon valmistuksesta, polttoaineen valmistuksesta ja 

polttoaineen käytöstä. Ajoneuvon valmistuksen khk-päästöt ovat riippuvaisia ajoneuvon 

koosta. NTNU:n tutkimuksen ja Aluetaksin ajoneuvokohtaisten omamassojen perusteella on 

tehty arviot tästä elinkaaren vaiheesta aiheutuneesta khk-päästöistä. Suurin osa ajoneuvoista 

käyttää dieselöljyä polttoaineenaan ja pieni osa bensiiniä. Kummallekin polttoainetyypille 

valitaan teoriaosuudessa saaduista luvuista polttoaineen valmistukseen liittyvä khk-pääs-

töintensiteetti. Tämän lisäksi tarvitaan polttoainetyypin energiasisältö, mallikohtaiset kulu-

tukset ja ajokilometrit vuodessa.  

 

Käytöstä aiheutuneita khk-päästöjä arvioidaan mallikohtaisten g CO2/km-päästökertoimien 

avulla ja ajokilometrien perusteella. Mallikohtainen päästökerroin on saatu mittaamalla 

NEDC-menetelmällä kyseisen ajoneuvon polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä. Ajoneu-

vojen päästömittaustapaa on alettu muuttaa vasta 2017 ja vasta vuoteen 2021 mennessä 

kaikki ajoneuvojen päästömittaukset tulee olla WLTP:llä mitattuja (Liikennefakta 2019). 

Tämän takia Lahden Aluetaksilta saaduista tiedoista puuttuu vielä suurimmista osista au-

toista WLTP:n tarkemmat arvot, jolloin päästökertoimien vertailukelpoisuuden takia on joh-

donmukaista käyttää vain NEDC-menetelmällä mitattuja arvoja. VTT:n ja Trafin tekemässä 

raportissa on tehty regressioanalyysi näiden kahden mittaustavan välillä. WLTP:n todetaan 

nostavan g CO2/km-päästökertoimia n. 20 yksikköä, joten tätä voidaan myös halutessa käyt-

tää. (Laurikko et al. 2018, s. 10.) 
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Kulutustyypiksi on valittu mallikohtainen yhdistetty kulutus, joka on painotettu keskiarvo 

NEDC:ssä mitatuista kaupunki- ja maantieajon kulutuksen yhdistämisestä. Kulutukseen on 

huomioitu myös mahdolliset muutokset, kun perinteisen polttoaineen sekaan on laitettu jo-

kin komponentti, esimerkiksi uusiutuvista lähteistä oleva sekoite. 

 

5.1 Nykytilanteen hiilijalanjälki 

Nykytilanteen hiilijalanjälki määritettiin Lahden Aluetaksin ajoneuvoille ajoneuvon ja polt-

toaineen valmistuksesta sekä polttoaineen käytöstä. Laskentoja varten tehtiin kaavat, joilla 

voitiin arvioida ajettuja kilometrejä ja toiminnan takia syntyviä khk-päästöjä.  

 

Polttoaineen valmistuksen ja polttoaineen käytön laskentoja varten tarvitaan Aluetakseille 

vuosittaiset ajosuoritteet. Keskimääräinen ajosuorite Lahden takseille saadaan liikenneviras-

ton 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaisella asukaskohtaisella taksiajosuoritteella, Lah-

den asukasluvulla ja Päijät-Hämeen taksikertoimella. Vuosien 2010-2011 puhelinhaastatte-

luiden perusteella taksiajosuorite on 0.32 km/hkl/vrk. Monimenetelmällä vuonna 2016 saatu 

vastaava luku on ollut 0.28 km/hkl/vrk. Näitä lukuja voidaan käyttää minimi- ja maksimiar-

vojen saamiseksi. (Liikennevirasto 2018.) Lahden asukasluku oli 31.12.2018 Tilastokeskuk-

sen mukaan 119 951 (Tilastokeskus 2019). Päijät-Hämeessä takseja oli 1,62/1000 asukasta 

kohden vuonna 2018 (Kokkonen 2018). Tällöin kaavalla 1. saadaan Lahden taksien keski-

määräinen ajosuorite vuoden sisällä. 

