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1 Johdanto
Ilmaston lämpeneminen on nykypäivänä läsnä kaikkien elämässä. Merkittävin keino
suitsia ilmastonmuutosta on vähentää ilmastoa lämmittäviä päästöjä kaikessa elämässä. Tuotanto ja tuotteiden kuljettaminen aiheuttavat myös erilaisia päästöjä ja
suuret vientiyritykset ovatkin alkaneet kehittää erilaisia keinoja päästöjensä vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Monilla suurilla kotimaisilla ja eurooppalaisilla vientiyrityksillä on ympäristöstrategia lähivuosille ja yksi osa strategiaa on
myös vihreämpi kuljettaminen. Kaikesta kuljettamisesta ei koskaan voida luopua, joten keskeisistä toimenpiteistä kuljettamisen päästöjen vähentämiseksi on aluksi selvittää, paljonko kuljettamisesta tulee päästöjä ja mitkä osat kuljetusprosessissa saastuttavat enemmän kuin toiset. Vasta kun tiedetään kuljetusten päästöt, voidaan niitä
alkaa vähentää systemaattisesti ja kehittää ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.
Kuljetuskohtaisten päästöjen tuntemus antaa myös kilpailuetua markkinoilla niin
vientiyritykselle kuin huolitsijalle ja kuljetusyhtiölle.
Kuljetuksissa ja teollisuudessa syntyy useita erilaisia ihmiselle ja ympäristölle haitallisia päästöjä. Kuljettaessa pakokaasut ovat suurin päästöjen aiheuttaja. Tunnetuin
näistä päästöistä on hiilidioksidi eli CO2.. Hiilijalanjäljestä puhuttaessa viitataan juuri
CO2-päästöihin. Hiilidioksidi on ihmiselle ja ympäristölle vaaratonta sellaisenaan,
mutta se on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen aiheuttajista voimistaen kasvihuoneilmiötä ja vahvistaen näin ilmaston lämpenemistä (Taustaa, n.d.). Hiilidioksidia ei
pidä sekoittaa hiilimonoksidiin eli häkään, jonka tunnus on CO. Pakokaasut sisältävät
myös häkää, mutta reagoidessaan hapen kanssa, se muuttuu hiilidioksidiksi. Muita
vaarallisia pakokaasupäästöjä ovat hiilivedyt HC, typen oksidit NOx, sekä diesel moottorin hiukkaspäästöt PM. Erityisesti epätäydellinen polttoaineen palaminen lisää
päästöjä. (Autojen pakokaasupäästöt, n.d.)
Erikoiskuljetuksia ovat tieliikennelaissa normaaleja mitta- ja massa-asetuksia suurempia kuljetuksia. Niitä tarvitaan, kun kuljetettavaa kuormaa ei voi jakamatta kuljettaa
normaalin tieliikennelain mukaisesti. (Erikoiskuljetukset, n.d.) Suomen ja Euroopan
välillä liikkuu päivittäin kymmeniä erikoiskuljetuksia, jotka ovat niin tuonti-, kuin vientikuljetuksia. Euroopan erikoiskuljetuksissa maantiekuljetukset ovat suurimmassa
roolissa. Suomen ollessa lähes saarta vastaavassa asemassa Euroopan markkinoilla,
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kuljetuksissa on yleensä osana myös merikuljetus Itämeren tai Pohjanmeren ylityksessä. Rautatie- tai lentokuljetuksia ei yleensä erikoiskuljetuksissa käytetä Suomen ja
Euroopan välisissä kuljetuksissa. (Lietosaari 2020)

2 Opinnäytetyön tutkimus ja tarkoitus
Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda laskuri kuljetuksissa syntyville liikenteen päästöille. Tutkitut ja laskurissa käytetyt päästöt rajataan yleisimpiin pakokaasupäästöihin, eli hiilidioksidiin, hiilimonoksidiin, hiilivetyihin, typenoksideihin sekä pienhiukkasiin. Kerätystä aineistosta ja tutkimustiedosta muodostetaan helppokäyttöinen Excelpohjainen laskuri toimeksiantajayritykselle, jotta kuljetuskohtaisten päästöjen määrittäminen on mahdollista tehdä mahdollisimman helposti ja nopeasti. Laskurissa
otetaan huomioon maantie- ja taajama-ajo sekä meriosuus. Lisäksi laskurin tarkoituksena on antaa toimeksiantajalle työkalut päästöjen laskentaan, jotta päästöjen laskenta on yksinkertaista ja nopeaa. Päästölaskurin avulla kuljetuskohtaiset päästöt
voidaan ilmoittaa myös asiakkaille. Näin ollen laskuri antaa toimeksiantajayritykselle
myös kilpailuetua markkinoilla sekä mahdollisuuden toteuttaa omaa vihreämpää ympäristöstrategiaansa helpommin.

2.1 Työn rajaaminen
Työ on rajattu koskemaan ainoastaan Suomen ja Euroopan välisten erikoiskuljetusten
yleisimpiä päästöjä. Työn tarkoitus ei ole kehittää keinoja vähentää päästöjä tai ottaa
kantaa niiden muodostumiseen. Työ ei myöskään kata suurempien projektierikoiskuljetusten päästöjen laskentaa, vaan pitäytyy erikoiskuljetusten traileriliikenteessä. Selvästi suuremmissa erikoiskuljetuksissa päästöjen syntymekanismien suhteet ovat erilaiset ja laskentakaavat eivät välttämättä päde niihin suoraan. Tutkittavia kuljetuksia
ovat Euroopan ja Suomen väliset niin kutsutut trailerikuljetukset, joissa kuljetusyksikkönä toimii traileri, tai meren ylityksessä laivan kuljetusyksikkö. Meriosuus on joko
Itämeren tai Pohjanmeren ylitys roro- tai ropax- aluksella.
Työssä käsitellään kahta esimerkkitapausta. Ensimmäisessä tapauksessa kuljetettava
kolli on viisi metriä leveä ja 30 tonnia painava laatikko Jyväskylästä Keski-Saksaan.
Kuljetusyksikkönä toimii sama traileri koko matkan ilman siirtokuormausta. Toinen
esimerkkitapaus on 5,2 metriä leveä ja 28 tonnia painava kolli Varkaudesta
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Sheffieldiin Iso-Britanniaan. Suomen ajo suoritetaan kotimaisen alihankkijan trailerilla ja Iso-Britannian ajo paikallisen alihankkijan trailerilla. Pohjanmeren ylityksessä
kuljetusyksikkönä toimii lauttavaunu, eli laivan kuljetusyksikkö.

2.2 Tutkimuskysymykset
Tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa muodostuvat yhdestä pääkysymyksestä ja
kolmesta alakysymyksestä.
Kuinka lasketaan toimeksiantajan määrittämien erikoiskuljetusten kuljetuskohtaisetpäästöt?
a) Minkälaisia erikoiskuljetuksia ja minkälaisella kalustolla Suomen ja Euroopan
välillä tyypillisesti kuljetetaan?
b) Mitä erilaisia yleisimpiä laskennallisesti luotettavia päästöjä näistä kuljetuksista syntyy?
c) Mistä eri kuljetusprosessien vaiheista päästöjä syntyy, ja kuinka suuret ne
ovat?
Tutkimalla näitä kolmea alakysymystä sekä keräämällä aineistoa ja pohjatietoa voidaan lopulta vastata pääkysymykseen, ja luoda laskuri laskemaan kuljetuskohtaiset
päästöt.

2.3 Tutkimusmenetelmät
2.3.1 Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus
Tieteelliset tutkimussuuntaukset voidaan jakaa kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tutkimuksiin. Ne eroavat toisistaan lähestymistavalla tutkimukseen ja sen aineistoon. Kvalitatiivinen tutkimus on nimensä mukaan laadullista tutkimusta. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on perehtyä tarkasti ja syvällisesti tiettyyn tutkittavaan ilmiöön.
Tutkimuskohteen tarkoitus ja merkitys pyritään selvittämään tarkasti, jotta aiheesta
voidaan tehdä laadullinen tutkimus. Tutkittava kohde on yleensä hyvin rajattu ja kohderyhmä pieni. Tutkimusaineisto voidaan kerätä esimerkiksi kokemuksista, haastattelemalla ja havainnoimalla. Laadullisella tutkimuksella ei yleensä niinkään pyritä
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mittaamaan tutkittavaa ilmiötä, vaan sen syvempi ymmärtäminen on pääasiassa.
(Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 131-135)
Kvantitatiivinen tutkimus puolestaan perustuu numeeriseen dataan, tilastoihin ja aineistoihin ja sitä kutsutaankin myös määrälliseksi tutkimukseksi. Määrällinen tutkimus mahdollistaa tutkimuksen yleistämisen ja yleisten johtopäätösten teon. Määrällisellä tutkimuksella voidaan mitata tutkittavia ilmiöistä sekä laskea todennäköisyyksiä ja keskiarvoja. Mitä enemmän käytössä on aineistoa, sitä laajempi ja kattavampi
tutkimus on (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 168-171). Taulukossa 1. on esitetty
määrällisen ja laadullisen tutkimukset merkittävämmät eroavaisuudet.

