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Liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään nyt ja 

tulevaisuudessa. Autoilu liittyy vahvasti liikenteeseen ja sen aiheuttamiin päästöihin. 

Fossiiliset polttoaineet on korvattava pitkällä aikavälillä, jollakin kestävämmällä 

vaihtoehdolla. Ekopolttoaineet voivat olla yksi ratkaisu. Ekopolttoaineet käsittävät 

esimerkiksi ekologisesti tuotetun sähkön ja biopolttoaineet. 

Työn tavoitteena on selvittää ja kuvata, mitä ekopolttoaineet ovat ja miten ne vaikuttavat 

auton hiilidioksidipäästöihin auton elinkaaren aikana. Tarkoituksena on myös miettiä, 

auton elinkaarta ja ekopolttoaineiden elinkaarta. Tutkimus toteutetaan 

kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus pohjautuu ekopolttoaineiden elinkaareen, 

niiden käyttämiseen ja auton elinkaareen liittyvään kirjallisuuteen ja tieteellisiin 

artikkeleihin. Työssä tehtävä vertailu osuudessa vertaillaan ekopolttoaineiden päästöjen 

kehitystä auton elinkaaren aikana. Vertailu tehdään Well to Wheel menetelmällä. 

Ekopolttoaineita verrataan bensiiniin. 

Kaikki ekopolttoaineet aiheuttivat auton elinkaaren aikana vähemmän 

hiilidioksidipäästöjä kuin bensiini. Vertailun tulosten perusteella sähköautolla pitää ajaa 

20 000 kilometriä ja sen jälkeen sähköauto on kasvihuonekaasujen näkökulmasta parempi 

vaihtoehto kuin bensiini. Ekopolttoaineista kaikista vähiten hiilidioksidi päästöjä aiheutti 

sähkö, auton elinkaaren aikana. Vaikka sähköauton valmistaminen tuottaa enemmän 

hiilidioksidi päästöjä kuin polttomoottori auton niin elinkaaren aikana se tuottaa vertailun 

perusteella vähiten hiilidioksidipäästöjä. Auton elinkaaren aikana suurin vaikutus 

hiilidioksidi päästöihin on käyttövaiheella. Siksi on tärkeää tarkastella käyttövaiheen 

päästöjä, joka sisältää energialähteen valmistamisen ja pakokaasupäästöt. Autojen 



 

päästöihin vaikutti eniten energialähteen valinta, koska se vaikutti myös 

pakokaasupäästöihin.  
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ABSTRACT 

Eco-fuels as an energy source for cars and their impact on car life cycle emissions 
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University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Bachelor’s thesis + 2022, 32 pp. +  1 Appendixes 

Supervisor at the university: Eino Antikainen 

 

Efforts are being made to reduce CO2-emisisons from transport now and in future. 

Motoring is strongly associated with traffic and the emissions it causes. Fossil fuels need 

to be replaced in the long term by some more sustainable option. Eco-fuels can be one 

solution. They include for example, organically produced electricity and biofuels. 

The aim of the work is to find out and describe what eco-fuels are and how they affect 

the car's carbon dioxide emissions during the car's life cycle. It is also intended to think 

about the life cycle of a car and the life cycle of eco-fuels. The research is carried out as 

a literature review which is based on literature and scientific articles related to the life 

cycle of eco-fuels, their use and the life cycle of a car. The section on comparison in the 

work compares the development of emissions of eco-fuels during the life cycle of a car. 

They are compared to petrol. The comparison is made using the Well to Wheel method.  

All eco-fuels caused less CO2 emissions than petrol during the car's life cycle. Based on 

the results of the comparison, an electric car must drive 20,000 kilometers and then the 

electric car is a better option than petrol in terms of greenhouse gases. Of all the biofuels, 

the least carbon dioxide emissions were caused by electricity, during the car's life cycle. 

Although the manufacture of an electric car produces more CO2 emissions than an internal 

combustion engine car, during its life cycle it produces the least CO2 emissions by 

comparison. During the car's life cycle, the biggest impact on carbon dioxide emissions 

is during the operating phase. It is therefore important to look at emissions from the 

operating phase, which includes the manufacture of the energy source and exhaust 

emissions. Emissions from cars were most affected by the choice of energy source, as it 

also affected exhaust emissions. 

Keywords: life cycle, energy source, car 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

ABG          Absorbed BioGas 

                  Absorboitu biokaasu 
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CH4           Metaani 

H2                    Vetymolekyyli 

km             kilometri 

MJ             Megajoule 

kg              kilogramma 

kWh          kilowattitunti 
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1 JOHDANTO 

Liikenteellä on merkittävä rooli nyky-yhteiskunnassa ja tämä näkyy varsinkin Suomessa. 

Suomi on harvaan asuttu maa ja tämän takia välimatkat ovat pitkiä, näin on myös monessa 

paikkaan muualla maailmassa. Tämä synnyttää ihmiselle tarpeen liikkua ajoneuvoilla, 

joissa on polttomoottori. 

Suomen tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä nykyhetkessä ja 

tulevaisuudessa. Iso osa tavaraliikenteestä ja henkilöliikenteestä liikkuu fossiilisilla 

polttoaineilla. Fossiilisia polttoaineita ei voi kieltää heti, koska se olisi liian radikaali 

ratkaisu yhteiskunnan toiminnan kannalta. Siksi liikenteen luomia päästöjä pyritään 

vähentämään muilla keinoilla tai asteittain ja pyritään siirtymään pois fossiilisista 

polttoaineista pitemmällä aikavälillä. 