 

𝐷𝑡𝑎𝑥𝑖 =
𝑅𝐷∗𝑃𝐿𝑎ℎ𝑡𝑖∗365𝑣𝑟𝑘

𝑇𝐹𝑃ä𝑖𝑗ä𝑡−𝐻ä𝑚𝑒∗𝑃𝐿𝑎ℎ𝑡𝑖
=

0.32
km
hkl

vrk
∗365 vrk

1.62∗10−3
=

72098
𝑘𝑚

𝑡𝑎𝑥𝑖

𝑎
    (1) 

 

jossa D on taksin keskimääräinen ajosuorite vuodessa [
𝑘𝑚

𝑡𝑎𝑥𝑖/𝑎
], RD on asukkaan keskimää-

räinen ajosuorite taksilla vuorokaudessa [
𝑘𝑚

ℎ𝑘𝑙/𝑣𝑟𝑘
], TF on asukaskohtainen taksikerroin [

𝑡𝑎𝑘𝑠𝑖

ℎ𝑘𝑙
] 

ja P on asuinalueen väkiluku [hkl]. 

 

Minimi, maksimi ja keskimääräiseksi vuosittaiseksi ajosuoritteeksi taksille saadaan tällöin 

Lahden alueella 63086 km, 72098 km ja 67592 km. Näillä luvuilla voidaan haluttaessa tehdä 
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herkkyysanalyysi ajosuoritteen vaikutuksista elinkaaren vaiheiden khk-päästöihin. Epävar-

muutta lopullisiin arvioihin tuo taksiajosuoritteen arvio. Se ei kerro suoraan nimenomaan 

Lahden aluetaksin ajosuoriteodotetta. Lukuun on vaikuttanut ihmisten arviot taksikäytöstään 

ympäri Suomen, joten siihen liittyy myös muiden taksitoimijoiden toiminta. Toisin sanoen 

Lahdessa ihmiset voivat käyttää enemmän tai vähemmän taksia, kuin tyypillisesti Suomessa 

käytetään.  

 

Ajoneuvon valmistuksen khk-päästöt riippuvat samalla tavalla kuin polttoaineen valmistuk-

sessakin siihen käytettävien prosessien energian kulutuksesta ja energialähteistä. Poltto-

moottorikäyttöisille minimiarvoksi valitaan 1310 kg omamassaiselle arvioitu 5494 kg 

CO2ekv. per valmistettu ajoneuvo. Ajoneuvojen valmistuksesta koituneet khk-päästöt suhteu-

tetaan ajoneuvoille niiden omamassan mukaan sekä  minimiomamassan ja -päästömäärän 

mukaan. 

 

Saadussa ajoneuvotietokannassa ei kaikille ajoneuvoille löytynyt omamassa tietoja. Tämän 

takia muiden ajoneuvojen tietoja hyödyntämällä täytyi johtaa kaava, jotta ne saatiin selville. 

Puuttuvat omamassa-tiedot ratkaistiin muiden aluetaksien päästökertoimien ja omamassojen 

avulla kuvaajasta 7. saadulla kaavalla. 

 

 

Kuvaaja 7. Aluetaksien omamassan suhde päästökertoimiin ja lineaarinen ennuste omamassalle päästökertoi-

mien suhteen. 
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Kaikille ajoneuvoille valmistuksen vuosittaiset khk-päästöt on ratkaistu kaavalla 2. 

 

𝑉𝑀𝑡𝑎𝑥𝑖 =
𝑅𝑉∗

𝑚 𝑡𝑎𝑥𝑖
𝑚𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒

𝐿𝐶𝐷/𝐷𝑡𝑎𝑥𝑖
     (2) 

 

jossa VM on Vehicle Manufacturing eli ajoneuvon valmistuksen vuosittaiset khk-päästöt 

[
𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣.