Taulukko 1. Määrällinen ja laadullinen tutkimus (Tutkijan ABC, 2015)

Tilastollinen tutkimus on kattavin, jos siinä yhdistetään sekä laadullista että määrällistä tutkimusta. Tutkimussuuntia on myös yleensä vaikea suoraa erottaa toisistaan ja
ne kulkevatkin yleensä yhdessä. Tutkimus voidaan aloittaa laadullisella tutkimuksella,
jotta tutkittavavasta ilmiöstä saadaan syvempi kuva. Kun tutkittava ilmiö ymmärretään, voidaan siirtyä määrälliseen tutkimukseen, jotta ilmiötä pystytään mittaamaan ,
ja jotta voidaan luoda johtopäätöksiä ja yleiskuva ilmiöstä (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 126-127).
Opinnäytetyössä hyödynnetään molempia tutkimussuuntauksia. Aineisto kerätään
tilastoista ja keskiarvoista. Tutkimus tehdään kuitenkin tilaajalle, joten siinä tutkitaan
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myös syvällisemmin tiettyä ilmiötä. Yhdistämällä molemmat tutkimukset opinnäytetyössä saadaan kattava, mutta tarkka tutkimus erikoiskuljetusten päästöjen muodostumisesta.
2.3.2 Tapaustutkimus
Tapaustutkimuksessa ollaan nimensä mukaan kiinnostuneita tietyistä tapauksista, ei
suuresta joukosta tai yleistettävistä ilmiöistä. Tapaustutkimusta käytetään yleensä
kvalitatiivisen tutkimussuunnan kanssa ja myös sille on tyypillistä kerätä tietoa haastattelemalla, havainnoimalla ja tutustumalla syvemmin tutkittavaan ilmiöön. Tapaustutkimuksessa on myös tyypillistä pyrkiä kuvaamaan tarkasti tutkittavan ilmiön prosessia tai käyttäytymistä. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 128-129)
Opinnäytetyössä hyödynnetään sekä kvantitatiivista- että kvalitatiivista tutkimussuuntaa ja se on tapaustutkimus. Monet hyödynnettävät aineistot ovat tilastoja ja
keskiarvoja, mutta tutkittava ilmiö on rajattu koskemaan vain tiettyjä tapauksia. Aineistoa on kerätty myös kokemuksista sekä haastattelemalla.
2.3.3 Tiedon ja aineiston keruu
Tutkimuksen aineisto on tarkoitus kerätä haastattelemalla toimeksiantajan edustajia
sekä käyttämällä toimeksiantajan valmiita historiatietoja. Lisäksi aineistoa kerätään
erilaisista kirjallisuuslähteistä ja tilastoista. Päästöjen laskenta edellyttää myös standardien ja laskentatyyppien tietojen keräämistä eri kirjallisuuslähteistä. Erikoiskuljetukset ovat hyvin säädelty ala, joten se edellyttää myös tutustumista ja tiedon keruuta eri laeista ja käytetyistä standardeista. Yksi suurimmista tietolähteistä on valtion tutkimuslaitoksen VTT:n LIPASTO- järjestelmä, josta saadaan tarkkaa dataa, sekä
päästökertoimet kuljetusten aiheuttamista päästöistä maalla ja merellä. Muita merkittäviä lähteitä ovat myös Suomen Kuljetus ja Logistiikka yhdistys eli SKAL ry, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, logistiikkaan ja kuljettamiseen keskittynyt sivusto Logistiikan maailma sekä valtion Tilastokeskus.

2.4 Toimeksiantaja
Toimeksiantaja on keskittynyt ainoastaan Euroopan ja Suomen välisiin erikoiskuljetuksiin. Kuljetukset voidaan jakaa pääpiirteisesti kahteen osaan; suuriin kuljetuksiin,
jotka vaativat liikenneinfran muutoksia ja pidempää suunnittelua, sekä pienempiin
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erikoiskuljetuksiin, jotka eivät vaadi infran muutoksia tai suuria reittisuunnitelmia.
Tässä työssä keskitytään ainoastaan jälkimmäisiin kuljetuksiin.
Toimeksiantajan kuljetukset ovat vientipainotteisia. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin
osa kuljetuksista lähtee Suomesta ja niiden määränpää on muualla Eurooppaa. Tuontikuljetukset ovat yleensä Euroopan yhteistyökumppaneiden kuljetuksia, joissa toimeksiantaja suorittaa Suomen ajon osuuden ja mahdollisen lupa-avisoinnin. (Lietosaari 2020)
Toimeksiantajalla ei ole omia vetoautoja, kuljettajia tai trailereita. Vetoautot kotimaassa ovat alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden kalustoa, joita ajavat heidän
omat kuljettajansa. Samoin perävaunut ovat alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden. Toimeksiantaja ei voi suoraa vaikuttaa esimerkiksi vetoautojen päästöluokkiin
tai trailereiden rengaspaineisiin, jotka vaikuttavat osittain päästöjen määrään ja syntyyn. Työssä käytetyt ja tutkitut vetoautot luokitellaan Euro 6 päästöluokan normin
mukaisesti ja trailerien katsotaan olevan laillisessa kunnossa, ehjiä sekä täysin toimintakykyisiä. Keski-Euroopassa mitta- ja massa-asetukset ovat yleisesti tiukempia,
joten aina ei voida käyttää esimerkiksi yhtä pitkiä perävaunuja, kuin mitä voitaisiin
käyttää kotimaassa ajaessa. (Lietosaari 2020)

3 Erikoiskuljetukset
Tämä luku käsittelee erikoiskuljetuksia yleisellä tasolla. Kappaleessa kerrotaan erikoiskuljetusten määritelmä ja se, miten ne eroavat muista kuljetuksista. Kappaleessa
syvennytään myös tarkemmin Suomen ja Euroopan välisiin erikoiskuljetuksiin ja tarkennetaan työssä käsiteltävien kuljetusten määritelmää. Kappaleessa käsitellään
myös työssä tutkittuja kuljetusmuotoja ja kansainvälisen huolinnan pääpiirteitä.

3.1 Erikoiskuljetusten määritelmä
Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan kuljetusta, jonka kuormaa ei voi kuljettaa jakamatta
kohtuullisin kustannuksin Suomen tieliikennelain mukaisesti. Suomessa kaikki erikoiskuljetukset ovat luvanvaraisia ja lupa haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta.
(Erikoiskuljetukset, n.d.) Erikoiskuljetukset ovat yleensä suuria koneita, elementtejä,
muuntajia tai tuulivoimalan lapoja ja osia (Erikoiskuljetukset, n.d.).
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Suomen tieliikennelaissa yhdistelmäajoneuvon suurin sallittu massa on 76 tonnia.
Tämä pätee kuitenkin vain, mikäli vetoautossa ja perävaunussa on yhteensä vähintään yhdeksän akselia, jolloin puoliperävaunuyhdistelmiä ei voida käyttää.
(Valtioneuvoston Asetus Ajoneuvojen Käytöstä, 2019.) Yhdistelmäajoneuvon suurin
sallittu pituus Suomessa on 34,50 metriä. Tieliikennelaissa yhdistelmän suurin sallittu
korkeus on 4,4 metriä ja leveys on 2,6 metriä. Yhdistelmäajoneuvojen kääntyvyys- ja
vakausvaatimukset rajoittavat myös sitä, minkälaista yhdistelmäajoneuvoa voidaan
käyttää. (Valtioneuvoston Asetus Ajoneuvojen Käytöstä, 2019). Oheisessa kuviossa
(Kuvio 1.) voidaan nähdä leveä erikoiskuljetus, jonka kuljettamaa kappaletta ei voida
jakaa.

Kuvio 1. Suuri ylileveä ja -korkea erikoiskuljetus (Erikoiskuljetus liikkuu Raahen ja
Limingan välillä, 2020)
Teoriassa kuljetukset, jotka ylittävät edellä mainitut mitat ja massat, ovat erikoiskuljetuksia. Ne ovatkin, mutta koska kyse on jakamattomista, yleensä pitkistä, korkeista,
painavista tai leveistä kuormista, erikoiskuljetukset kuljetetaan yleisimmin avomallisella puoliperävaunulla. Puoliperävaunuyhdistelmän kanssa erikoiskuljetuksen määritelmä on hieman häilyvämpi massan osalta, sillä kuorman painopiste sekä vetoauton
ja trailerin akselien määrä vaikuttavat huomattavasti enemmän siihen, tarvitseeko
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yhdistelmä erikoiskuljetusluvan. Mikäli massa ei jakaudu tasaisesti koko perävaunun
mitalle, jo 20 tonnia painava kuorma voi olla erikoiskuljetus. (Lietosaari 2020)
Oheisesta taulukosta (Taulukko 2.) voidaan nähdä, että esimerkiksi vuonna 2017 ELYkeskus on myöntänyt 10 005 erikoiskuljetuslupaa. Reitistöluvat ovat niin kutsuttuja
yleislupia, jotka kattavat tietyn alueen tai reitistön. Reittiluvat ovat lupia vain tietylle
reitille.

Kuvio 2. ELY-keskuksen myöntämät reitti- ja reitistöluvat vuodesta 2004-2017.
(Tilastot, 2018.)