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on monia keinoja esimerkiksi ajoneuvokannan 

uudistaminen ympäristöystävällisemmäksi tai fossiilisista polttoaineista siirtyminen pois 

ja vähäpäästöisempien käyttövoimien hyödyntäminen. Autoilla ajetaan niiden elinkaaren 

aikana paljon, joten autojen energianlähde on keskeisessä roolissa liikenteen päästöjen 

kannalta. Auton pelkän energialähteen vaihtaminen vähäpäästöisempään on tehokas 

ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiselle. Se on helpompaa kuin ajoneuvokannan 

uusiminen ja kuluttajalle edullisempaa. Vähäpäästöisiä auton energialähteitä kutsutaan 

ekopolttoaineiksi. Ekopolttoaineita ovat ekologisesti tuotetut polttoaineet esimerkiksi 

biopolttoaineet ja sähkö. 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan ekopolttoaineita autojen energialähteenä ja niiden 

tuomaa vaikutusta auton hiilidioksidipäästöihin auton elinkaaren aikana. Ekopolttoaineita 

verrataan tavalliseen bensiiniin, jota saa Suomen polttoainejakeluasemilta.  



 

2 EKOPOLTTOAINEET  

Ekopolttoaineet ovat ekologisia polttoaineita. Ekopolttoaineisiin kuuluu biopolttoaineet 

ja ekologisesti tuotettu sähkö. Biopolttoaineita ovat muun muassa bioetanoli, biodiesel, 

uusiutuva diesel, biokaasu, turve ja puu. Ekopolttoaineet liikenteessä ja autojen 

energialähteenä kattavat bioetanolin, biokaasun, biodieselin, vedyn ja sähkön. 

Biopolttoaineesta saatavaa energia, on bioenergiaa. Biopolttoaineet voidaan luokitella 

sukupolvittain. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita ovat elintarviketuotantoon 

soveltuvia raaka-aineita ja toisen sukupolven raaka-aineina ovat pääasiassa jätteet. (TEM 

2022) 

2.1 Biodiesel 

Biodiesel on ensimmäisen sukupolven perinteistä biopohjaista dieseliä. Biodieselistä 

käytetään kirjainyhdistelmää FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ja se tarkoittaa rasvahapon 

metyyliesteriä. FAME-biodieseliä voidaan kutsua myös syöttöaineen mukaan, 

esimerkiksi RME:ksi (Rapeseed Methyl Ester), joka on rypsiöljystä valmistettua 

biodieseliä. (Neste 2021) FAME ja RME ovat rasvahappojen metyyli- tai etyyliestereistä 

koostuvaa polttonestettä.  

Biodieseliä valmistetaan eläin- tai kasvirasvoista esteröimällä alkoholin avulla. Yleensä 

alkoholi on metanoli sen hinnan takia. Alkoholi voi olla myös etanoli tai joku muu 

lyhytketjuinen alkoholi. FAME tyyppisille biodieseleille on määritelty kansainvälinen 

standardi EN 14214. Biodieselin setaaniluvun on oltava vähintään 51, EN 14214 

standardin mukaan. Tavallisessa dieselissä luku on välillä 40–55. Se toimii kaikissa 

dieselmoottoreissa, jos sitä sekoitetaan fossiiliseen dieseliin. Osa ajoneuvo- ja työkone 

valmistajista sallivat 100 % biodieselin käytön. Ajoneuvosta riippuen puhtaan biodieselin 

käyttö voi vaurioittaa ajoneuvon letkuja ja tiivisteitä. Ajoneuvokäytön lisäksi biodieseliä 

voidaan käyttää lämmityskattiloissa ja diesel-aggregaateissa. (Bioste 2022a) Biodieseliä 

saa käyttää dieseltuotteissa vain maksimissaan 7 prosentin pitoisuutena ja tällöin se ei 

vahingoita moottoria.(Neste 2021) Osa moderneista dieselmoottoreista voisi toimia jopa 

30 % seoksella, mutta yli 5 %:n  seoksen käyttäminen kumoaa monien valmistajien 

takuun. Esimerkiksi Ranskassa käytetään 30 % seosta. (Motiva 2022d) 



 

Biodieselin raaka-aineina käytetään soija-, rypsi-, rapsi- ja auringonkukkaöljyä. Muita 

yleisiä raaka-aineina ovat esimerkiksi peruna, hamppu, vehnä ja sokerijuurikas. 

Biodieseliä voidaan myös valmistaa paistorasvasta ja paistoöljystä, sekä eläinrasvoista ja 

teurasjätteestä. Jätteiden hyötykäyttö on energiataseeltaan edullista ja kannattavaa. 

(Bioste 2022a) 

2.2 Bioetanoli 

Bioetanolia tuotetaan biomassoista ja sen tärkeimmät raaka-aineet ovat maissi ja 

sokeriruoko. Suomessa bioetanolia tuotetaan pienissä määrin myös 

elintarviketeollisuuden jätteistä ja puusta. Puupohjaisen bioetanolin yhteydessä saadaan 

sivutuotteena myös lietettä, josta voi mädättää biokaasua. (Bioenergia ry 2022) 

Bioetanolia käytetään E10-bensiinissä, E5-bensiinissä ja E85 bensiinissä. 

Etanolipitoisuudet ovat E10:ssa 10 %, E5:ssa 5 % ja E85, jopa 85 %. Etanolipitoisuuden 

arvot määritellään laatustandardissa EN228. Bensiinissä käytettävälle etanolille standardi 

on EN15376. E85 on korkeaseosetanoli. Korkeaseosetanolia myydään ympärisuomea 

kauppanimillä RE85 ja EkoFlex E85. Jätepohjaisen bioetanolin käyttö 

korkeaseosetanolipolttoaineessa vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä parhaimmillaan 

noin 80 %. (St1 2022; Traficom 2022a) 

E85-polttoainetta voidaan käyttää ajoneuvoissa, joissa E85 polttoaine on ajoneuvon 

valmistajan puolesta hyväksytty tai moottoriin on asennettu etanolimuutossarja. Moottori 

mikä voi käyttää kyseistä polttoainetta kutsutaan flexfuel-moottoriksi. Suomessa 

etanolimuutossarja maksaa noin 449 €. (eFlexFuel 2022a; Traficom 2022a) Jos auton 

vaihtaa kulkemaan vähäpäästoisemmällä E85:lla voi saada Trafilta muuntotukea 200€. 