𝑎
], RV on  Reference Value eli vertausarvo ajoneuvon valmistuksen khk-päästöjen 

1310 kg omamassaiselle polttomoottorikäyttöiselle ajoneuvolle [kg CO2ekv.], m on ajoneu-

von omamassa [kg] ja LCD on Life-cycle’s Drive Distance eli ajoneuvon elinkaaren aikana 

tapahtuva ajosuorite [km] ja D on Drive distance eli vuoden aikana tapahtuva ajosuorite 

[
𝑘𝑚

𝑎
]. 

 

Polttoaineen valmistuksen eli WTT-khk-päästöt riippuvat pääasiassa siihen käytettävien 

prosessien energian kulutuksesta ja käytettävien energialähteiden alkuperästä. Jotkin proses-

sit ovat hyvin energia- tai khk-päästöintensiivisiä tai molempia, jolloin niistä aiheutuu paljon 

khk-päästöjä. 

 

Jokaiselle polttoainetyypille valitaan oma khk-päästöintensiteetti sen valmistuksen tyypilli-

sistä poluista, joihin kuuluu erilaisia prosesseja. Perinteisten polttoaineiden bensiinin ja die-

selin khk-päästöintensiteettiin vaikuttavat vaiheet ovat öljyn erotus ja esikäsittely, kaasun 

polttaminen ja ilmanpoisto, hiilivetyhäviöt, raakaöljyn kuljetus markkinoille, raakaöljyn ja-

lostaminen ja valmiiden tuotteiden jakelut.  Vaihtoehtoisten käyttövoimien valmistamiseen 

tarvitaan erilaisia prosesseja verrattuna bensiinin ja dieselin valmistamiseen. Näitä ei ole 

tässä työssä tarkemmin eritelty. Jokaiselle valitulle polttoaineelle lasketaan polttoaineen val-

mistuksesta aiheutuvat khk-päästöt polttoaineen tyypillisten reittien mukaan. Sähkölle las-

ketaan sähkön ominaispäästökertoimien mukaan. 

 

Khk-päästöintensiteetin lisäksi tarvitaan ajoneuvojen kulutukset ja polttoainetyypin energia-

sisältö. Jos polttoaineen käyttö vaikuttaa moottorin energian kulutukseen, se voidaan huo-

mioida laskuissa, mutta sen merkitys on hyvin pieni. Jos ajoneuvo käyttää polttoainesekoi-

tuksia, erotetaan sekoituksen eri komponenttien aiheuttamat khk-päästöt omaan osaan kaa-

vassa. Jokaiselle komponentille tarvitaan oma lukuarvo energiasisällölle, tilavuusosuudelle 
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ja sen valmistamisen khk-päästöintensiivisyydelle. Tällöin yhden Aluetaksin vuosittain 

käyttämän polttoaineen valmistuksesta aiheutuu khk-päästöjä kaavan 3. mukaan. 

 

𝑊𝑇𝑇𝑡𝑎𝑥𝑖,𝑓𝑢𝑒𝑙 = (𝐸𝐶𝑓𝑢𝑒𝑙 ∗ 𝐶𝑡𝑎𝑥𝑖1 ∗ 𝐷𝑡𝑎𝑥𝑖1 ∗ 𝐸𝐹𝑀,𝑓𝑢𝑒𝑙) ∗ 𝐸𝐶𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙 + ⋯ (𝐸𝐶𝑓𝑢𝑒𝑙𝑥 ∗ 𝐶𝑡𝑎𝑥𝑖 ∗

𝐷𝑡𝑎𝑥𝑖 ∗ 𝐸𝐹𝑀,𝑓𝑢𝑒𝑙𝑥) ∗ 𝐸𝐶𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙𝑥         

       (3) 

 

jossa WTT on taksin vuosittaisen polttoaineen kulutuksen takia polttoaineen valmistuksessa 

aiheutuneiden khk-päästöjen määrä [
𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣.

