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Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen jakaantuminen vuonna 2006

Autoilun energiatehokkuudessa
paljon parannettavaa
Mitä alhaisempi auton polttoaineen kulutus on, sitä alemmat ovat sen hiilidioksidipäästöt. Uusilla teknisillä ratkaisuilla ja
polttoaineita kehittämällä voidaan nopeasti vähentää autojen polttoaineen kulutusta. Nykyisessä moottoritekniikassa on vie-
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lä paljon kehittämisen varaa, sillä henkilö- talteen ja hyödyntää muutoin hävikkeiautojen käyttämästä energiasta vain 10–15 hin kuluvaa lämpö- ja liike-energiaa. Auto
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iikenteen osuus maapallon hiilidioksidipäästöistä on kolmannes.
Vastaava luku Suomessa oli 23 prosenttia vuonna 2005. Suomessa liikenteen hiilidioksidipäästöistä 70 prosenttia
on peräisin tieliikenteestä ja näistä puolestaan yli 60 prosenttia henkilöautoliikenteestä (Kuvio 1). Henkilöautoliikenteen päästöjä on teknisin ratkaisuin saatu
vähennettyä merkittävästi lukuun ottamatta hiilidioksidipäästöjä (Kuvio 2).
Autoilun kasvihuonekaasupäästöjen
kasvu seuraa liikennesuoritteen ja polttoaineen kulutuksen kasvua (Kuvio 3).
Auton kulutuslukema määrittää pitkälti
sen, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä
syntyy. Auton moottorissa bensiinilitrasta
syntyy palamistuotteena 2,35 kiloa hiilidioksidia ja diesellitran palamisesta 2,66
kiloa. Dieselin suuremmat päästöt johtuvat sen suuremmasta hiilisisällöstä.
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Huoli liikenteen päästöjen nopeasta kasvusta on saanut henkilöautojen valmistajat kehittämään pienemmällä polttoainemäärällä kulkevia ja vähäpäästöisempiä automalleja. Esimerkkinä uuden teknologian käyttöönotosta ovat hybridiautot, joiden
ennustetaan valtaavan markkinat 2010-luvulla.
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Esimerkiksi ranskalainen Peugeot olisi kellä vety on epäkäytännöllinen vaihtoehvalmis dieselhybridin tuotantoon vaikka to fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi.
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Erityisen suuri haaste tutkijoille on vedyn
kompressointi. Koska vedyn energiatiheys
nykyisellään on kovin alhainen, tulisi vetytankkien olla kolme kertaa suurempia
kuin nykyisten bensatankkien.
Vetyauton moottori, polttokenno,
muuttaa polttoaineen suoraan sähköksi
kemiallisen reaktion kautta.Vetyä voidaan tehdä vedestä, ”pilkkomalla” vesi
sähkön avulla vedyksi ja hapeksi. Tapahtuvassa elektrolyysissä sähkö varastoituu
vetyyn. Vedyn käyttö tuottaa pakokaasujen ja palamisjätteiden sijasta pelkkää
vesihöyryä, joten vetyauto on nollapäästöinen. Nollapäästöjä tavoiteltaessa tulee
vety valmistaa uusiutuvaa energiaa, kuten
aurinko-, tuuli-, vesi- ja muita uusiutuvia
energialähteitä käyttäen. Polttokennoautojen kehitystyö kaupallisiksi tuotteiksi
vie vielä arviolta 10–20 vuotta.
Vetyä käyttävien polttokennoautojen
valmistaminen on toistaiseksi hyvin kallista, ja vetyasemia on vain muutamassa
harvassa paikassa eri puolilla maailmaa.
Maailman ensimmäinen polttokennoauto
Honda FCX aloitti vuonna 2002 liikennöinnin Los Angelesissa, ja auto sertifioitiin Kaliforniassa niin kutsutuksi nollapäästöajoneuvoksi. FCX pystyy muuttamaan vedyn energiasta jopa 60 prosenttia liike-energiaksi. Auto kulkee 570 kilometriä tankillisella paineistettua vetyä.
Saksalaisen autonvalmistajan BMW:n
Hydrogen 7 -vetyauton polttomoottori
toimii sekä bensiinillä että vedyllä. Järjestelmän etuna on mahdollisuus käyttää bensiini- ja dieselmoottorien osia, jol-
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Hybridiauto Toyota Priuksen
kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat
40 prosenttia pienemmät kuin
vastaavien bensiiniautojen.