(Traficom 2022b) Korkeaseosetanolilla ajaessa flexfuel-auton toimintamatka on 

pienempi suuremman polttoaineenkulutuksen takia. Tämä johtuu siitä, että etanolin 

energiasisältö on bensiiniä pienempi ja litroina kulutus on noin 30 % suurempi. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita suurempia polttoainekuluja, koska E85:n litrahinta on noin 

kolmanneksen pienempi. 

 

 



 

 

Kuva 1. St1 polttoainejakelu asemalta Oulussa 17.1.2022. 

 

Suomen ympäristöohjaava verotus suosii hiilidioksiditaseeltaan edullisia polttoaineita, 

josta E85 hyötyy. E85-bioetanoli on korkeaoktaanisin polttoaine Suomessa. Sen takia 

moottori käy viileämpänä, puhtaammin ja tuottaa lisää tehoa. Tehoa tulee lisää 1–15 % 

riippuen ajoneuvosta. Isoimman tehon edut saa isot ahdetut moottorit ja pienimmän edun 

saavat hybridit ja vapaasti hengittävät moottorit. (eFlexFuel 2022b) 

2.3 Biokaasu 

Biokaasu on uusiutuvaa energiaa. Biokaasu koostuu lähinnä hiilidioksidista (CO2) ja 

metaanista (CH4). Biokaasua syntyy myös luonnossa. Biokaasua tuotetaan mädättämällä 

biomassaa. Siitä voidaan edelleen jalostaa metanoimalla ja paineistamalla biometaania. 

Biometaani on kemiallisesti sama kuin maakaasu CH4. Maakaasun metaanipitoisuus on 

Suomessa erittäin korkea. Biometaania voidaan käyttää ajoneuvoissa. (Bioste 2022b) 



 

Biokaasun raaka-aineena ovat helposti hajoavat orgaaniset yhdisteet esimerkiksi lannat, 

biojätteet, elintarviketeollisuuden jätevedet, viemärilietteet ja kasvibiomassat. 

Biometaania tuotetaan myös synteettisesti kaasuttamalla puuta korkeassa lämpötilassa. 

Puhdistuksen jälkeen saadaan kemiallisesti samaa ainetta kuin maakaasu. Tämän aineen 

nimi on bio-SNG. Synteettistä maakaasua voidaan tuottaa myös hiilidioksidilla ja 

sähköllä, mutta tämä on vielä pääsääntöisesti koeasteella olevaa tuotantoa. (Bioste 2022b; 

Bioenergia ry 2022; Motiva 2022a) 

Biokaasu on vähäpäästöinen polttoaine ja se ei sisällä pölyä, rikkiä tai raskasmetalleja. 

Hiilidioksidipäästöt ovat kaasuautoissa merkittävästi pienempiä mitä bensiinikäyttöisissä 

autoissa. Trafin mukaan CO2-elinkaaripäästöt ovat biokaasulla 60 % pienemmät kuin 

bensiiniautolla ja ajonaikaiset CO2-päästöt 80 % pienemmät kuin bensiiniautolla. (Motiva 

2022a; Traficom 2022c) 

Kaasua myydään kiloissa ja yksi kilo kaasua vastaa 1.39 litraa dieseliä ja 1.56 litraa 

bensiiniä. Energia sisällöltään biokaasu on 50 MJ/kg, bensiini on 32 MJ/l ja diesel on 26 

MJ/l. (Gasum 2022) 

Autossa, joka käyttää kaasua polttoaineena on tyypillisesti kaksoispolttoaine järjestelmä, 

joka perustuu ottomoottoriin. Polttoaineena käytetään bio- tai maakaasua ja tarvittaessa 

bensiiniä. Suosiollisen verokohtelun ansiosta kaasuauton hankintahinta voi olla 

parhaimmillaan edullisempi kuin vastaavan bensiiniauton hinta. Trafi myöntää autolle 

1000 € muuntotuen, jos muutat autosi bensiiniautosta kaasuautoksi. Toimintasäde on 

kaasuautoissa sama, mutta tankkausverkosto ei ole yhtä hyvä. Tankkauspisteitä tulee 

kumminkin koko ajan lisää. (Traficom 2022c) 

2.4 Sähkö 

Sähköä tuotetaan Suomessa monin erin tavoin. Sähköntuotannon energia lähteitä ovat 

ydinvoima, puupolttoaineet, maakaasu, vesivoima, turve, tuulivoima ja aurinkovoima. 

Näistä ekologisia ovat ydin-, vesi-, tuuli- ja aurinkovoima. (Motiva 2022b) 

Sähköautot ovat yleistymässä. Täyssähköautolla tarkoitetaan autoa, joka käyttää voiman 

lähteenään sähkömoottoria ja sen akut toimivat energiavarastona. Täyssähköautojen 

toimintasäde on parhaimmillaan yli 500 kilometriä. Sähköautot ovat vielä kalliita, mutta 



 

halpenevat koko ajan, kun hankintahinta laskee, latauspisteverkosto laajentuu ja autojen 

valikoiman kasvaa. (Traficom 2022d) 

2.5 Vety 

Vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine ja 90 % maailmankaikkeuden alkuaineista 

on vetyä. Vaikka vetyä on paljon se ei ole heti käytettävissä, sillä se on sitoutunut muihin 

aineisiin esimerkiksi veteen. Vetyä voidaan erilaisten biologisten ja sähkökemiallisten 

prosessien kautta saada erotettua muista aineista. Vety täytyy saada molekulaariseen 

muotoon (H2). (Motiva 2022e; Motiva 2022g; Lampila 2020) 

Vedyn molekulaarista muotoa voidaan käyttää polttoaineena. Kun vety palaa ja reagoi 

hapen kanssa muodostuu vain vettä ja lämpöä. Kun vetyä poltetaan polttokennossa, 

voidaan saada tuotettua myös sähköä. Polttokennossa sähkön tuotto perustuu siihen, että 

hapen ja vedyn reagoidessa vapautuu elektroneja. Polttokennoja voidaan käyttää 

esimerkiksi autoissa ja muissa polttomoottorilaitteissa. Vedyn energiasisältö on suuri ja 

se on 119 MJ/kg. Sen energiasisältö on lähes kolminkertainen, kun sitä verrataan 

bensiiniin. Vedyn palamisreaktiossa syntyy vesihöyryä, tällöin polttokennoautot ja 

polttokennolaiteet ovat päästöttömiä. Polttokennoautojen tekniikka on kehittynyt 

huimasti ja nykyään ne ovat toimintavarmoja ja toimivat myös kylmissä olosuhteissa. 