𝑡𝑎𝑥𝑖

𝑎
], EC on polttoainetyypin energiasisältö [

𝑀𝐽

𝑙
], 

ECF on polttoainekomponentin tilavuusosuus per polttoaineyksikkö, C on mallikohtainen 

polttoaineen kulutus [
𝑙

𝑘𝑚
], D on taksien vuosittainen ajosuorite [

𝑘𝑚

𝑡𝑎𝑥𝑖

𝑎
], EF on polttoaineen 

valmistuksen khk-päästöintensiteetti  [
𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣.

𝑀𝐽
].  

 

Kaikkien taksien vuosittaisen polttoaineen kulutuksen takia polttoaineen valmistuksesta ai-

heutuvat khk-päästöt saadaan laskemalla kaikille ajoneuvoille WTTtaxi,fuel. lukuarvot yhteen. 

 

Suurin osa ajoneuvoista käyttää dieselöljyä polttoaineenaan. Jokaiselle käytössä oleville au-

tomalleille on annettu mallikohtaiset khk-päästökertoimet. Nämä kertovat siis kullekin mal-

lille NEDC:llä mitatut yhdistetyn kulutuksen CO2-päästöt per ajokilometri. Kun fossiiliseen 

polttoaineeseen sekoitetaan biokomponentti, vähentää se kokonaispäästökerrointa, koska 

kaikki palava polttoaine ei aiheuta nettokhk-päästöjä hiilen luontaisen kiertosysteemin takia. 

Tällöin korjattu päästökerroin kertoo todellisen ajosta aiheutuneen khk-päästöjen määrän. 

Kun tiedetään vielä vuoden aikana ajettu matka, saadaan kaavan 4. mukaan vuoden aikana 

syntyneet khk-päästöt. 

 

𝑇𝑇𝑊𝑡𝑎𝑥𝑖,𝑓𝑢𝑒𝑙 = 𝐸𝐹𝑈𝑠𝑎𝑔𝑒,𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙,𝑡𝑎𝑥𝑖 ∗ 𝐸𝐶𝐹𝑓𝑜𝑠𝑠𝑖𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑙 ∗ 𝐷𝑡𝑎𝑥𝑖   (4) 

 

jossa TTW on vuoden aikana tapahtuvan polttoaineen käytön takia aiheutuneiden khk-pääs-

töjen määrä, EF on ajoneuvon käytön mallikohtainen CO2-päästökerroin [
𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣.

𝑘𝑚
 ], ECF on 
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polttoainekomponentin tilavuusosuus per polttoaineyksikkö, D on ajoneuvon vuoden aikana 

tekemä ajosuorite [
𝑘𝑚

𝑡𝑎𝑥𝑖/𝑎
]. 

 

Kaikissa aluetakseissa ei ole mainittu yhdistettyä kulutusta. Muiden aluetaksien päästöker-

toimien ja kulutuksen suhdetta tutkittaessa saadaan kuitenkin polynominen kaava, jota voi-

daan käyttää kulutuksien selvittämiseen. Samalla periaatteella lasketaan myös lopuille ben-

siiniautoille kulutus (kuvaaja 8). 

 

Suomessa käytetyn dieselin seassa on keskimääräisesti 15 til-% uusiutuvaa ja bioetanolia on 

bensiinin seassa keskimääräisesti hieman yli 5 til-%. Uudemmissa bensiiniajoneuvoissa voi-

daan kuitenkin käyttää 95E10 polttoainetta (Transport & Environment 2018, s. 14). Näitä 

käytetään oletuksena nykytilanteen hiilijalanjäljen laskemiseen. 

 

 

Kuvaaja 8. Dieselkäyttöisten aluetaksien khk-päästökertoimien ja kulutuksen suhde. 

 

Kaavoja 1-4 ja valittuja oletuksia käyttämällä Aluetaksin käytössä olevalle taksille saadaan 

Aluetaksin toiminnan vuodessa aiheuttamat khk-päästöt elinkaaren vaiheisiin eriteltynä 

(Kaavio 4.). Tutkittavia ajoneuvoja oli 178, joista 24:llä käyttövoima oli bensiini ja 154:llä 

diesel. 
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Kaavio 4. Aluetaksin toiminnan hiilijalanjälki nykytilanteessa merkittävimpien elinkaaren vaiheiden osalta. 