3.2 Euroopan erikoiskuljetusten kuljetusmuodot
Yleisimmät määräpaikat toimeksiantajan erikoiskuljetuksille Suomesta ovat Saksa ja
Viro. Muita yleisiä kohdemaita ovat Iso-Britannia, Puola, Tanska, Ruotsi, Ranska, Belgia, Espanja ja Alankomaat. Kuljetusalue on kuitenkin koko Eurooppa Venäjää lukuun
ottamatta, joten yksittäisiä kuljetuksia suuntautuu myös muualle. (Lietosaari 2020)
Suomen ja Euroopan erikoiskuljetukset toteutetaan suurimmalta osin maantiekuljetuksina. Suomen haastavan saarimaisen sijainnin takia lähes kaikissa kuljetuksissa on
kuitenkin mukana merimatka, vähintään Itämeren ylitys. Valtaosa tarkasteltavista
kuljetuksista on niin kutsuttuja intermodaalikuljetuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että
kuljetusyksikkö on sama koko kuljetusketjun ajan ja kuljetuksissa käytetään aina
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vähintään kahta eri kuljetusmuotoa (Yhdistetyt ja Intermodaalikuljetukset, n.d.).
Tämä toteutuu silloin, kun kuorma laivataan trailerin tai koko yhdistelmän kanssa Itätai Pohjanmeren yli. Joissain kuljetuksissa kuljetusyksikköä joudutaan kuitenkin vaihtamaan useasti kuljetusketjun aikana. Tämän kaltaisissa tapauksissa ei laivata koko
perävaunua, vaan kuljetettava kolli siirretään satamassa laivan kuljetusyksikköön.
Laivamatkan jälkeen kolli nostetaan jälleen traileriin määräsatamassa ja ajetaan määränpäähän maanteitse. (Lietosaari 2020)
3.2.1 Maantiekuljetus
Maantiekuljetukset ovat kaikkein yleisin kuljetusmuoto. Jopa 90% kaikesta kuljetettavasta tavarasta liikkuu joko osan tai koko matkan maanteitse kuorma-autoilla. Pitkän
matkan kuljetuksissa tai kansainvälisissä kuljetuksissa osa matkasta saatetaan kuljettaa laivalla, lentäen tai rautateitse, mutta lähes kaikissa tapauksissa ensimmäinen ja
viimeinen matka taitetaan kuorma-autolla. (Maantiekuljetus, n.d.)
Myös Euroopan erikoiskuljetuksissa suurin osa kuljetuksista suoritetaan maantiellä.
Tyypillisessä tapauksessa ensin suoritetaan lastaus kotimaassa ja kuljetus satamaan,
jossa kuljetusyksikkö laivataan. Meriosuuden jälkeen kuorma ajetaan maanteitse
määräpaikkaan. Viimeinen ajo-osuus saattaa vaihdella kymmenistä kilometristä useisiin satoihin, tai joskus jopa tuhansiin kilometreihin, riippuen käytetyn sataman sijainnista suhteessa määränpäähän. Kuljetukset eivät aina ole vientikuljetuksia, vaan
joissain tapauksissa myös tuontikuljetuksia. (Lietosaari 2020)
Maantieosuudella merkittävimmät lainsäädännöt ovat erikoiskuljetusluvat, kunkin
maan tieliikennelaki sekä ajo- ja lepoaika lait. Lisäksi mukana on oltava rahtikirja,
josta selviää kuorman tiedot sekä lastaus- ja purkupaikat, huolitsija ja mahdolliset yhteystiedot. Erikoiskuljetusluvat vaihtelevat merkittävästi eri maiden kesken ja niiden
hakemiseen on varattava runsaasti aikaa. (Lietosaari 2020)
Tieliikennelaki sekä ajo- ja lepoaikalait vaihtelevat maakohtaisesti. Esimerkiksi Saksassa on pyhäajokielto, joka alkaa sunnuntai aamuyöllä kello 00:00 ja päättyy sunnuntai iltana kello 22:00. Liittovaltiona Saksassa saattaa olla myös osavaltiokohtaisia
arkipyhäajokiletoja, jotka vaikuttavat kuljetusten suunnitteluun. (Nisula & Heiskanen,
2013)
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Puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu pituus EU:ssa (pois lukien Pohjoismaat)
16,5 metriä. Kuorman oikea sijoittaminen perävaunuun on myös tärkeää, sillä Suomessa laillisesti kuormattu perävaunu saattaa olla esimerkiksi Saksassa laiton painopisteiden jakautumisen takia. (Lietosaari 2020) Keski-Euroopassa vetoautot ovat
myös tyypillisesti kaksiakselisia, kun taas Suomessa on käytössä myös kolmeakselisia
vetoautoja. Tämä vaikuttaa esimerkiksi vetäville pyörille kohdistuvaan painoon. Joissain tapauksissa voidaan joutua turvautumaan kuorman uudelleen sijoitteluun trailerissa rajalla tai satamassa, jotta kuljetus voidaan suorittaa laillisesti jokaisen maan
lainsäädännön mukaisesti. (Nisula & Heiskanen, 2013)

Kuvio 3. Tyypillinen yhdistelmä ja perävaunu Euroopassa (Ulkomaan Kuljettajan
Käsikirja, 84).

Perävaunut ovat tyypillisesti kolme- tai neljäakselisia avomallisia lavetteja, joissa on
vetopöydän takana pokkaus alaspäin (Kuvio 4.). Kärryjä kutsutaan yleisesti pokkakärryiksi tai jumbotrailereiksi. Näiden trailerien etu on normaalia traileria matalampi
kuormauskorkeus. Lisäksi avomalli mahdollistaa ylileveiden ja -korkeiden kuormien
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kuljettamisen. Pokkauksen ja vetopöydän päälle voidaan myös lastata kolleja. Kuormaus voidaan suorittaa joko nosturilla tai trukilla. Osa käytössä olevista pokkakärryitä on myös jatkettavia, jolloin keskirunkopalkki liikkuu teleskooppimaisesti sisään
ja sitä voidaan jatkaa. Tämä mahdollistaa pitkien kuormien kuljettamisen. (Lietosaari
2020) Kuviossa 4. on havainnollistettu pokatun perävaunun rakennetta.

Kuvio 4. Kolmeaskelinen pokattu perävaunu

Kärryinä voidaan käyttää myös niin kutsuttuja suoria perävaunuja. Suorissa perävaunuissa voi olla myös seinät ja katto pressusta, jolloin niitä kutsutaan yleisesti kapellikärryiksi. Kapellikärryjen ongelma on kuormauksessa – vaikka pressun siirretään sivuun, kehikon takia lastaus ja purku pitää suorittaa erittäin varoen. (Lietosaari 2020)
Seinät ja katto myös luonnollisesti rajoittavat leveiden ja korkeiden kuormien kuljettamista. Yleensä verhollisten trailereiden maksimi lastausleveys on 299cm (DHL,
n.d.). Kuviosta 5. voidaan havaita kapellikärryn rakenne sekä suoran trailerin lattian
korkeuden olevan sama koko kärryn mitalta.
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Kuvio 5. Kolmeakselinen suora perävaunu

Erittäin korkeita kuormia voidaan kuljettaa avomallisella, niin kutsutulla kehtolaveteilla. (ks. Kuvio 6.). Näissä erittäin matalissa trailereissa kärryn keskiosa pokkauksen
ja askelien välissä on lähes maan tasalla. Näin korkeat kuormat voidaan kuljettaa helpommin ilman erikoisjärjestelyjä. Kärryissä on usein myös hydraulisesti nostettava ja
laskettava etuosa, jolla voidaan helpottaa purku- ja lastaustilanteita (Lietosaari 2020)

Kuvio 6. Neljäakselinen kehtokärry (Kalustokuvat, n.d.)
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3.2.2 Merikuljetus
Suomen sijainti koillis-Euroopassa, Itämeri etelä- ja lounaisosissa tekee Suomen sijainnista lähes saarimaisen Euroopan markkinoille. Käytännössä suurin osa Keski-Euroopan tuonnista ja viennistä kulkee meriteitse osan matkaa meriteitse. (Lietosaari
2020)
Itämerellä operoivat rahtialukset ovat pääasiassa roro- tai ropax- aluksia. Nimi roro
tulee englannista roll in-roll out. Käytännössä se tarkoittaa lastin siirtämistä alukseen
ja sieltä ulos pyörien päällä, esimerkiksi trailerit ja autot. Jos roro- aluksella kyetään
kuljettamaan myös vähintään 120 matkustajaa, se luokitellaan roro-matkustajaalukseksi, eli ropax- alukseksi. (Tilastokeskus, n.d.)
Toimeksiantajan yleisin merikuljetusosuus on Suomen ja Saksan välinen matka,
yleensä väli Helsinki-Travemünde. (Lietosaari 2020) Kuviossa 7. esitettynä tyypillinen
Itämeren roro-alus.
l

Kuvio 7. Roro-alus Itämereltä (MS Finnstar, n.d.)

Euroopan erikoiskuljetusten kannalta merikuljetusten ehkä tärkein yksittäinen elementti on lauttavaunu. Lauttavaunulla tarkoitetaan liikuteltavaa kuljetusalustaa, jolla
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voidaan laivata ilman traileria kuljetettavia kappaleita. Lauttavaunuja voidaan siirrellä sataman vetomestarilla ja ne voidaan laivata trailerien tapaan. Lauttavaunulla
kuljetettavat kappaleet kuljetetaan satamaan yleensä trailerilla ja satamassa ne siirretään lauttavaunulle laivamatkan ajaksi. (Lietosaari 2020) Kuviossa 8. voidaan nähdä
tyypillinen Itämeren rahtiliikenteessä käytettävä lauttavaunu.

Kuvio 8. Tyypillinen sataman lauttavaunu. (Mafi Trailer, n.d.)

3.2.3 Reititys
Toimeksiantajan kuljetukset ovat vientipainotteisia, joten lähtömaana toimii yleensä
Suomi. Kuljetuksia saattaa kuitenkin kulkea mistä vain Euroopasta mihin vain Eurooppaan. Iso osa kotimaasta lähtevistä kuljetuksista laivataan Travemünde kautta Saksaan tai muualle Keski-Eurooppaan. Travemünden lisäksi yleisiä käytettyjä satamia
ovat Antwerp Belgiassa, Hull ja Tilbury Isossa-Britanniassa, Gdynia Puolassa, Tukholma Ruotsissa sekä Paldiski ja Tallinna Virossa. Kotimaan satamista käytetyimmät
ovat Vuosaaren, Uudenkaupungin tai Hangon satamat, riippuen kuljetuksen
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määräsatamasta ja reitistä. Kuviosta 9. voidaan tarkastella Finnlinesin Euroopan laivareittejä ja satamia, joita kaikkia voidaan käyttää kuljetuksissa. (Lietosaari 2020)

Kuvio 9. Finnlines Euroopan laivareitit (Doepel, 2019)

Euroopan ollessa tiivis kokonaisuus, kuljetuksia voidaan vastaanottaa eri maan satamaan, kuin mihin itse kuljetus on menossa. Näin ollen maanteitse suuri osa kuljetuksista kulkee Travemüendesta Saksan poikki joko muualle Saksaan tai Eurooppaan,
esimerkiksi Alankomaihin. Myös esimerkiksi Tanskan tai Norjan kuljetukset saatetaan
ajaa Ruotsin kautta. (Lietosaari 2020)

4 Päästöt
Ajoneuvojen ja työkoneiden polttomoottoreiden käyttö vapauttaa ilmakehään monia
erilaisia ihmiselle ja ympäristölle vaarallisia päästöjä. Työssä tutkittavat ja yleiset liikenteen päästöt ovat hiilidioksidi (CO2), häkä (CO), hiilivedyt (HC), typen oksidit (NOx)
sekä dieselmoottorin hiukkaspäästöt (PM, particulated matter). (Autojen
Pakokaasupäästöt, n.d.) Tässä luvussa esitellään tarkemmin edellä mainittuja
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päästöjä, niiden muodostumista sekä määrien laskentaa. Esiteltävänä on myös VTT:n
ylläpitämä LIPASTO- sivusto, jonka avulla voidaan määritellä muun muassa yhdistelmäajoneuvon päästöjä.