(Motiva 2022e; Motiva 2022g; Lampila 2020) 

Polttoaineena vety on ongelmallinen. Kaasuna vety on räjähdysherkkää, joten sen pitää 

olla erillään hapesta sen kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Vetypolttoaineella ei ole vielä 

kunnollista polttoaineen toimitusketjua. Polttokennoautoissa vetytankkien turvallisuus on 

testattu ja se on parantunut paljon esimerkiksi uusilla polttokennoautoilla ei ole 

rajoituksia tunneleissa tai maanalaisissa pysäköintitiloissa. (Lampila 2020; Motiva 

2022e; Motiva 2022g) 

 



 

3 EKOPOLTTOAINEET AUTOISSA 

Nykyisellä moottoritekniikalla voidaan käyttää myös muita polttoaineita kuin fossiilisia 

polttoaineita. Ekopolttoaineita voidaan käyttää autojen energialähteenä erilaisissa 

moottoreissa. Yleisimpiä moottoreita ovat mäntämoottorit ja niitä ovat esimerkiksi 

Ottomoottori ja Dieselmoottori. Nämä toimivat auton voimanlähteenä. Eri 

voimanlähteisiin sopivat eri polttoaineet. (Motiva 2022c) Myös sähköä voidaan käyttää 

moottorin voimanlähteenä. Taulukossa 1. on eriteltynä eri moottoreihin sopivat 

polttoaineet. 

Taulukko 1. Erilaisiin moottoreihin sopivat polttoaineet. 

Moottori/Voimanlähde Moottorissa/voimanlähteessä 

käytettävät polttoaineet 

Otto-moottori, kipinäsytytys Bensiini, maakaasu, biokaasu, vety, 

metanoli, etanoli ja nestekaasu 

Otto-moottori, suoraruiskutus 

kipinäsytytyksellä 

Bensiini, nestemäinen vety, metanoli ja 

etanoli  

Diesel-moottori, suoraruiskutus 

puristussytytyksellä 

Diesel ja biodiesel 

Akkukäyttöinen sähkömoottori Sähkö 

Polttokenno Vety 

 



 

4 AUTON ELINKAAREN PÄÄSTÖT 

Kun tutkitaan autojen elinkaaren päästöjä, tutkitaan päästöjä, jonka auto tuottaa koko 

elinkaarellaan eli raaka-aineiden louhinnasta aina kierrätykseen asti. Yksi tapa tutkia 

elinkaari päästöjä sähköautoissa ja polttomoottoriautoissa on jakaa päästöt ajetuille 

kilometreille. Tällöin käytetään yksikköä gCO2/km. (AUT 2022; Liikennefakta 2022) 

4.1 Auton valmistus 

Suomessa keskivertoautolla sen valmistuksen osuus koko elinkaaren 

hiilidioksidipäästöistä on 10–15 %. Valmistuksen osuuteen lasketaan valmistukseen 

kuluva energia ja energiasisältö. Valmistuksen osuus koko elinkaaresta riippuu siitä, 

paljonko autolla ajetaan sen elinkaaren aikana. Myös auton käyttövoima vaikuttaa silloin 

merkittävästi. Kun valmistetaan polttomoottorikäyttöinen henkilöauto sen 

hiilidioksidivaikutusten on arvioitu olevan 6000–7000 hiilidioksidiekvivalenttia. 

Kilometriä kohden valmistuksen hiilidioksidivaikutus on 15–40 g/km riippuen siitä 

kuinka paljon autolla ajetaan sen elinkaaren aikana. (AUT 2022)  

Sähköauton valmistuksessa syntyy vähän enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin 

polttomoottoriauton valmistuksessa. Tämä johtuu siitä, että ajovoima-akkujen materiaali 

sisältö lisää energiaintensiivisyyttä. Valmistuksen aikaisten päästöjen on arvioitu olevan 

sähköautoissa 30–60 g/km. (AUT 2022) TNO:n vuoden 2015 raportin mukaan 

täyssähköauton valmistus aiheuttaa päästöjä 62 g/km ja ajosuoritteena on auton 

elinkaaren kulkema matka 220 000 kilometriä. Raportti ottaa myös huomioon auton 

huollot ja kierrätyksen. (TNO 2015, s. 13) Keskikokoisen täyssähköauton valmistus 

tuottaa päästöjä noin 10 tCO2/ajoneuvo. Akusto kokonaisuudessaan tuottaa noin 40 % 

sähköauton päästöistä. (EAA 2018, s. 27) 

4.2 Polttoaineen tuotanto ja jakelu 

Polttoaineiden elinkaaritutkimuksissa, jotka kattavat öljynjalostuksen, 

polttoaineenjalostuksen, koko polttoaineen jakelu- ja kuljetusprosessin on arvioitu, että 

bensiini tuottaa noin 14 gCO2/MJ bensiiniä kohden. Dieselpolttoneste tuottaa noin 16 

gCO2/MJ dieselpolttonestettä kohden. (AUT 2022) Kun tuotannon ja jakelun päästöjä 



 

tutkitaan kilometriä kohden, niin bensiinillä luku on noin 30 gCO2/km ja dieselillä 27 

gCO2/km. (TNO 2015, 13 s.) 

Sähköautoilla polttoaineen jakelun ja tuotannon päästöt riippuvat sähköntuotantotavasta. 

Uusiutuvista energianlähteistä tuotettu sähkö on ympäristöystävällisempää kuin 

fossiilisista primäärienergialähteistä tuotettu sähkö. Suomen sähköntuotannon 

keskimääräisillä hiilidioksidipäästöillä päästöjen on arvioitu olevan noin 26–35 g/km. 