Vertausarvona polttoaineen käytölle on Päijät-Hämeen saman suuruisen keskimääräisen ajoneuvokannan hii-

lijalanjälki. Näissä ajoneuvoissa käytettävään polttoaineeseen on oletettu sisältyvän 10-til % uusiutuvaa. 

 

  

Nykytilanteen hiilijalanjälki on merkittävimmän elinkaaren vaiheen osalta pienempi kuin 

keskimäärin Päijät-Hämeen alueella. Tämä johtuu merkittävältä osin siitä, että Lahden 

aluetaksit ovat uudempia kuin keskimäärin Päijät-Hämeen alueella olevat muut henkilöau-

tot. Uudemmissa ajoneuvoissa päästökertoimet ovat tyypillisesti pienempiä. Polttoaineen 

käytön ja koko elinkaaren hiilijalanjälki tulee todennäköisesti vähentymään EU:n kansain-

välisen ja Suomen kansallisen ilmastostrategian sekä lainsäädännön takia. Lisämahdolli-

suuksia päästövähennyksille saadaan vaihtoehtoisilla käyttövoimilla. 

5.2 Vaihtoehtoiset käyttövoimat 

Biopolttoaineiden polttamisesta aiheutuu nolla fossiilista khk-päästöjä hiilen kiertosystee-

min takia. Tämän takia biopolttoaineiden lisääminen polttoaineeseen laskee khk-päästöker-

toimen arvoa ja lisää khk-päästövähennyksiä. Tällöin sellaiset biopolttoaineet, joita voidaan 

sekoittaa suuria määriä tai käyttää pelkästään, antavat suurimpia khk-päästövähennyksiä 

polttoaineen käytölle. Huomioida täytyy kuitenkin polttoaineen valmistuksen muuttuvat 

khk-päästöt. Tutkituilla biopolttoaineilla on keskimäärin suuremmat polttoaineen valmistuk-

sesta aiheutuvat khk-päästöt kuin tavanomaisilla polttoaineilla dieselillä ja bensiinillä. 
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Lähitulevaisuudessa jo nykyisen ajoneuvokannan on mahdollista ottaa käyttöön HVO 100 

til-% eli uusiutuva diesel käyttövoimana. Tällöin polttoaineen käytön oletetaan olevan nolla 

ja khk-päästöt tulevat vain polttoaineen ja ajoneuvon valmistuksesta. 

 

Kaasukäyttöisille ajoneuvoille oletetaan, että niiden ajoneuvon valmistuksen osalta khk-

päästöt eivät muutu. Sähkökäyttöisillä rungon ja alustan osien lisäksi lisätään akun valmis-

tuksen khk-päästöt ajoneuvon valmistuksen khk-päästöihin. 

 

Kaaviossa 5. on kuvattu, miten eri käyttövoimavaihtoehdot vaikuttavat Aluetaksin toimin-

nan hiilijalanjälkeen samanlaisella ajoneuvokannalla. Tällöin siis ajoneuvokannassa on sa-

man verran samankokoisia ajoneuvoja. Sähkö- ja biokaasukäyttöisille on kulutukset ja akun 

koko laskettu omamassan mukaan. FAME:lle, HVO:lle ja bioetanolille on polttoaineen val-

mistuksen khk-päästöt arvioitu niiden tyypillisten polkujen keskiarvoista. Biokaasun olete-

taan valmistettavan orgaanisesta jätteestä. Sähkökäyttöisillä on käytetty akun valmistuksen 

uusinta khk-päästökerrointa ja Lahti energian sähkönmyynnin khk-päästökerrointa. Sähkö-

käyttöisten on oletettu olevan täyssähkökäyttöisiä ja biokaasuajoneuvojen täysbiokaasuajo-

neuvoja.  