4.1 Hiilidioksidipäästöt maantiekuljetuksissa
Hiilidioksidi on yleisin ja määrällisesti suurin päästö, jota vapautuu diesel- ja bensiinimoottoreista. Poltettaessa fossiilista hiiltä sisältäviä polttoaineita (polttomoottorit),
muuttuu hiili palaessaan hiilidioksidiksi. Hiilidioksidi vapautuu ilmakehään, edesauttaen näin kasvihuoneilmiön syntyä. (Liikenteen vaikutus ilmaston muutokseen, n.d.)
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa hiilidioksidipäästöistä noin viidennes muodostuu
liikenteestä (Suomen Kasvihuonekaasupäästöt 2018, 2019).
Kokonaisuudessaan 94% liikenteen päästöistä syntyy tieliikenteestä. Vuonna 2018
tieliikenteen päästöt olivat kokonaisuudessaan 10,9 miljoonaa tonnia. Kuviosta 10.
voidaan havaita henkilöautoliikenteen aiheuttaneen suurimman osan kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöistä vuonna 2018, määrän ollen noin 54% tieliikenteen
päästöistä. Kuorma-autoliikenne aiheutti henkilöautoliikenteen jälkeen eniten päästöjä, määrän ollen noin 32% tieliikenteen kokonaispäästöistä. (Päästöt ja
energiankulutus, 2018)
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Kuvio 10. Liikenteen hiilidioksidipäästöt Suomessa vuonna 2018

4.2 Muut päästöt maantiekuljetuksissa
Työssä tutkittavat muut päästöt hiilidioksidin lisäksi ovat hiilimonoksidi eli häkä CO,
hiilivedyt HC, typen oksidit NOx , sekä diesel moottorin hiukkaspäästöt PM.
4.2.1 Hiilimonoksidi, CO
Häkää syntyy, kun polttoaineen hiili palaa epätäydellisesti. Häkä on ihmisille vaarallinen kaasu, joka lisää suoraa hengitettynä hapenottokyvyn ongelmia ja aiheuttaa pitkään altistuessa ja suurina annoksina myös sydänoireita. Lisäksi sillä on myös kasvihuoneilmiötä lisäävä vaikutus, sillä häkä muuttuu ilmassa hiljalleen hiilidioksidiksi.
Häkää syntyy erityisesti henkilöautojen vanhemmissa bensiinimoottoreissa, mutta
myös kaikissa muissa fossiilisia polttoainetta polttavissa moottoreissa.
(Hiilimonoksidi CO, n.d.) Vuonna 2019 kotimaan yhdistelmäajoneuvojen kokonaishiilimonoksidipäästöt olivat 1547 t/a eli tonnia vuodessa. (taulukko 2.) Myös raskaan
liikenteen, niin kuin koko tieliikenteen, hiilimonoksidipäästöt ovat laskenee huomattavasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 1990 Suomen koko raskaan liikenteen hiilimonoksidipäästöt olivat liki 500 000 t/a, kun vuonna 2020 koko
raskaan liikenteen päästöt olivat enää alle 30 000 t/a. Raskaan liikenteen
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hiilimonoksidipäästöt ovat näin ollen vähentyneet yli 10 kertaisesti 20 vuoden aikana
(kuvio 11.)

Kuvio 11. Suomen tieliikenteen hiilimonoksidipäästöjen kehitys vuosittain
(Hiilimonoksidi, n.d.)

4.2.2 Hiilivedyt, HC
Hiilivedyiksi (HC) kutsutaan yleisesti kaikkia hiilivety-yhdisteitä. Tähän luokkaan kuuluu myös metaani, eli HC4. Myös hiilivedyt syntyvät fossiilisten polttoaineiden epätäydellisestä palamisesta, sillä ne ovat pakokaasuihin jäänyttä polttoainetta. Hiilivetyjä
muodostuu erityisesti hiljaisesta ajosta, ajettaessa nykivästi tai ajettaessa hyvin lujaa.
Jotkut hiilivedyt, kuten metaani, lisäävät suoraa kasvihuoneilmiötä ja jotkut hiilivedyt
aiheuttavat suoria myrkytysoireita tai jopa syöpää. Tieliikenteestä syntyvät hiilivedyt
ovat peräti 47% kaikista hiilivetypäästöistä. (Hiilivedyt HC, n.d.)
Vuonna 2019 kotimaan yhdistelmäajoneuvojen hiilivetypäästöt olivat noin 199 t/a
(ks. Taulukko 2.) ja koko raskaan liikenteen hiilivetypäästöt ovat vähentyneet merkittävästi edellisen 20 vuoden aikana, 67 000:t/a noin 3000:n t/a (Kuvio 12.).
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Kuvio 12. Suomen tieliikenteen hiilivetypäästöjen kehitys vuosittain (Hiilivedyt, n.d.)

4.2.3 Typen oksidit, NOx
NOx on myös yleisnimitys kaikille typen oksideille. Typen oksideja syntyy polttomoottoreissa, kun typpi sitoutuu happeen. Typpioksidi NO2 on ihmisille haitallisin typen
oksidi. Typen oksideja syntyy erityisesti maantienopeuksilla eli lujaa ajaessa. Suuri
osa pakokaasuista vapautuvista typen oksideista on typpimonoksidia, joka muuntuu
ilmassa haitallisemmaksi typpioksidiksi. Tieliikenteestä vapautuvien typen oksidien
määrä on 48% kaikista typen oksidien päästöistä(Typen oksidit NOx, n.d.)
Vuonna 2019 kotimaan yhdistelmäajoneuvojen typen oksidipäästöt olivat noin 6 428
t/a (ks. Taulukko 2.). Myös kotimaan raskaan liikenteen typen oksidien päästöt ovat
vähentyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä. Vuonna 1990 typen oksidien
päästöt olivat liki 140 000 t/a ja vuonna 2019 enää noin 30 000 t/a ( Kuvio 13.)
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Kuviosta 13. voidaan myös huomata, että kuorma-autot aiheuttavat edelleen ylivoimaisesti eniten typen oksidien päästöjä, verrattuna muuhun tieliikenteeseen.

Kuvio 13. Suomen tieliikenteen typen oksidien päästökehitys (Typpioksidi, n.d.)

4.2.4 Hiukkaspäästöt, PM
Pakokaasujen hiukkaspäästöistä käytetään lyhennettä PM (particulate matter). Päästöjen hiukkaset ovat pieniä kiinteitä kappaleita, jotka ovat pääasiassa palamatonta
hiiltä. Niiden pintaan tarttuu muita pakokaasujen haitallisia ainesosia. Erityisesti dieselmoottorit aiheuttavat hiukkaspäästöjä, mutta esimerkiksi renkaat ja hiekotushiekka saavat aikaan hiukkaspäästöjä. Hiukkaspäästöjen tutkiminen on vielä kesken,
eikä niiden kaikkia haitallisia vaikutustapoja tunneta vielä. Hiili itsessään ei ole vaarallista, mutta hiukkaset saattavat sisältää myös syöpää aiheuttavia hiilivetyjä ja muita
myrkyllisiä aineita, joten niiden sisään hengittäminen esimerkiksi saasteisessa kaupunki-ilmassa ei ole suotavaa. Hiukkaspäästöjen ongelma on myös niiden runsas ja
laaja monimuotoisuus. Eri moottoreista ja erilaisista ympäristöistä syntyy erilaisia
hiukkaspäästöjä, joka vaikeuttaa niiden tutkimista. Kaikkein pienimmät hiukkaset
ovat vaarallisimpia, sillä elimistön on hankalampaa vastustaa niitä ja ne tunkeutuvat
syvemmälle hengityselimiin. Hiukkaspäästöjen yksikkö on kokonaismassa. Tällöin voidaan laskea yhteen erikokoisia ja -laisia hiukkasia. 17% hiukkaspäästöistä on peräisin
suoraan tieliikenteestä. Yleisesti käytetyt hiukkaspäästöjen kokoluokat ovat 10
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mikronia eli PM10 ja alle 2,5 mikronia eli PM2,5. (Hiukkaspäästötö PM, n.d.) Vuonna
2019 kotimaan yhdistelmäajoneuvoliikenteen hiukkaspäästöt olivat noin 106 t/a( Kuvio 14.) koko raskaan liikenteen hiukkaspäästömäärä on laskenut vuoden 1990 yli
8000:ta t/a vuoden 2019 alle 1000:n t/a (Taulukko 2.)

Kuvio 14. Suomen tieliikenteen hiukkaspäästöjen kehitys vuosittain (Hiukkaspäästöt,
n.d.)