Luku on melkein sama kuin fossiilisilla polttoaineilla, mutta sähköautosta ei synny 

pakokaasupäästöjä auton käyttövaiheessa. (AUT 2022) 

4.3 Auton käyttövaihe 

Suomessa bensiiniautoilla ajetaan elinkaaren aikana 250 000–300 000 km. Dieselautoilla 

ajetaan noin kolmanneksen enemmän kuin bensiiniautoilla. Käyttövaiheen osuus koko 

elinkaaren aikana polttomoottoriautoilla on iso ja se on 70–80 prosenttia. Näin ollen auton 

kulutuksella on suuri merkitys hiilijalanjäljen kannalta. Sähköautollakin on suuri 

merkitys käyttövaiheella, mutta päästöt kohdentuvat energian jakeluketjuun ja 

tuotantoketjuun. (AUT 2022) 

Sähköauton akku on suunniteltu kestämään koko auton elinkaaren ajan eli noin 200 000–

300 000 kilometriä. Tällöin akku on sen käyttöiän lopussa ja sen kapasiteetti on pudonnut 

noin 70 %:iin. Vaikka akun kapasiteetti on pudonnut, akku ei välttämättä ole käyttöikänsä 

lopussa vaan sähköauton toimintamatka on vain lyhyempi. Autolla pystyy silti ajamaan. 

(Linja-Aho 2019; Linja-Aho 2022) Jos akun joutuu vaihtamaan niin se lisää auton CO2-

päästöjä noin 20 g/km, tällöin ajosuoritteena on pidetty 220 000 kilometrin matkaa. (TNO 

2015) 

4.4 Auton kierrätys 

Autoteollisuudessa auton kierrätys on jo huomioitu pidemmän aikaan ja se on yksi 

suunnitteluperiaatteista. Autojen elinkaaren aikaisia päästöjä on vähentänyt kierrätystä 

säätelevä ELV-lainsäädäntö (end of life vehicles). ELV-lainsäädäntö takaa sen, että 

autoista saadaan melkein kaikki materiaali talteen ja suurimman osan siitä voi kierrättää 

ja käyttää uudelleen. Suomessa vuonna 2016 romuajoneuvojen hyödyntämis- ja 

kierrätysaste oli noin 97 %. Kierrättämällä elinkaaren päässä olevan auton on arvioitu 



 

leikkaavan hiilidioksidipäästöjä noin neljänneksen siitä, mikä tulee sen valmistamisesta. 

(AUT 2022) ELV-lainsäädäntö takaa sen, että ajoneuvon painosta pitää olla kierrätys- ja 

hyödyntämisaste 70–95%, riippuen siitä kuinka uusi ajoneuvo on. Ajoneuvon 

voimanlähteellä ei ole merkitystä. (Direktiivi 2000/53/EC) 



 

5 EKOPOLTTOAINEIDEN YMPÄRISTÖHYÖDYT AUTON 

ELINKAAREN AIKANA 

Autojen elinkaaren päästöjen ja polttoaine päästöjen vertailulla saamme selville 

ekopolttoaineiden todelliset päästövaikutukset. Esimerkiksi bensiinikäyttöiselle autolle 

elinkaaren hiilidioksidi päästöt ovat lähes 246 g/km ja dieselautolle ne ovat noin 213 

g/km. Näistä päästöistä 167–200 g syntyy polttoaineen tuotannosta ja 

pakokaasupäästöinä. Laskelmat ovat tehty keskikokoisille autoille, joilla ajetaan 

elinkaaren aikana 220 000 km. Sähköauton valmistuspäästöt ovat hieman isommat kuin 

perinteisillä bensiini- ja dieselautoilla. Sähköauton elinkaaren päästöihin vaikuttaa 

huimasti tapa millä tavalla sähköauton energialähteenä käyttämä sähkö on tuotettu. (EAA 

2016, s. 23; TNO 2015) 

5.1 Biodiesel 

Suurin hyöty biodieselin käytössä liikennepolttoaineena on se, että se vähentää 

nettokasvihuonepäästöjä suhteessa fossiiliseen dieseliin. 5 %:n seos vähentää 

hiilidioksidipäästöjä noin 2–2.5 %. On arvioitu, että Euroopan tasolla biodieselin käyttö 

vähentää nettohiilidioksidipäästöjä 40–50 %. Laskelmat perustuvat koko biodieselin 

elinkaareen. Elinkaareen otetaan mukaan viljely, biopolttoaineen tuotanto ja biodieselin 

käyttö ajoneuvossa. (Motiva 2022d) 

5.2 Bioetanoli 

Bioetanolin käytöllä on suotuisat vaikutukset hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. 

Biodieselin lailla vaikutukset riippuvat käytetyistä raaka-aineista ja arviot bioetanolin 

elinkaaren CO2-päästöistä vaihtelevat. Esimerkiksi sokeriruo’osta tuotettu etanoli on 

CO2- ja energiatehokasta, mutta ohrasta tuotetun etanolin CO2-hyöty on varsin 

marginaalinen. Tämä johtuu viljakasvien lannoitustarpeesta ja raaka-aineiden 

energiasisältö ei ole niin hyvä kuin esimerkiksi sokeriruo’olla. Käytettäessä 

jätemateriaaleja ja selluloosamateriaaleja etanolin valmistuksen kasvihuonekaasupäästöt 

vähentyvät 75–80 %. Kun bioetanolia käytetään polttoaineessa niin sen osuus on suuri, 

jopa 85 %. Näin ollen se vähentää huomattavasti päästöjä liikennepolttoaineena ja 

vähentää autoilun päästöjä jopa 80 %. (Motiva 2022d; St1 2022; Direktiivi 2018/2001) 



 

5.3 Biokaasu 

Biokaasu on polttoaineena ympäristöystävällinen valinta. Biokaasu ei aiheuta 

hiukkaspäästöjä, se on edullinen vaihtoehto nestemäisten polttoaineiden rinnalle. 