 

Flexifuelin asentamisella voi entisestään vähentää ajoneuvojen hiilijalanjälkeä. Se voidaan 

asentaa bensiiniajoneuvoihin, jolloin voidaan käyttää korkeaetanoliseospolttoainetta (E85). 

Flexifuelin arvot saadaan, kun bensiinin komponenttien tilavuuksia muutetaan laskukaa-

voissa. Samanlaisella ajoneuvokannalla huomataan flexifuelin mahdollistaman E85-poltto-

aineen käytön vähentävän hiilijalanjälkeä. Alla olevassa kaaviossa palkkien alapuolelle on 

nimetty, millä käyttövoimalla hiilijalanjälkeä vähennetään ja perässä, mikä sen tilavuuspro-

sentti vuotuisista käytetyistä käyttövoimista on. Flexifuel on lisätty perään, jos oletetaan, että 

bensiinikäyttöisissä on asennettu flexifuel ja siinä käytetään vain E85-polttoainetta. Esi-

merkkinä HVO 100 % flexifuel siis tarkoittaa, että dieselkäyttöisissä takseissa vuoden ai-

kana käytetään vain uusiutuvaa dieseliä ja sen lisäksi bensiinikäyttöisissä vain E85-polttoai-

netta. 
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Kaavio 5. Aluetaksin toiminnan hiilijalanjälki vuodessa eri käyttövoimilla ja eri sekoitussuhteilla.  

 

Saaduissa tuloksissa on erityisesti huomioitavaa, että HVO:n päästöintensiteettinä on käy-

tetty keskiarvoa sen tyypillisistä poluista. Tällöin keskiarvoon huomioidaan myös ei niin 

kestävät uusiutuvan dieselin valmistusreitit, joita tulevaisuudessa on vähemmän. Jokaisella 

vaihtoehtoisella käyttövoimalla voidaan huomattavasti vähentää hiilijalanjälkeä, jopa yli 

puolet alkuperäistä pienemmäksi. 

 

Kaaviossa 6. nähdään, mistä elinkaaren vaiheista khk-päästöt muodostuvat eri käyttövoi-

milla. Kaaviosta huomataan, että uusiutuvilla polttoaineilla voidaan poistaa kokonaan polt-

toaineen käytöstä aiheutuneet khk-päästöt. HVO 100 %:lle khk-päästöjä tulee polttoaineen 

käytöstä pieni määrä, koska ajoneuvokannassa oletetaan yhä olevan bensiinikäyttöisiä ajo-

neuvoja. Ajoneuvokannan muutos nopealla aikataululla kokonaan täyssähkökäyttöisiin tai -

kaasukäyttöisiin ei kuitenkaan ole mahdollista. Tarkoituksena on enemmänkin havainnollis-

taa potentiaalista hiilijalanjäljen vähennystä samanlaisella ajoneuvokannalla. 
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Kaavio 6. Aluetaksin toiminnan hiilijalanjälki elinkaaren eri vaiheissa eri käyttövoimilla. 

 

Kauemmassa tulevaisuudessa vaatimukset biopolttoaineiden khk-päästövähennyksille nos-

tavat jakelussa olevien biopolttoaineiden khk-päästövähennyksiä. Tällöin biopolttoaineisiin 

valikoituu sellaisista poluista saatuja biopolttoaineita, jotka vastaavat vaadittuja khk-päästö-

vähennyksiä. Tämä näkyy myös sähköntuotannon khk-päästöissä. Kauemmassa tulevaisuu-

dessa ajoneuvokanta on vaihtunut jo kokonaan, koska yksittäisen ajoneuvon käyttö Aluetak-

seilla valituilla oletuksilla on n. 4,1 vuotta. Tällöin on suhteellisen nopeasti mahdollista vaih-

taa vähitellen myös sähkökäyttöisiin eli täyssähkökäyttöisiin tai ladattaviin hybrideihin tai 

kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin. 