kuitenkaan huomioitu, että dieselmoottorit tuottavat bensiiniautoihin nähden kymmenkertaisesti typenoksideja ja
ihmisille vaarallisia pienhiukkaspäästöjä.
Monissakaan dieselautoissa ei ole vielä
kalliina pidettyä hiukkassuodatinta, joka
laskisi pienhiukkaspäästöt lähes nollaan.
Erityisesti Helsingissä, missä ilmanlaaSuomen autovero vihertyi hieman
dun raja-arvot jo nykyisellään ylittyvät,
Suomessa autoverotusta muutettiin vuo- veromuutos saattaa merkitä ilmanlaadun
den 2008 alussa hiilidioksidipäästöihin huomattavaa heikentymistä.
Hybridi- ja vetyautoja verouudisperustuvaksi. Hiilidioksidipäästöjen mukaan porrastetulla autoverolla haluttiin tus ei suosinut. Jos aiempi autoverotus
ohjata kuluttajat ostamaan vähemmän nosti nämä uutta teknologiaa hyödyntävät autot ostohinnalpolttoainetta kuluttavia autaan useimpien autonostomalleja. Käytännössä kuiBMW aikoo
tajien ulottumattomiin, ei
tenkin vasta yli 9,4 litraa saaloittaa vetyauton
uudistuksen lievä hiilididalla kilometrillä kuluttavisarjatuotannon
oksidiporrastus tilannetta
en bensiiniautojen ja yli 8,5
lähivuosina.
kovin paljoa korjannut.
litraa kuluttavien dieselauJotta verotus ohjaisi selketojen verotus nousi. Samalästi ympäristöystävällisiin
la autoveron tasoa alennettiin kuudenneksella, jotta autokannan uu- valintoihin, pitäisi veroporrastuksen olla
siutuminen nopeutuisi. Lisäksi vuodesta merkittävästi suurempi.
2010 alkaen autojen vuotuiset käyttömakOngelmaksi näyttää lopulta muosut perustuvat polttoaineen kulutukseen.
dostuvan se, että liikennemäärien jatVerotuksen muutos suosii erityisesti kuva kasvu näyttää kumoavan kaikki
dieselautoja. Verouudistusta tehtäessä ei autoilun energiatehokkuuden paranloin auton hinta jää alhaisemmaksi kuin
pelkkää polttokennotekniikkaa hyödyntävien autojen. Tehdas aikoo aloittaa tämän
vetyauton sarjatuotannon lähivuosina.
Vetyä käytettäessä auto kulkee tankillisella noin 200 kilometriä ja bensiinillä
vajaat 500 kilometriä.

nukset. Onkin syytä vakavasti pohtia
kuinka henkilöautoilua voitaisiin vähentää. Jotta ajomäärää vähenisivät, pitäisi
olla taloudellisesti mahdollista asua
niin lähellä työpaikkaa ja palveluja, että
ne olisivat pääsääntöisesti saavutettavissa kävellen tai raideliikenteellä. Julkisen liikenteen, kävelemisen ja pyöräilyn lisääminen olisi tärkeää. Tämä vaatii uudenlaista yhteiskuntasuunnittelua,
joka tukee tätä tavoitetta.
Kirjoittaja on tutkimuspäällikkö
Tilastokeskuksen tietotekniikka- ja
menetelmäpalvelujen tutkimus- ja
kehittämisyksikössä.
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