Biokaasu on kotimaista ja se on uusiutuvaa eli hiilineutraalia. Kun biokaasua käytetään 

auton energialähteenä niin hiukkaspäästöjä syntyy hyvin vähän. CO2-elinkaaripäästöt 

biokaasulla ovat noin 60 % pienemmät kuin bensiiniautolla ja ajonaikaiset CO2-päästöt 

ovat noin 80 % kuin bensiiniautolla. (Motiva 2022a; Traficom 2022c) Kun katsotaan 

biokaasun koko elinkaarta se voi toimia myös hiilinieluna. Biokaasu voi toimia 

hiilinieluna, koska sen tuotanto vähentää hiilidioksidi ja metaanipäästöjä. Näitä päästöjä 

syntyisi enemmän, jos biokaasun raaka-aineesta ei tuotettaisi biokaasua vaan ne 

esimerkiksi kierrätettäisiin. (Hautala 2021; BIOSURF 2015) 

5.4 Sähkö 

Sähköä auton energialähteenä pidetään yleisesti ilmastoystävällisenä ratkaisuna. 

Sähköautoilla ajaessa sähköautosta ei tule lainkaan terveydelle haitallisia päästöjä, kuten 

hiilivetyjä, häkää, typen oksideja ja hiukkasia. Sähköauton päästöt tulevat epäsuorasti 

sähkön tuotannon kautta. Sähkö auto on myös hiljainen taajama-ajossa. Sähköautolla 

ajaminen voi olla periaatteessa täysin CO2-päästötöntä. Päästöttömillä ja uusiutuvilla 

energialähteillä kulkevan sähköauton elinkaaren päästöt ovat 73 gCO2/km. Suomen 

sähköntuotantorakenteella sähköauton hiilidioksidi päästöt ovat pienemmät kuin 

vastaavalla polttomoottoriautolla. Sähköauton valmistuspäästöt ovat hieman isommat 

kuin polttomoottoriauton. (Motiva 2022b; EAA 2016, s. 23; TNO 2015, s. 13) 

On myös mahdollista, että sähköautolla ajaminen aiheuttaisi enemmän päästöjä kuin 

perinteisellä diesel- tai bensiiniautolla ajaminen. Sähköntuotannon päästöt vaikuttavat 

merkittävästi sähköauton päästöihin. Esimerkiksi EAA:n julkaisemassa raportissa 

vuodelta 2016 kerrotaan, että kivihiilellä tuotetulla sähköllä kulkeva sähköauton 

elinkaaren päästöt ovat yli 300 gCO2/km. Nykyään henkilöauto suunnitellaan kestämään 

noin 250 000 kilometriä, oli kyseessä sähköauto tai polttomoottoriauto. Jos tavoitteena 

on vähentää CO2 päästöjä on oleellista, minkä sähkön tuotannon tavan valitsee sähkölle, 

jota käytetään auton energialähteenä. (Linja-Aho 2019; EAA 2016, s. 23; TNO 2015) 



 

5.5 Vety 

Vedyn valmistukseen tarvitaan energiaa, koska vetyä ei esiinny maapallolla sellaisenaan. 

Kaikki vety pitää erikseen valmistaa esimerkiksi hajottamalla vettä hapeksi ja vedyksi. 

Tähän hajottamiseen kuluu energiaa. Vetyä voidaan tuottaa esimerkiksi kivihiilellä, 

biopolttoaineilla, aurinkoenergialla tai ydinvoimalla. Energiaa kuluu vedyn 

paineistamiseen ja varsinkin sen nesteytykseen. Nämä toiminnot kuluttavat vedyn 

energiasisällöstä jopa 25–30 prosenttia. (Motiva 2022e; Motiva 2022g; Lampila 2020) 

Kun vetyä käytetään, se on puhdas polttoaine, koska polttokennoauto ei tuota lainkaan 

haitallisia paikallispäästöjä. Vedyn ilmasto- ja päästö vaikutukset riippuvat, siitä miten 

vety tuotetaan, varastoidaan ja säilytetään. Sen valmistus on myös kallista ja jatkossa 

kaikki tämänhetkiset tuotantotavat eivät välttämättä ole hyväksyttäviä. Jos vedyn 

valmistuksessa käytetään ekologisesti tuotettua sähköä, on tällöin vety tuotettu ilman 

hiilidioksidipäästöjä. Biomassasta tuotettu vety on hiilivapaata. Vaikka vety olisi tuotettu 

fossiilisista raaka-aineista niin se voi silti olla hiilineutraalia, jos tuotantolaitos on 

varustettu hiilidioksidin talteenotolla. (Motiva 2022e; Motiva 2022g; Lampila 2020) 

 



 

6 EKOPOLTTOAINEIDEN JA BENSIININ 

PÄÄSTÖVERTAILU AUTOJEN ENERGIALÄHTEENÄ 

Tutkitaan energialähde valinnan vaikutusta auton hiilidioksidipäästöihin auton elinkaaren 

aikana. Ajosuoritteena on 220 000 kilometrinmatka, joka vastaa auton suunniteltua 

ajosuoritetta sen elinkaaren aikana. Pelkkä auton suorituskyvyn tarkastelu toimii vain, 

kun vertaillaan perinteisiä polttoaineita. Vaihtoehtoisia energioita tulee tarkastella WTW 

(Well to Wheel) menetelmällä, koska se huomioi koko energiaketjun. WTW menetelmä 

tarkastelee ja arvioi polttoainetta sen koko elinkaaren ajalta eli raaka-aineiden 

hankkimisesta aina sen käyttöön asti.  