 

Sähkökäyttöisillä oletetaan khk-päästökertoimien pienenevän puolella tämän hetkisestä ti-

lanteesta. Tällöin Lahti energialle saadaan uudeksi päästökertoimeksi 80,15 g CO2ekv./kWh. 

Koska akun valmistuksen khk-päästöt riippuvat käytetyn sähkön elinkaaren khk-päästöistä, 

voidaan olettaa niidenkin vähentyvän entisestään. Tällöin uudeksi valmistuksen khk-päästö-

kertoimeksi saadaan 28 kg CO2ekv./kWh. 

 

Kaaviossa 7. on Lahden Aluetaksin toiminnan hiilijalanjälki eri käyttövoimilla, kun poltto-

aineen valmistuksen oletetaan pienenevän kauemmassa tulevaisuudessa eli n. vuonna 2030. 

Sähkökäyttöisillä oletetaan myös akkujen valmistuksen khk-päästöjen pienenevän. Ajoneu-

vokannassa on saman verran ajoneuvoja ja niillä on samanlaiset omamassat kuin nykytilan-

teen laskennassa olevilla. 
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Kaavio 7. Aluetaksin toiminnan hiilijalanjälki kauemmassa tulevaisuudessa eri käyttövoimilla.  
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6 YHTEENVETO 

Tässä työssä on laskettu Lahden Aluetaksin toiminnan hiilijalanjälki käyttäen ISO 14067 

standardia sen käsitteiden ja periaatteiden mukaan. Rajauksia ja oletuksia arvoille on tehty 

teorian ohjaaman suunnan mukaan.  Fossiiliset kasvihuonekaasut on laskettu merkittävim-

mistä elinkaaren vaiheista eli ajoneuvon ja käyttövoiman valmistuksesta sekä käyttövoi-

man käytöstä. Laskentojen toiminnallinen yksikkö on Aluetaksin ajoneuvojen vuotuiset 

ajokilometrit. 

 

Nykytilanteen laskemiselle lähtötietoina oli 178 ajoneuvon ominaisuudet. Näistä 154:llä  

käyttövoimana oli diesel ja 24:llä bensiini. Uusiutuvan osuus fossiilisen dieselin seassa ole-

tettiin olevan 15 til-% HVO:ta ja fossiilisen bensiinin seassa 10 til-% bioetanolia. Kulutuk-

sena ja khk-päästökertoimina eri malleille oli NEDC:llä mitattu yhdistetty kulutus. Kulu-

tusta tarvittiin polttoaineen valmistuksen hiilijalanjäljen laskemiseen ja päästökertoimia 

taas ajoneuvojen käytön hiilijalanjäljen laskemiseen. Lahden Aluetaksin toiminnan hiilija-

lanjälki saatiin, kun lisäksi huomioitiin vielä ajoneuvojen valmistuksen hiilijalanjälki. Kai-

kille ajoneuvoille ei ollut kulutuksia tai päästökertoimia valmiina. Tämän takia puuttuvia 

tietoja laskettiin olemassa olevien tietojen pohjalta, kuten ajoneuvojen omamassojen ja 

päästökertoimien suhteesta saaduilla kaavoilla. Nykytilanteen hiilijalanjäljeksi saatiin näin 

arvioituna n. 2235 t. CO2ekv./a. Epävarmuutta laskentoihin tulee puuttuvien lähtötietojen ja 

kirjallisuudessa esiintyvien päästökertoimien laajan vaihteluvälin takia. 

 

Lyhyen aikavälin päästövähennystä ajatellen on laskettu, miten Aluetaksin toiminnan hiili-

jalanjälki vähenee, jos HVO dieseliä käytetään suuremmissa sekoitussuhteissa. Tällöin 

huomataan, että polttoaineen valmistuksen khk-päästöt nousevat hieman, mutta ajoneuvo-

jen käytön khk-päästöt vähenevät. Täysin HVO dieseliä sisältävän polttoaineen käyttö 

poistaa kokonaan polttoaineen käytöstä aiheutuneet khk-päästöt. Polttoaineiden jakeluvel-

voitteista johtuen on kuitenkin riski, että biopolttoaineiden käyttö korkeina sekoitussuh-

teina ei vähennä päästöjä systeemitasolla, jos samassa suhteessa Suomessa jakelussa ole-

van uusiutuvan osuus fossiilisen polttoaineen seassa vähenee. 

