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Alla  oleva  diagrammi  esittää  ekotehokkaan  joukkoliikenteen,  autoilun,  lentämisen  ja  Tukholman-lautalla 
matkustamisen kilometrikohtaista ilmastokuormaa. 

Joukkoliikennevälineiden  päästöt  on  kohdennettu  matkustajille,  kun  taas  autoilun  päästöt  on  esitetty 
ajoneuvokohtaisina. Autoilun ominaiskulutuksen on oletettu olevan kaupunkiajossa 10 litraa, moottoritieajossa 8 
litraa  ja  maantieajossa  6  litraa  sadalla  kilometrillä.  Katalysaattorin  typpioksiduulipäästöksi  on  oletettu  24 
grammaa  CO2-ekv/bensiinilitra.  Lentämisen  kokonaisnettovaikutus  on  laskettu  kertomalla  lentokoneen  suora 

hiilidioksidipäästö luvulla 3.1 Autolautan mukana kuljetettavien henkilöautojen ja muun rahdin tilantarvetta ei ole 
huomioitu, vaan kaikki päästöt on kohdennettu henkilömatkustajille. 

Myös polttonesteiden valmistuksen päästöt on huomioitu. Sen sijaan liikennevälineiden valmistuksen, huollon ja 
pysäköinnin aiheuttamia päästöjä ei ole huomioitu. Ei myöskään teiden rakentamisen, valaisun ja ylläpidon tai 
liikenteeseen  liittyvän  suunnittelun  ja  hallinnon  aiheuttamia  päästöjä.  Metron  ominaispäästöluku  sisältää 
metrojunien ja -asemien sähkön ja kaukolämmön kulutuksen. 

Lähteet:
• Edwards, R. & J-F. Larivé 2006: Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in 

the european context. WELL-TO-TANK Report. http://tinyurl.com/yj234rd 
• Finnairin päästölaskuri, 14.2.2010. http://www.finnair.fi/paastolaskuri/index.html
• Lee, David S., David W. Fahey, Piers M. Forster, Peter J. Newton, Ron C.N. Wit, Ling L. Lim, Bethan 

Owen, Robert Sausen 2009:  Aviation and global climate change in the 21st century. Atmospheric 
Environment, Volume 43, Issue 22. Pages 3520-3537. 

• Lewis, C.A. 1997: Fuel and Energy Production Emission Factors. EET Project: Methodologies for 
Estimating Air Pollutant Emissions from Transport. 3 ETSU Report No. R112. AEA Technology plc. 

• LIPASTO-laskentajärjestelmä. VTT. http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/index.htm
• Raskaan polttoöljyn ekotasetiedote 1.3.2002. Neste Oyj.
• Reformuloidun bensiinin ekotasetiedote 1.3.2002. Neste Oyj. 
• Ryömä, Maura 2007: Urbaani on ekoa. Päivittäisen liikkumisen vaikutus kuluttajan 

kasvihuonekaasupäästöihin. Pro gradu -opinnäytetyö. Helsingin yliopiston bio- ja  ympäristötieteiden 
laitos.

• Silja Line 18.12.2006.
• Stordal, F., G. Myhre, E. J. G. Stordal, W. B. Rossow, D. S. Lee, D.W. Arlander, and T. Svendby 2005: Is 

there a trend in cirrus cloud cover due to aircraft traffic?  Atmospheric Chemistry and Physics
5, 2155–2162, 2005. 

• Ympäristöraportti 2008. HKL. http://tinyurl.com/yljhryl

1 Lentoliikenteen tämänhetkinen kokonaisilmastovaikutus on tutkijoiden todennäköisimpänä pitämän arvion mukaan noin 3 
kertaa lentokoneiden hiilidioksidipäästöjä suurempi (Lee et al. 2009, s. 3528).

Yksin autoilun ja muun liikkumisen ominaispäästöjä grammoina. Hiilidioksidiekvivalenttia/km. Henkilöautojen 
lauttakuljetuksen päästöt on jaettu tasan kaikkien matkustajien kesken. Lentämisen suorat CO2-päästöt on 

kerrottu luvulla 3. (Ryömä 2007 ja 2010.)
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