Taulukko 2. Suomen tieliikenteen kokonaispäästöt vuonna 2019 (Perustulokset, n.d.)
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4.2.5 Euro 6
Vuoden 2014 alussa tuli voimaan tuorein EU tasoinen dieselmoottoreiden päästöluokitus, Euro 6 luokka. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien tämän jälkeen valmistettujen dieselmoottoreiden pitää täyttää Euro 6 luokituksen päästömääräykset. (Tulevat
Euro 6- määräykset suuri haaste valmistajille, 2010) Euro- luokitusten tärkeimmät
säätelykohteet ovat Häkä (CO), hiilivety (HC), typenoksidit (NOx) ja hiukkaset (PM).
Tuoreimmassa Euro 6 päästöjen maksimimäärät ovat seuraavat: Häkä 1,5 g/kWh, hiilivety 0,13 g/kWh, typenoksidit 0,4 g/kWh ja hiukkaspäästöt 0,01 g/kWh. (EUR-Lex
32009R0595, 2009) Edellinen päästöluokka, Euro 5, oli voimassa lokakuusta 2008
Euro 6 luokan voimaantuloon asti. Uusin päästöluokitus puolittaa edellisen euroluokituksen hiukkaspäästöt ja vähentää typpioksidien päästöjä 77 prosentilla.
(Tulevat Euro 6- määräukset suuri haaste valmistajille, 2010)
Kuviossa 15. nähdään, kuinka suuri vaikutus Euro- luokituksilla on ollut typenoksidija hiukkaspäästöjen osalta Keski-Euroopan raskaaseen liikenteeseen. Euro 6-luokituksen typenoksidipäästöt ovat jopa yli kahdeksan kertaa pienemmät, kuin 90- luvulla
käytössä olleen Euro 1-luokituksen kaluston päästöt. Myös pienhiukkaspäästöt ovat
vähentyneet huomattavasti.
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Kuvio 15. Havainnekuva typenoksidipäästöjen ja hiukkaspäästöjen vähenemisestä
Keski-Euroopassan raskaassa liikenteessä Euro- luokitusten mukaan. (Stickoxide. n.d,
muokattu)

4.3 Päästöt merikuljetuksissa
Merikuljetusten merkittävin päästö on hiilidioksidi. Samoin kuin polttomoottoreissa,
myös merikuljetusten päästöt ovat peräisin fossiilisten polttoaineiden polttamisesta
energian lähteeksi. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi merkittäviä merenkulusta syntyviä
päästöjä ovat typen oksidi- ja pienhiukkaspäästöt sekä hiilivetyjen metaani. Merenkulusta syntyy myös muita ihmisille ja ympäristölle haitallisia aineita, kuten, haloneita, rikkiä ja mustaa hiiltä. (Ilmastonsuojelu Ja Ilmastonmuutos, n.d.)
Merikuljetusten hiilidioksidipäästöjen osuus on 2,6% koko globaalin maailman kaupan hiilidioksidipäästöistä, vaikka merikuljetusten osuus kuljetussuoritteena koko
maailmankaupasta on 90%. Tämä johtuu laivojen suuresta täyttöasteesta, jolloin kerralla saadaan kuljetettua enemmän. Kuviosta 16. nähdään, että esimerkiksi 1000
kontin kuljettamiseen riittää yksi alus, kun vastaavan määrän kuljettamiseen maantiellä tarvittaisiin 500 yhdistelmäajoneuvoa.
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Kuvio 16. Laivan ja yhdistelmäajoneuvon suhteutettu kuljetusmäärä (Merenkulkuala
Panostaa Päästöjen Vähentämiseen, 2017.)

International Maritime Organization (IMO) on yhdistyneiden kansakuntien merenkulun kattojärjestö ja säätelee alan turvallisuutta sekä päästöjen vähentämistä
(International Maritime Orgnization Home Page, n.d.). IMO on luonut muun muassa
Tier-luokituksen, jolla pyritään vähentämään syntyviä typpipäästöjä. Tier l tuli voimaan koskemaan vuodesta 2000 eteenpäin käyttöönotettuja, yli 5 000 kW ja 90 litran sylinteritilavuuden moottoreita. Tällä hetkellä ollaan Tier lll luokituksessa, joka
määrittää NOx päästöjen vähentämistä vähintään 80% Tier l luokan tasosta.
(Ilmastonsuojelu ja ilmastonmuutos, n.d.)

4.4 Päästöjen laskentastandardeja
4.4.1 Hiilijalanjäljen laskentastandardeja
Kuljettamisen näkökulmasta on olemassa kaksi merkittävää kansainvälistä standardia, joilla pyritään määrittämään tuotteen hiilijalanjälki. Nämä logistiikalle tärkeät
standardit ovat PAS 2050 ja GHG Protocol. Lisäksi on olemassa standardeja, jotka painottavat enemmän tuotteen valmistusprosessia. Näistä tunnetuimmat ovat ISO
14040 ja ISO 14044.
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4.4.2 PAS 2050
PAS 2050 on British Standards Institutionin vuonna 2008 (päivitetty vuonna 2011) kehittämä standardi. Publicly Available Specification eli PAS 2050, on viisiportainen
standardi, jolla pyritään määrittämään tuotteen koko elinkaaren hiilijalanjälki. Ensimmäinen porras on aina prosessointi ja laajuuden määrittäminen. Tuotteesta/toiminnasta piirretään prosessikaavio valmistuksen ensimetreiltä aina tuotteen hävitykseen
asti, jokainen valmistusvaihe määritellään, ja tutkimukselle asetetaan rajat. Seuraava
porras on tiedon keruu ja aiheeseen tarkka syventyminen. Kolmas vaihe on hiilijalanjäljen mahdollisimman tarkka määrittäminen. Viimeinen, eli viides vaihe on epävarmojen tekijöiden määrittäminen, kehityssuunnitelmat, läpinäkyvyyden määrittäminen sekä koko prosessin herkkyyden määrittäminen. (The Guide to PAS, 13)
PAS 2050 ottaa kantaa myös eri logistiikan toimintoihin sekä kuljettamiseen. Kuljettamisen osalta se määrittelee laskennan painottuvan keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin, mikäli tarkempaa tietoa ei ole saatavilla. Useampia tuotteita kuljettaessa pitää
suhdanteet ottaa huomioon – jokaisen tuotteelle täytyy laskea painotetut kertoimet,
ottaen huomioon tuotteen massan, tilavuuden, matkan ja määrän. (The Guide To
PAS, 23)
4.4.3 GHG Protocol
Toinen tunnettu ja merkittävä hiilidioksidipäästöjen laskentastandardi on GHG Protocol. Se on vuonna 2011 World Business Council for Sustainable Developmentin
(WBSCD) ja World Resources Instituten (WRI) luoma järjestelmä, joka on hyvin saman
kaltainen, kuin PAS 2050. Myös GHG pyrkii määrittämään tuotteen koko elinkaaren
hiilijalanjäljen, aina valmistuksesta loppuun saakka. Sen suurin ero verrattuna PAS
2050 on raportoinnissa. GHG luo tarkat raamit tuotteen hiilijalanjäljen raportointiin,
auttaen laskentaa ja määrittämistä pysymään läpinäkyvänä sekä kaikille yrityksille samanlaisena. Logistiikan osalta GHG sisältää kaikki kuljetustoiminnot, varastoinnin,
terminaalitoiminnot sekä edellä mainittujen välilliset kustannukset, esimerkiksi
sähkö- ja lämmityskulut. GHG ei kuitenkaan määrittele erikseen, millä tavalla ja minkälaisilla painotuksella logistiikkatoimintojen hiilijalanjälki kuuluisi määrittää. (4
Category 4: Upstream Transportation and Distribution Category Description, n.d.)

29
Kun PAS 2050 painottaa enemmän tiedon keruuseen ja tallennukseen, GHG painottaa raportointiin. Usein parhaat laskentatulokset saadaankin yhdistämällä nämä kaksi
standardia. (Why Are There Two Different Standards Available on Product Carbon
Footprinting, n.d.)
14040 ja ISO 14044 ovat yleisimmät ja käytetyimmät standardit tuotteiden valmistuksen hiilijalanjäljen määrittämiselle. Ne keskittyvät kuitenkin lähes ainoastaan valmistusprosessiin, eivätkä juurikaan ota kantaa logististen toimintojen hiilijalanjäljen
määrittämiseen. Kokonaisuuden määrittämiseen niistä voi kuitenkin olla suuri apu,
sillä myös ne keskittyvät tuotteen koko elinkaaren hiilijalanjälkeen. (Life Cycle-Based
Sustainability, n.d.). Kuviossa 17. on havainnollistettu PAS 2050, GHG Protocol sekä
tuotteen valmistuksen ISO-standardien yhteinen raportointiohjeistus.
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Kuvio 17. PAS 2050, GHG Protocol sekä tuotteen valmistuksen ISO-standardien yhteenveto tuotekohtaisen hiilijalanjäljen raportoinnin ohjeistukseen. (Doherty, 2010,
muokattu)
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4.5 SFS-EN 16258 standardi
Siinä missä aiemmin mainitut PAS 2050 ja GHG Protocol- standardit keskittyvät lähinnä hiilijalanjälkeen ja tuotteen valmistuksen päästöihin, kuljetuspalveluiden energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan on luotu oma standardi
EU-tasolla. Tämä standardi on SFS-EN 16258. EN 16258 on kehitetty vuonna 2012 eurooppalaiseksi laskentastandardiksi, pääpainonaan kuljetuspalveluiden energiankulutus ja päästöt. EN 16258 on asetettu Suomen kansalliseksi kuljetusalan standardiksi,
jolloin siitä tuli SFS-EN 16258. SFS-EN 16258- standardin pääpainona on määritellä rajauksen kuljetuspalveluiden kasvihuonekaasupäästöjen laskennoille, kuvata laskentaperiaatteet ja -vaiheet, ottaa kantaa lähtöaineistoihin ja lukuarvoihin, joita käytetään
laskuissa, ohjeistaa päästöjen kohdentamisessa sekä antaa raamit laskentojen läpinäkyvyydelle. (Standardi, n.d.)
Standardia voidaan käyttää tavara- ja henkilöliikenteen päästöjen laskuissa, polttoaineesta tai energialähteestä riippumatta. Standardin perusperiaate on tiedon saavuttaminen ja laskeminen energianlähteen koko elinkaaren ajalta, esimerkiksi dieselin
jalostusvaiheesta dieselmoottorissa tapahtuvaan öljyn palamiseen asti. Standardissa
kohdennetaan kaikki energiankulutus hyötykuormalle ja kohdentamisparametrinä
käytetään tonnikilometriä tai henkilöliikenteen henkilökilometriä. Keskeisimmät tarkasteluyksiköt standardille ovat ajoneuvojen operointijärjestelmä, osamatka ja kuljetuspalvelu. Standardin laskennoissa käytettyjen lähtöarvojen tulisi olla mahdollisimman tarkat ja käyttöjärjestys seuraava; mitatut ominaisarvot, liikenteenharjoittajakohtaiset arvot, liikenteenharjoittajan kalustokohtaiset arvot ja oletusarvot. Näin laskennoista saadaan mahdollisimman tarkkoja ja läpinäkyviä tuloksia. (Standardi, n.d.)