Autoksi valitaan Volkswagen Golf Hatchback 2018, koska sen saa sekä polttomoottorilla, 

että sähkömoottorilla varusteltuna. Kyseiseen automalliin sopivat kaikki ekopolttoaineet 

auton energialähteeksi. Polttomoottorilla varustellut mallit painavat noin 1300 kg ja 

sähkömoottorilla varustettu noin 2000 kg. Sähköauton kulutus on 16 kWh/100km ja 

polttomoottoriautojen 4.1-5.6 l/100km riippuen polttoainevalinnasta. (Kamux 2022) 

Polttomoottorikäyttöisen henkilöauton valmistuksen aikaisten hiilidioksidivaikutusten on 

arvioitu olevan 15–40 g/km. Sähköautolla luku on suurempi ja sen on arvioitu olevan 

noin 30–60 g/km. Valmistuksen aikaiset päästöt perustuvat auton elinkaarelle, joka on 

220 000 kilometriä. (AUT 2022; EAA 2016, s. 23; TNO 2015, s. 13) Laskelmissa otetaan 

huomioon kummankin luvun keskiarvo ja ajosuoritteena oleva matka. Tällöin 

polttomoottorilla varustetun henkilöauton valmistus tuottaa 6050 kg CO2 ja 

sähkömoottorilla varustetun henkilöauton valmistus 9900 kg CO2. 

Laskennan tarkoituksena on vertailla kuinka paljon ekopolttoaineet auton energialähteenä 

vähentävät hiilidioksidipäästöjä auton elinkaaren aikana, kun niitä verrataan tavalliseen 

bensiiniin. Laskennassa ei huomioida auton kierrätystä. Laskennassa otetaan huomioon 

eri polttoaineiden ja sähkön valmistuksen päästöt. Bensiinin kasvihuonekaasupäästöt ovat 

tuotantovaiheessa 11,727 gCO2-ekv/MJ ja pakokaasupäästöt ovat 165,7 gCO2-ekv/km. 

Bensiini laatuna on 98E5, mitä saa Suomesta yleisesti polttoainejakeluasemilta. Sen 

energiasisältö on noin 31,4 MJ/l. (Ympäristö 2022; Mäkinen ja muut 2006, s. 43-96) 

Biodieselinä on fossiilisen dieselin ja biodieselin seos, joka sisältää 5 % FAME pohjaista 

biodieseliä. Biodieselin kasvihuonekaasupäästöt ovat tuotantovaiheessa 13,817 gCO2-



 

ekv/MJ ja pakokaasupäästöt ovat 142,6 gCO2-ekv/km. Dieselin energiasisältö on 36MJ. 

(Neste 2020, s. 19; Mäkinen ja muut 2006, s. 43-96) 

Bioetanolina on E85 polttoaine. Tämän polttoaineen energiasisältö on 22,7 MJ/l, joka on 

huomattavasti pienempi kuin bensiinin. (Ympäristö 2022) Bioetanolin elinkaaren päästöt 

ovat noin 80 % alemmat kun niitä vertaa fossiilisiin polttoaineisiin. (Direktiivi 

2018/2001) Tällöin tuotantovaiheen päästöt ovat noin 4,223 gCO2-ekv/MJ ja 

pakokaasupäästöt 59,652 gCO2-ekv/km. E85 polttoaine kuluttaa noin 30 % enemmän 

sataa kilometriä kohden kuin bensiini eli noin 6,24 l/100km. 

Biokaasun energiasisältö on 50 MJ/kg ja tuotannonpäästöt ovat 22,7 CO2-ekv/MJ. 

Laskennassa täytyy ottaa huomioon, että yksi kilo biokaasua vastaa 1,56 litraa bensiiniä 

ja 1.39 litraa dieseliä. Bensiinin energiasisältö on noin 32MJ/l. Tällöin energiasisältö 

biokaasulla on litraa kohden noin 50MJ/l. (Gasum 2022; Neste 2015, s. 22) Jos biokaasu 

on tuotettu niin, että se on uusiutuva energianlähde, pakokaasupäästöjä ei ole, koska sen 

katsotaan palaavaan hiilikiertoon. Kun päästöjä mitataan pakoputken päästä biokaasu 

tuottaa hiilidioksidia, mutta kun katsotaan koko biokaasun elinkaarta niin se voi toimia, 

jopa hiilinieluna. (Hautala 2021; BIOSURF 2015) 

Sähköautosta ei tule pakokaasupäästöjä, joten niitä ei tarvitse ottaa huomioon. 

Sähköauton latauksessa pitää huomioida sähkönjakeluverkon ja sähkönsiirtoverkon 

häviöt, jotka ovat noin 3 % (Honkapuro ja muut 2015, s. 9). Sähköauton latauksessa 

syntyy myös häviöitä, jotka täytyy ottaa huomioon. Latauksessa syntyvät häviöt ovat noin 

15 %. (Nylund 2011) Jos sähkö on tuotettu uusiutuvilla energian lähteillä kuten 

esimerkiksi aurinkovoimalla ja tuulivoimalla on tällöin autolla ajo päästötöntä. Suomessa 

keskimääräinen sähköntuotannon CO2-päästökerroin on 5 vuoden liukuvalla keskiarvolla 

laskettuna 135 gCO2/kWh. Tämä arvo on saatu käyttämällä hyödynjakomenetelmää. 

(Tilastokeskus 2020) 

 

 

 

 



 

Kaikkien polttomoottoriautojen päästöt x kilometrin jälkeen lasketaan seuraavasti:  

KP(x,a) = AutoVP(a) + (PP(a)*x + PTP*KK(a)*(x/100)*PE)/1000 (1) missä,  

 

KP(x,a) = autovaihtoehdon a kasvihuonepäästöt hiilidioksidiekvivalenttitonnina x 

kilometrin jälkeen [kg CO2-ekv]  

AutoVP(a) = autovaihtoehdon a valmistuksen päästöt [kg CO2] 

PP(a) = autovaihtoehdon a pakokaasupäästöt kilometriä kohden [gCO2/km]  

PTP = polttoaineen tuotannon päästöt litralle [gCO2-ekv/MJ]  

KK(a) = ajoneuvovaihtoehdon a keskikulutus kilometriä kohden[l/100km]  

x = ajettu kilometri määrä [km] 

PE = Polttoaineen energiasisältö [MJ/l] 

 

Sähköauton päästöt x kilometrin jälkeen on laskettu seuraavasti:  

KP(x,a) = AutoVP(a) + (SK(a)*(x/100)*STP*SHT*SLT)/1000 (2) missä,  

 

KP(x,a) = autovaihtoehdon a kasvihuonepäästöt hiilidioksidiekvivalenttitonnina x 

kilometrin jälkeen [kg CO2-ekv.]  