 

Kauemmassa tulevaisuudessa täyssähkökäyttöiset ja täyskaasukäyttöiset ajoneuvot ovat 

potentiaalisia vaihtoehtoja vähentämään Aluetaksin toiminnan hiilijalanjälkeä. Suurimpia 
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khk-päästövähennyksiä saadaan siirtymällä täyssähkökäyttöisiin ajoneuvoihin, jos sähkön-

tuotannon khk-päästökertoimet laskevat odotetusti. EU:n ja Suomen ilmastopolitiikan oh-

jauskeinot edistävät näiden käyttövoimien käyttöönottoa. Taloudelliset ohjauskeinot, kuten 

päästöverotusten korottaminen on yksi mahdollisista keinoista. Uusiutuva diesel, biokaasu 

tai sähkö käyttövoimana voivat kaikki vähentää merkittävästi Lahden Aluetaksin toimin-

nan hiilijalanjälkeä.  

 

Aluetaksin nykytilanteeseen verrattavien omamassaisten ajoneuvojen energian- tai poltto-

aineen kulutukset laskettiin vaihtoehtoisilla käyttövoimilla käyville ajoneuvoille. Täyssäh-

kökäyttöisille ajoneuvoille laskettiin myös akun koon vaihteleminen omamassan mukaan. 

Kaasu- ja täyssähkökäyttöisille ajoneuvoille elinkaarinen hiilijalanjälki muodostuu poltto-

aineen tai sähkön valmistuksesta ja ajoneuvon valmistuksesta. Työssä tehdyillä oletuksilla 

täyssähkökäyttöisten ajoneuvojen valmistus tuottaa suurempia khk-päästöjä kuin sähkön-

tuotantoon tarvitun polttoaineen valmistus. Akun valmistuksen osuus koko elinkaaren khk-

päästöistä voi vaihdella suuresti riippuen, minkä tutkimuksen arvoja käyttää. Elinkaarisen 

hiilijalanjäljen näkökulmasta biokaasu ja sähkö ovat molemmat potentiaalisia vaihtoehtoja 

Lahden Aluetaksin ajoneuvojen käyttövoimaksi. Biokaasua on jo nyt kohtalaisesti saata-

villa Lahdessa kahdella eri jakeluasemalla. Biokaasun ja sähkön tarjonta Lahdessa kasvaa 

todennäköisesti tulevaisuudessa, koska niitä käyttövoimana käyttävien ajoneuvojen määrä 

tulee kasvamaan Suomessa. 

 

Suomen ilmastopaneelin vasta tehdyn tutkimuksen mukaan sähköauto tulee Suomessa 

edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin tavanomaista käyttövoimaa käyttävä ajoneuvo. Tämä 

tapahtuu jo alle 10 vuoden käytöllä, jos vuosittainen ajosuorite on 20 000 km ja sähköau-

ton käyttöönottokustannus on suurempi. (Yle 2019.) Tutkimus antaa suuntaa elinkaarisista 

kustannuksista ja khk-päästöistä. Sen päätarkoitus on todennäköisesti ohjata tavanomaisia 

kuluttajia siirtymään vähäpäästöisimpiin käyttövoimavaihtoehtoihin. Se kuvaa kuitenkin 

myös hyvin kattavasti eri tilanteiden aiheuttamia elinkaarisia kustannuksia ja khk-päästöjä 

ja käyttää samanlaisia laskentamenetelmiä kuin tässä työssä on käytetty. Sillä on myös 

helppo havainnollistaa, miten eri käyttövoimien käyttö tyypillisesti muuttaa elinkaarisia 

kustannuksia ja khk-päästöjä ja voi toimia päätöksenteon tukena. 
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