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Henkilöautojen tuotannon ja ajonaikaisten
kasvihuonekaasupäästöjen vertailu
Taustamuistio liikenteen ilmastopolitiikan työryhmälle (ILMO45)

Tämä taustamuistio kuvaa polttomoottoriauton tuotannosta aiheutuvien hiilidioksidipäästojen määrää eri tutkimuskirjallisuudessa. Lisäksi tarkastellaan lyhyesti sitä,
missä vaiheessa elinkaarta polttomoottoriauton korvaaminen uudemmalla vähäpäästöisemmällä eli vähemmän kuluttavalla polttomoottoriautolla on ilmastonäkökulmasta kannattavaa. Polttomoottoriauton korvaamista sähköautolla ja sähköautojen elinkaaripäästöjä tarkastellaan taustamuistiossa Sähköautojen kansainvälinen
kehitys.

Henkilöauton tuotannon ja romuttamisen päästöt
Yleisenä nyrkkisääntönä on esitetty, että keskivertoauton valmistuksen osuus koko
elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä (CO2) on Suomessa noin 10-15 prosenttia. Euroopan autonvalmistajien liiton mukaan päästöt per tuotettu auto ovat laskeneet noin 30 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana1. Valmistuksen CO2päästöihin lasketaan yleensä materiaalien energiasisältö ja valmistukseen kuluva
energia. Valmistuksen osuus koko elinkaaren päästöistä riippuu paljolti ajokilometreistä sekä auton käyttövoimasta. Mitä suurempi on autolla ajettujen kilometrien
määrä, sitä suuremmaksi käyttövaiheen merkitys kasvaa.2
Tässä muistiossa verrataan tavanomaisten polttomoottorikäyttöisten henkilöautojen
tuotannon ja romuttamisen tuottamia hiilidioksidipäästöjä (CO2) ajonaikaisiin CO2päästöihin. Taustamateriaalina on käyty läpi kymmenen lähdettä päästöille sekä etsitty Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastotietokannasta eri vuosina ensirekisteröityjen henkilöautojen CO2-päästöjä.
Läpikäydyssä taustamateriaalissa henkilöauton tuotannon ja romuttamisen yhteenlasketut eli niin sanotut kiinteät päästöt vaihtelivat tutkimuksesta, tutkitusta autosta ja laskentatavasta riippuen 3,2 ja 11 CO2-tonnin välillä. Vaihteluväli tutkimuskirjallisuudessa on suuri, koska arvioidut autot ja arviointimenetelmät ovat erilaisia.
Hajonta riippuu erittäin paljon autosta niin tuotannon kuin ajonaikaistenkin päästöjen kohdalla. Pienellä autolla sekä tuotannon että ajonaikaiset päästöt ovat keskimääräistä päästöä matalampia.
Keskimääräinen henkilöauton tuotannon ja loppuprosessoinnin eli romuttamisen
(end of life) CO2-päästö on aineiston pohjalta laskettuna noin 7,1 tCO2. Eri lähteistä
saadut arvot eri ajoneuvoille on esitelty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Polttomoottorihenkilöautojen tuotannon ja loppuprosessoinnin kiinteät
CO2-päästöt eri tutkimusten mukaan

Vertailu ajonaikaisiin päästoihin
Ensirekisteröityjen eli uusien henkilöautojen keskimääräiset ilmoitetut CO2-päästöt
olivat 2000-luvun alkupuoliskolla noin vuoteen 2007 saakka hyvin samalla tasolla.
Uusien henkilöautojen keskimääräiset CO2-päästöt olivat vuoteen 2006 asti noin 60
g/km korkeampia kuin vuoden 2017 uusien autojen keskimääräiset ilmoitetut CO2päästöt. Vuoden 2006 jälkeen ensirekisteröityjen henkilöautojen päästöt ovat alkaneet laskea nopeasti pääasiassa autonvalmistajia koskevien sitovien CO2päästörajojen vauhdittamasta teknologiakehityksestä ja kansallisesta CO2perusteisesta verotuksesta johtuen. Ensirekisteröityjen henkilöautojen CO2 –
päästöjen keskiarvo on eri vuosina näkyy taulukossa 2.
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Taulukko 2. Ensirekisteröityjen henkilöautojen CO2–päästöjen keskiarvo on eri vuosina (g/km)
Päästöeron ollessa esimerkiksi edellä mainittu 60 g/km, uuden henkilöauton tuotannon päästöjen verran ajonaikaisia päästöjä on säästetty, kun uudella autolla on
ajettu keskimääräisellä tuotannon CO2-päästöllä laskettuna noin 118 000 km. Vaihteluväli on taulukossa 1 esitetyn tutkimuskirjallisuuden perusteella noin 54 000 kilometristä (alin taulukon CO2-määrä) noin 183 000 kilometriin (ylin taulukon CO2määrä).3
Varsin tyypillinen vanhan henkilöauton polttoaineen kulutuslukema on 8,5 litraa/100 km ja uuden 5 litraa/100 km, joten eri näiden autojen CO2-päästöissä on
82 g/km. Tämä tarkoittaa sitä, että vaihdettaessa 8,5 l/100 km bensiiniä kuluttava
auto 5 l/100 km kuluttavaan, uuden auton tuotannon ja loppuprosessoinnin tuottamat kiinteät päästöt on säästetty noin 87 000 kilometrin ajon kohdalla.
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Tuotannon aiheuttaminen CO2-päästöjen ”nollauskilometrimäärä” saadaan jakamalla tuotannon
CO2-määrä päästöerolla vanhaan autoon, esimerkiksi 7100 kg / 60g = 118 333 km.
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