5 Kuljetuskohtaisten päästöjen määrittäminen
Kuljetuskohtaisen hiilijalanjäljen ja päästöjen määrittäminen on useiden asioiden
summa. Tulokset saattavat poiketa suuresti toisistaan lähes samankaltaisissakin kuljetuksissa, riippuen esimerkiksi kuljetettavan kappaleen painosta tai käytetyistä kuljetusmuodoista. Tässä kappaleessa perehdytään tarkemmin esimerkkitapauksiin ja
päästöihin vaikuttaviin seikkoihin.
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5.1 LIPASTO
LIPASTO on Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n kehittämä ja ylläpitämä yksikköpäästötietokanta. LIPASTO sisältää päästökertoimet niin henkilö-, kuin tavaraliikenteenkin
ajoneuvoille sekä työkoneille, joidenka avulla voidaan määrittää kuljetus-, tai yksikkökohtaiset päästöt. LIPASTO sisältää kertoimet tie-, ilma-, vesi- ja raideliikenteelle kotimaassa, mutta tietoa voidaan helposti soveltaa EU-tasolla. LIPASTOn yksikköpäästöt
tarkoittavat kuljetusvälineen käyttöaikaista päästömäärää kuljetusyksikköä kohden
kilometrin matkalla, esimerkiksi grammaa per henkilökilometri (g/hkm) tai grammaa
per tonnikilometri (g/tkm). (Yksikköpäästöt, 2017.)
LIPASTOn avulla sekä tietoa soveltamalla voidaan määrittää kuljetuskohtaiset päästöt
myös halutuille Euroopan erikoiskuljetuksille.

5.2 Tonnikilometri
Tonnikilometri on kuljetussuoritteen yksikkö, joka saadaan kertomalla kuljetettava
määrä (tonnia) kuljetettavalla matkalla (kilometri) (Kuljetussuorite, 2017.). Koska LIPASTO esittää päästöt yksikköpäästöinä ja yksikkö voi käsittää hyvin monenlaisia kuljetusyksiköitä, on suositeltavaa tehdä laskennat kuljetussuoritteen mukaan. Tavaraliikenteen laskuissa tämä tarkoittaa yleensä juuri tonnikilometriä. Esimerkki tonnikilometrin laskusta: Jos kuorma painaa 20 tonnia ja ajetaan 100 kilometrin matkan, lasku
on seuraava: 20𝑡 𝑥 100𝑘𝑚 = 200𝑡𝑘𝑚

5.3 Esimerkkitapaukset
Laskurissa käytetään esimerkkitapauksina kahta erilaista kuljetustapausta. Kumpikin
tapaus on toimeksiantajalle tyypillinen kuljetus, joille halutaan kyetä määrittämään
kuljetuskohtaiset päästöt. Esimerkkitapaukset auttavat myös ymmärtämään paremmin päästöihin vaikuttavia tekijöitä sekä laskurin toimintaa.
5.3.1 Esimerkkitapaus 1.
Ensimmäisessä esimerkkitapauksessa asiakas haluaa lähettää suuren koneen osan Jyväskylästä Keski-Suomesta Müncheniin Etelä-Saksaan. Kappaleen mitat ovat 4,81
metriä pitkä, 2,70 metriä leveä ja 2,44 metriä korkea. Paino on 18 tonnia. Kappale
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lastataan Jyväskylässä kolmiakseliseen pokkakärryyn. Vetoautona kotimaassa toimii
Euro 6-luokan kolmiakselinen vetoauto. Lastattu traileri kuljetetaan Jyväskylästä Helsinkiin Vuosaaren satamaan. Lyhintä ja nopeinta reittiä ajettaessa matkaa lastauspisteen ja sataman välille kertyy noin 265 km. Alus on noin 20 solmun ja noin 300 trailerin kapasiteetin roro- alus. Laivareitti on noin 1120 kilometriä pitkä ja kestää puolitoista vuorokautta, kulkien Itämeren poikki. Määräsatamassa kuormaa ei siirtokuormata, vaan paikallisen alihankkijan Euro 6-luokan kaksiakselinen rekkaveturi trailerin
kuljetukseen. Travemündesta Müncheniin määränpäähän on noin 852 kilometriä ja
ajoaika yhdistelmällä on noin 11 tuntia.
5.3.2 Esimerkkitapaus 2.
Toisessa esimerkkitapauksessa asiakas haluaa lähettää suuren osia sisältävän puulaatikon Tampereelta Sheffieldiin Iso-Britannian koillisosaan. Laatikon mitat ovat 3,70
metriä pitkä, 2,60 metriä leveä ja 4,1 metriä korkea. Laatikon paino on 8 tonnia. Laatikkoa kuljetetaan Suomessa kolmeakselisella kehtokärryllä sekä kolmeakselisella
Euro 6 luokan rekkaveturilla. Matka Tampereelta Vuosaaren satamaan Helsinkiin on
noin 180 kilometriä. Satamassa laatikko siirretään trukilla laivan kuljetusyksikölle eli
lauttavaunulle laivamatkan ajaksi. Laivamatka Vuosaaresta Hulliin on noin 2350 kilometriä pitkä ja kestää kolme vuorokautta. Matka satamasta Sheffieldiin purkupaikalle
on noin 110 kilometriä ja ajoaika kaksi tuntia.
5.3.3 Vaikuttavat tekijät
Erikoiskuljetusten osalta suurin päästöihin vaikuttava tekijä on kuljetettava matka,
sillä erikoiskuljetukset Euroopassa ovat maantievoittoisia. Kuljetusmuotoon ei näin
ollen voi juurikaan vaikuttaa. (Lietosaari 2020)
Kuljettavalla reitillä on näin ollen myös suuri vaikutus kuljetuksista syntyviin päästöihin. Myös muun muassa kaupunkiajo aiheuttaa enemmän päästöjä, kuin tasainen
maantieajo. Tästä syystä etenkin Keski-Euroopassa, jossa sijaitsee paljon suuria kaupunkeja, joskus pidempi reitti saattaa olla taloudellisempi ja vähemmän päästöjä aiheuttava, jos sillä voidaan kiertää isoja kaupunkeja. Reittiä on syytä miettiä tarkasti,
sillä sen avulla voidaan saavuttaa suuria säästöjä päästöjen osalta. (Lietosaari 2020)
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Suuri päästöihin vaikuttava tekijä on eri kuljetusvälineiden suhde toisiinsa. Meriosuus
on suhteellisesti vähemmän saastuttavaa kuin tieosuus. Mikäli kuljetettava matka on
kuitenkin lyhyt, saattaa päästöttömämpää ajaa koko matka maitse. Pitkällä kuljetusmatkalla pitkä meriosuus vähentää suhteellisesti päästöjä. (Lietosaari 2020)
Suuri päästöihin vaikuttava tekijä on kuljetettavien kappaleiden massa. Raskaammat
kappaleet aiheuttavat enemmän vastusta, joten luonnollisesti näin syntyy myös
enemmän päästöjä. Kappaleen massan vaikutus kuitenkin vähenee meriosuuden pidetessä, sillä massa ei juurikaan vaikuta merikuljetuksen päästöihin. (Yksikköpäästöt,
n.d.)
Myös erilaiset nosturit, työkoneet ja siirtokuormaukset aiheuttavat päästöjä. Niiden
vaikutukset todettiin kuitenkin niin pieniksi ja todellisten päästöjen tarkka arviointi
hankalaksi, joten ne päätettiin jättää pois laskurista.

6 Laskuri ja laskenta
Laskuri on toteutettu Excel-laskentaohjelmalla. Laskurin tarkoitus on olla mahdollisimman helppo ja selkeä käyttää, jotta toimeksiantaja kykenee antamaan asiakkailleen mahdollisimman selkeän kuvauksen kuljetusten päästöistä. Laskurin kulmakivenä toimivat LIPASTOn kertoimet eri kuljetusvälineille.

6.1 Päästölaskuri
1) Laskuriin on määritelty yleisimpiä käytettyjä massoja, joista valitaan lähin haluttu massa.
2) Seuraavaan laskurin kohtaan kirjoitetaan kokonaiskilometrimäärä, joka kuormaa kuljetetaan maantiellä. Toiseen kilometrikohtaan arvioidaan prosentuaalinen määrä, joka kuljetaan taajamassa, jossa polttoaineen kulutus on usein
huomattavasti suurempaa. Laskuri laskee automaattisesti kilometrit, jotka
kuljetaan maantiellä ja taajamassa.
3) Kuorman massan ja kuljettavien maantiekilometrien jälkeen valitaan seuraavasta alasvetovalikosta kuljettu laivareitti. Yleisimmille kuljetuille laivareiteille
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on määritelty laskuriin valmiiksi laivan kulkemat kilometrit. Mikäli haluttua
laivareittiä ei löydy, on mahdollisuus määrittää kilometrit myös itse.
4) Valitaan aluksen tyyppi. Jokaisella laivatyypillä on omat päästökertoimensa,
valikkoon on valittu yleisimmin Euroopan erikoiskuljetuksissa käytettyjä tyyppejä.
5) Valitaan aluksen trailerikapasiteetti, joka mahdollistaa merikuljetuksen päästöjen kuljetusyksikkökohtaisten päästöjen kohdentamisen.
Laskuri antaa tulokset kilogrammoina koko reitille. Kuviossa 18. on kuva peruslaskurista.

Kuvio 18. Päästölaskuri
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Laskurissa on myös vaihtoehtona huomioida paluukuorma tai tyhjänä ajo takaisin.
Jos tähän kohtaan valitsee kyllä, on mahdollista määrittää arvot myös paluumatkalle.
Paluumatka voi olla sama matka tyhjällä trailerilla takaisin, jos halutaan määrittää
päästöt edestakaiselle matkalle. Paluumatkaan on kuitenkin mahdollista valita myös
eri reitti sekä kuorma. Paluumatkan arvojen määritys toimii samalla tavalla, kuin menomatkan arvojen määritys. Kuviossa 19. kuva päästölaskurin paluumatkan määrityksestä.

Kuvio 19. Päästölaskurin paluuosuus tyhjällä trailerilla samaa reittiä
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6.1.1 Laskenta
Laskentaan vaaditaan LIPSTOsta saatavat päästökertoimet massalle ja kuljetusvälineelle. Laskuri laskee jokaisen osuuden päästöt ensin erikseen. Tämän jälkeen laskuri
laskee erikseen lasketut tulokset yhteen. Esimerkiksi, jos tyhjän puoliperävaunuyhdistelmän oma massa on 15 tonnia ja kuljetaan maantiellä, hiilidioksidipäästöjen
päästökerroin on 951 g/km (taulukko 4.). Tällöin 100 kilometrin matkalla hiilidioksidipäästöt ovat 95100g, laskettuna kaavalla:
951

𝑔
𝑥 100 𝑘𝑚 = 95100 𝑔
𝑘𝑚

Mikäli 100km matkasta esimerkiksi 20% ajetaan kaupungissa, lasketaan
100 𝑘𝑚 𝑥 0,2 = 20 𝑘𝑚
Tällöin saadaan laskettua taajamakilometrit, joille on omat päästökertoimensa. Kertomalla päästökerroin taajama-ajon kilometreillä, saadaan päästöt tälle 20 kilometrille, ja laskemalla se yhteen maantieajon päästöjen kanssa, saadaan kokonaiskilometrien päästöt.
Meriosuuden päästöt lasketaan samalla tavalla, kertomalla kilometrit valitun laivatyypin halutulla päästökertoimella. Koska laivojen kapasiteettejä on erilaisilla, täytyy
saatu päästömäärä vielä jakaa laivan trailerien kokonaiskapasiteetillä, jotta saadaan
traileri- tai lauttavaunukohtaiset päästöt.

6.1.2 Päästökertoimien määrittäminen massalle
LIPASTO on määrittänyt tavaraliikenteelle eri päästökertoimet muutamien yleisien
massojen mukaan. Muiden kuin LIPASTON määrittämien massojen kertoimien lasku
onnistuu seuraavalla laskentakaavalla; otetaan päästökerrointaulukosta kaksi autojen massatyyppiä, joiden kokonaismassat mb ja ma ovat molemmin puolin halutun
massan kokoluokkaa mx (mb > mx > ma) ja lasketaan päästöt lineaarisella suhteella
(LIPASTO - Yksikköpäästöt - Käyttäjän Opas, n.d.):
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(𝑒𝑏 − 𝑒𝑎)
𝑒𝑥 = 𝑒𝑎 + (
) 𝑥 (𝑚𝑥 − 𝑚𝑎)
(𝑚𝑏 − 𝑚𝑎)
Kaavan muuttujat selitetty taulukossa 3. Hiilidioksidipäästöjen esimerkkikertoimet
taulukossa 4.
Taulukko 3. Tieliikenteen massojen päästökertoimien muuttujia

Taulukko 4. CO2 päästökertoimet puoliperävaunun tyhjälle (oma massa 15 t) ja täydelle kuormalle (kuorma 25 t + oma massa 15 t) (Tavaraliikenne yksikköpäästöt n.d.).

Jokaisesta kohdasta määritetään erikseen omilla kertoimillaan halutut päästöt. Kun
kaikkien yksittäisten kohtien päästöt on kyetty määrittämään, lasketaan kaikki eri
päästöt oman päästöryhmänsä sisällä yhteen, jolloin saadaan koko kuljetusketjun jokaisen halutun päästön kokonaispäästöt. Kuviossa 20. kuvattuna kuvioiden 18. ja 19.
laskentojen tulokset.
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Kuvio 20. Esimerkkitulokset kuvioiden 18.- ja 19. laskennoille

7 Tutkimuskysymysten ratkaisu ja yhteenveto
Suomen ja Euroopan välillä kuljetettavat erikoiskuljetukset ovat tyypillisesti leveitä
tai pitkiä kuljetuksia, jota ylittävät tieliikennelain sallimat mitat vain hieman. Toinen
yleinen tyyppi kuljetuksille on raskaat tai korkeat kuljetukset. Vetoautoina toimivat
Euro 6 luokan kuorma-autot, jotka kotimaassa ovat yleensä kaksi- tai kolmeakselisia
ja Keski-Euroopassa kaksiakselisia. Perävaunuina käytetään useimmiten joko erilaisia
lavettimallisia trailereita tai kapelli- ja verhotrailereita. Myös muut trailerit voivat
tulla kysymykseen, mikäli kuljetettavat kappaleet ovat esimerkiksi erityisen korkeita
ja vaativat matalamman trailerin. Itä- tai Pohjanmeren ylitys tapahtuu roro- tai ropax- aluksilla, joiden trailerikapasiteetti on tyypillisesti 200-300 traileria. Kuljetettavat
kappaleet ovat meriosuuden ajan joko omissa kuljetusyksiköissään (traileri) tai aluksen kuljetusyksikössä. Muita kuljetusmuotoja ei käytetä.
Yleisimmät kuljetuksissa syntyvät päästöt ovat hiilidioksidi (CO2), häkä (CO), hiilivedyt
(HC) ja typen oksidit (NOx) sekä dieselmoottorin hiukkaspäästöt (PM). Muitakin päästöjä syntyy, mutta niitä ei pienempien esiintyvyyksiensä vuoksi määritetä tässä
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työssä. Edellä mainitut päästöt voidaan lisäksi määrittää luotettavasti, jonka takia niiden käyttö laskurissa on myös luotettavaa.
Kuljetuksissa ylivoimaisesti suurin päästöihin vaikuttava tekijä on kuljettava matka ja
sen jakautuminen. Taajama-ajossa päästöt ovat jopa yli kolminkertaiset verrattuna
maantiellä ajoon. Meriosuus puolestaan on matkasta suhteellisesti vähiten päästöjä
aiheuttavaa yhtä traileria kohden.
Vaikuttava tekijä laskurissa on myös, liittyykö kuljetukseen kaluston siirtoa tyhjänä.
Laskurissa voidaan myös havaita meriosuuden suuri vaikutus tuloksiin. Mikäli meriosuus on kuljettavaan kokonaismatkaan nähden prosentuaalisesti suuri, ovat päästöt
keskimäärin pienemmät, kuin esimerkiksi pelkissä maantiekuljetuksissa. Kuljetettavan kappaleen massa vaikuttaa myös kuljetuksissa syntyviin päästöihin. Massan vaikutus on myös pienempi, mitä suurempi merikuljetuksen osuus on. Massan vaikutus
kuljetuksiin on suurin ylivoimaisesti maantievoittoisissa kuljetuksissa. Pienin päästöjen aiheuttaja laskurissa vaikuttaneista tekijöistä ovat eri työkoneet ja satamasiirrot.
Tämä johtuu kuitenkin lähinnä siirtojen ajallisesti pienimmästä osuudesta koko suoritteeseen.
Esimerkkinä päästöjen jakautumisesta eri osuuksille voidaan käyttää hiilidioksidipäästöjä kahdessa esimerkkitapauksessa. Kuviosta 21. voidaan havaita hiilidioksidipäästöjen jakautuminen esimerkki tapauksella 1. Kuorma painaa 18 t, maanteitse kuljettava matka on maantiellä noin 1037 km, taajamassa noin 80 km ja merimatka Helsingistä Travemündeen on 1120 km 300 trailerin ropax- aluksella. Tällöin jopa 78% päästöistä syntyisi maantieajossa ja 20% taajama-ajossa. Satamasiirtojen osuus kokonaishiilidioksidipäästöistä olisi ainoastaan alle yhden prosentin luokkaa ja meriosuus kahden prosentin luokkaa.
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ESIMERKKI 1. CO2
Merimatka
1120km
2%
Taajamaa 80km
20 %

Satamasiirrot 30
min
0%

Maantie 1037km
78 %

Kuvio 21. Esimerkkitapauksen 1. hiilidioksidipäästöt prosentuaalisesti

Vastaavasti esimerkki 2:n tapauksessa hiilidioksidipäästöjen jakauma on varsin erilainen (kuvio 22.). Kappale on kevyempi, vaikkakin ainoastaan kahdeksan tonnia, merimatka Vuosaaresta Hulliin on pidempi kuin Travemündeen, noin 2350km. Taajama ajon päästöosuus on näin myös suhteessa isompi.
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ESIMERKKI 2. CO2
Merimatka
2350km
12 %

Satamasiirrot 1h
3%

Maantie 230 km
46 %

Taajamaa 60km
39 %

Kuvio 22. Esimerkkitapauksen 2. hiilidioksidipäästöt prosentuaalisesti

8 Ongelmat ja kehitysideat
8.1 Teknologia
Ensimmäinen kehitysidea liittyy teknologiaan. Suurin ongelma on lähtöarvojen epätarkkuus ja reaalidatan puuttuminen. Nykypäivänä ei vielä ainakaan ole yleisesti käytössä reaaliaikaista päästödataa antavia mittareita, joita voitaisiin käyttää vetoautoissa. Mikäli autojen päästöt voitaisiin mitata reaaliajassa, nähtäisiin paremmin
kuorman, kuormauksen ja reitin vaikutukset kuljetuskohtaisesti. Sama pätee laivoihin. Myös laivojen päästöt riippuvat osin esimerkiksi täyttöasteesta, joten tarkat
päästöarvot vaihtelevat. Jos lähtöarvot olisivat tarkemmat, luonnollisesti myös tulokset olisivat pienemmän virhemarginaalin sisällä. Tarkkojen arvojen mittaamiseen vaikuttaa teknologian kehitys, eli kuinka nopeasti tarkkoja ja käytännöllisiä mittalaitteita
saadaan markkinoille. Myös niiden yleistyminen saattaa olla hidasta, sillä ainakaan
vielä päästöjen mittaaminen ei kiinnosta kaikkia pitkien kuljetusketjujen jäseniä.
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8.2 Viestintä
Toinen kehitysidea liittyy viestintään. Suurin osa lähtöarvoista on arvioita. Esimerkiksi
laivayhtiöltä ei saada tietoa laivan todellisesta täyttöasteesta trailerien suhteen.
Täyttöaste puolestaan vaikuttaa kuljetusyksikkökohtaisiin päästöihin. Samoin kaikki
alihankkijat eivät välttämättä raportoi muun muassa reittimuutoksista ja siirtokuormauksista, jotka voivat vaikuttaa päästöihin. Yhteinen viestinnän kehittäminen parantaisi tarkempien päästöarvojen laskentaa. Viestintä liittyy myös kuitenkin ylempänä mainittuun teknologia kehitykseen. Mikäli päästöjä voitaisiin mitata reaaliajassa, voitaisiin nämä tiedot jakaa suoraa digitaalisesti myös kuljetuksen kaikille tai
valituille osapuolille, jolloin ylimääräinen viestinnän tarve jäisi pois. Toinen vaihtoehto on kehittää kokonaan parempi viestintäjärjestelmä tämän hetken tiedoilla, jotta
suurimmat poikkeamat alkuperäisissä kuljetussuunnitelmissa ja lähtöarvoissa tulisivat ilmi. On hyvin mahdollista, että viestintä ja raportointi päästöasioista tarkentuu
lähitulevaisuudessa valtioiden tai EU:n tasolta, sillä kehitys on koko ajan vienyt lainsäädäntöä ja direktiivejäkin kohti läpinäkyvämpää päästöpolitiikkaa. Näin ollen on
odotettavissa, että myös kuljetusten päästöjen laskenta saattaa muuttua välttämättömäksi ja viestintä läpinäkyvämmäksi.

8.3 Rakenne
Kolmas kehitysidea liittyy itse laskurin rakenteeseen. Jos laskurista haluttaisiin tarkempi tai käyttäjäystävällisempi, olisi yksi vaihtoehto rakentaa ja koodata kokonaan
oma laskuri-sovellus tai ohjelma. Oikealla sovelluksella päästäisiin Excelin kankeudesta ja voitaisiin saada tarkempia tuloksia, kun tulosten laskenta ei rajoittuisi vain
muutamaan kaavaan. Mutta koska tämän hetken päästödata on lähinnä tilastollista
ja siinä on paljon muuttujia, Excel laskuri välttänee erinomaisesti.

9 Pohdinta
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Excel-pohjainen laskuri, jolla pystyttäisiin
määrittämään tietyt kuljetuskohtaiset päästöt halutuille Euroopan erikoiskuljetuksille.
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Päästöistä oli melko helppo löytää tietoa viitekehykseen. Erityisesti tunnetuimmasta,
eli hiilidioksidipäästöistä löytyi paljon tietoa eri lähteistä. Muista liikenteen päästöistä
tietoa oli hieman vähemmän saatavilla, mutta tarpeeksi kuitenkin. Positiivinen yllätys
oli LIPASTOn laaja tietokanta kaikista liikennepäästöistä sekä erityisesti myös tavaraliikenteen päästöistä. Samoin esimerkiksi meriosuuksien ja laivatyyppien päästöistä
löytyi hyvin tietoa. Haastavin osuus päästöjen kannalta oli eri työkoneiden ja satamasiirtojen päästöjen märittäminen, sillä esimerkiksi LIPASTO ilmoitti kertoimet laskettavaksi litrakulutuksella aikaa kohden, kun muuten päästöt laskettiin grammoina kilometrejä tai tonnikilometrejä kohden. Haasteellisuuden ja epätarkkuuden vuoksi ne
jätettiinkin pois. Toinen merkittävä haaste oli oikeiden kaavojen rakentaminen Exceliin, jotta tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja, samalla pitäen laskurin mahdollisimman helppokäyttöisenä ja käyttäjäystävällisenä.
Erikoiskuljetusten viitekehykseen löytyi myös hyvin teoriatietoa etenkin kotimaan
osalta, mutta suurin haaste on erikoiskuljetusten rajaaminen. Vielä suurempi haaste
oli rajata ”halutut” erikoiskuljetukset, sillä erikoiskuljetusten kirjo on niin laaja, että
kaikkia kuljetuksia kattavaa laskuria on lähes mahdoton luoda. Pääpiirre rajaamiselle
olikin Suomen ja Euroopan erikoiskuljetukset, jotka kyetään hoitamaan ilman erikoisliikennejärjestelyjä, jotka ajetaan pääasiallisesti normaaleilla puoliperävaunun vetoautoilla ja pystytään kuljettamaan normaaleilla reittialuksilla.
Koska kyse on lähinnä alihankituista kuljetuksista, ei voitu ottaa liikaa kantaa esimerkiksi kuormauksen vaikutuksista päästöihin, sillä siihen ei aina voida vaikuttaa. Samoin kalusto, niin perävaunut ja vetoautotkin, ovat alihankittuja, joten niiden kunnon vaikutuksesta päästöihin ei voitu huomioida, vaan kaikki päästöt laskettiin esimerkiksi Euro 6 luokan vetoautoille. Viitekehykseen käytettiin myös toimeksiantajan
valmiita historia- ja käytännön tietoja kuljetuksista. Esimerkiksi reititys ja käytetyt laivareitit sekä käytännön toiminta pohjautuu toimeksiantajan tietoihin. Olen itse myös
työskennellyt kyseisten kuljetusten parissa, joten myös itseltäni löytyi jonkun verran
käytännön havaintomateriaalia.
Ilmaston muutoksen ehkäisyn ja yritysten ilmastostrategioiden noudattamisen näkökulmasta kuljetuskohtaisten päästöjen laskurille on selkeä tarve. Lähitulevaisuudessa
erilaisten prosessien ja kuljetusten päästöjen laskeminen tulee varmasti yleistymään
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entisestään, ja monet toimeksiantajankin asiakasyritykset alkavatkin todennäköisesti
vaatimaan kuljetustensa päästölaskelmia. Näin ollen päästölaskurista voi olla toimeksiantajalle hyötyä jo myynti- ja markkinointiprosessien aikana, puhumattakaan sosiaalisesta hyödystä jo saavutettujen asiakkaiden osalta.
Kansainvälisten erikoiskuljetusten prosessiketju on usein monipolvinen ja yksikin kuljetus saattaa sisältää useita eri yritysten ja alihankkijoiden toimia. Näin ollen hiilijalanjäljen ja päästöjen tarkka määrittäminen voi jossain määrin olla haastavaa, jos
kaikki ketjun osat eivät noudata sovittuja sääntöjä, tai raportoinnissa esiintyy puutteita. Tämän kaltaisia asioita voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden reittimuutokset ja
siirtokuormaukset. Myös inhimilliset virheet ja kaluston poikkeavuudet vaikuttavat
käytännössä jonkin verran tuloksiin, esimerkiksi väärin kuormatut trailerit sekä kuljettajien toiminta.
Laivojen täyttöaste vaikuttaa yhden trailerin tai kuljetusyksikön kokonaispäästöihin.
Jos 300 trailerin kapasiteetin alus on täynnä, ovat yhden kuljetusyksikön päästöt huomattavasti matalammat, kuin jos esimerkiksi aluksessa on vain 150 traileria. 24 solmun RoRo- aluksen hiilidioksidipäästöt ovat noin 492 kilogrammaa kilometriä kohden.
Mikäli aluksen trailerikapasiteetti on 300 traileria, trailerikohtaiset päästöt ovat
492/300=1,64 kg/km. Tuhannen kilometrin maantieajolla ja tuhannen kilometrin meri-

osuudella hiilidioksidipäästöt olisivat noin 2252 kilogrammaa, jos laivan täyttöaste
300 traileria toteutuisi. Mikäli laivassa olisi vain 150 traileria, päästöt olisivat noin
3892 kg. Tällöin päästöt ovat peräti lähes ll suuremmat, jos laiva on vain puolillaan
trailereita. Mikäli maantieosuus on pidempi ja merimatka lyhyempi, ero tasoittuu
2000km maantieajolla ja 500km meriosuudella 300 ja 150 trailerin täyttöasteella
päästöjen prosentuaalinen ero on noin 40%. Tämä esimerkki on karkea, sillä siinä ei
huomioida kaupunkiajoa, joka on suhteessa kaikkein saastuttavinta. Voidaan kuitenkin havaita, että maalla ajetut kilometrit yhteensä saastuttavat meriosuutta enemmän, etenkin suurella täyttöasteella. Laivan täyttöaste vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myös laskurin luotettavuuteen, sillä todellista täyttöastetta on hankala tarkistaa
laivayhtiöiltä. Historiatietojen valossa voidaan kuitenkin havaita, että yleisimmillä Itämeren rahtilaivareiteillä täyttöasteet ovat hyvin korkeita ja usein jopa lähes 100%.

46
Oman analyysini tietolähteet ovat luotettavia, sillä suurin osa tekstilähteistä on valtion tukemilta sivustoilta tai suurilta ja tunnetuilta logistiikka- ja kuljetus alaan keskittyneiltä sivustoilta. Tietolähteissä on mukana myös lakilähteitä. Tietolähteitä on nähdäkseni riittävästi, sillä samasta aiheesta on usein monta eri lähdettä. Tutkimus itsestään on mielestäni kattava kuvaus erikoiskuljetusten kuljetuskohtaisista päästöistä ja
laajojen ja luotettavien tietolähteiden ansiosta koko tutkimus on lähes niin tarkka,
kuin se voi olla. Niin kuin yllä on mainittu, suurin epätarkkuus tutkimuksessa muodostuu lähinnä erikoiskuljetusten laajasta kirjosta ja päästöjen mittaamisen epätarkkuudesta. Päästöjen laskentaan löytyy lukuisia eri luotettavia standardeja, mutta jo
nimenä ”erikoiskuljetus” voidaan päätellä, että nämä kuljetukset eivät noudata kaikkia normeja. Toimeksiantajan historiatietoja hyödyntämällä tekstilähteiden lisäksi onnistuttiin kuitenkin luomaan laaja ja tutkimusmielessä luotettava kokonaisuus.
Laskurin teoreettinen tarkkuus on hyvä, joskin käytännön vertailukohteissa on niin
paljon satunnaismuuttujia, että esimerkiksi laskurin tarkempi lähtötietodata ei toisi
tarkempia tuloksia. Tämän vuoksi laskurin tuloksia täytyy tarkastella ennemminkin
suuntaa antavina ohjelinjoina, kuin absoluuttisena numeerisena datana. Laskuri täyttää kuitenkin tehtävänsä erinomaisesti ja sen avulla toimeksiantaja pystyy antamaan
asiakkailleen tilastollisesti vertailukelpoisia tuloksia erikoiskuljetustensa yleisimpien
päästöjen suuruudesta.
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