AutoVP(a) = autovaihtoehdon a valmistuksen päästöt [kg CO2] 

SK(a) = sähköauton a sähkön kulutus kilometriä kohden [kWh/100km]  

STP = sähköntuotannon päästöt [gCO2-ekv/kWh]  

SHT = sähkön hankintajärjestelmän tehokkuuskerroin 1,03  

SLT = sähkön latauksen tehokkuuskerroin 1,15  

x = ajettu kilometri määrä [km] 

 

(Hirvonen 2020, s. 19) 

 

 

 

 



 

 

Taulukko 2. Laskennassa käytetyt auton energialähteen kohtaiset arvot(eng. retell 

Hirvonen 2020, s. 20). 

Päästö Bensiini(98E10) Biodiesel(5% 

RME seos) 

Bioetanoli(E85) Biokaasu Sähkö 

Pakokaasu päästöt 

[gCO2-ekv/km] 

165,7 142,6 59,652 0 0 

Polttoaineen 

kulutus [l/100km] 

4,8 4,1 6,24 5,6 0 

Polttoaineen 

tuotannon päästöt 

[gCO2-ekv/MJ] 

11,727 13,817 4,223 22,7 0 

Sähkön kulutus 

[kWh/100km] 

0 0 0 0 16 

Sähköntuotannon 

päästöt [gCO2-

ekv/kWh] 

0 0 0 0 135 

tai 0 

Polttoaineen 

energiasisältö 

[MJ/l] 

31,5 36 22,7 50 0 

Autovaihtoehdon 

valmistuksen 

päästöt [kg CO2] 

 

6050 6050 6050 6050 9900 

 



 

Laskennassa ei oteta huomioon huollon päästöjä ja siinä ei huomioida auton kierrätystä. 

Laskennassa keskitytään vaan auton käyttövaiheen ja valmistuksen päästöihin. On myös 

huomioitava, että biokaasulle ei ole laitettu pakokaasupäästöjä, koska ne palaavat 

hiilikiertoon, kun biokaasu on valmistettu ekologisesti. Sähköntuotannon päästöinä 

käytetään arvoa 0 gCO2-ekv/kWh, mutta vertailu arvoksi otetaan mukaan myös 135 

gCO2-ekv/kWh. On myös huomioitava, että biodieselissä on biokomponentin osuus vain 

5 %. Laskennassa ei oteta huomioon vetyä.  

Kuva 2. Jokaisen auton energialähteen päästöjen kehitys auton elinkaaren aikana 

 

Bensiini ja biodiesel leikkaavat Sähkö 1:en(vertailuarvo) ja Sähkö 2:en(ekologisesti 

tuotettu sähkö) noin 20 000 kilometrin kohdalla. Bensiini ja biodiesel ohittavat päästöissä 

Sähkö 1:en ja Sähkö 2:en leikkauskohdassa. Biokaasu ja bioetanoli ohittavat Sähkö 1:en 

100 000 kilometrin kohdalla ja Sähkö 2 noin 60 000 kilometrin kohdalla. Bensiini aiheutti 

eniten CO2-päästöjä ja ekologisesti tuotettu sähkö vähiten (Sähkö 2). 



 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vertailun pohjalta sähkö energianlähteenä oli kaikista vähäpäästöisin auton koko 

elinkaaren aikana. Sähköautolla pitää ajaa 20 000–100 000 kilometriä ennen kuin se on 

hiilidioksidipäästöjen kannalta parempi vaihtoehto kuin muut polttomoottoriautot. 

Vertailun pohjalta huomaa myös, että auton elinkaaren aikana iso osa päästöistä syntyy 

vasta auton valmistuksen jälkeen. Auton energialähteen valinnalla on siis iso merkitys 

auton aiheuttamiin CO2-päästöihin sen elinkaaren aikana. Auton elinkaarena pidetään 

220 000 kilometrin ajosuoritetta. 

Kaikki ekopolttoaineet aiheuttavat vähemmän CO2-päästöjä niiden elinkaaren aikana 

kuin bensiini. Biodiesel aiheuttaa noin 5000 kg CO2-ekv päästöjä vähemmän kuin 

bensiini ajosuoritteen aikana, mikä on melkein auton valmistuksen verran. Bioetanolin ja 

biokaasun käyttö auton energialähteenä vähentävät huomattavasti autoilun päästöjä. 

Vertailussa bioetanoli aiheutti ajosuoritteen aikana 456 kg CO2-ekv verran enemmän 

päästöjä kuin biokaasu. Ekologisesti tuotettu sähkö (Sähkö 2) aiheutti ylivoimaisesti 

vähiten päästöjä, joka oli vain auton valmistuksen verran eli 9900 kg CO2-ekv.  

Sähkömoottorilla varustettu auto aiheutti vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin 

vertailussa olevat polttomoottoriautot. Sähköauto saa ison edun siitä, että siitä ei tule 

pakokaasupäästöjä ja sen tuotannon aiheuttamat hiilidioksidi päästöt ovat alhaiset. 

Tuloksessa epävarmuutta tuo autojen valmistuksen päästöjen todenmukaisuus. Valittujen 

automallien todellisia päästöjä ei ole saatavilla, vaan valmistuksen päästöissä otettiin 

vaan huomioon auton kokoluokitus ja sen keskiarvo. Valmistuksessa syntyvien päästöjen 

rajausta olisi vaikeuttanut myös autotehtaan rajaus, sillä tätä automallia valmistetaan 

useassa eri maassa. Tämä olisi vaikuttanut merkittävästi auton valmistuksen päästöihin. 

Myös tapa millä tuotetaan biopolttoaineita, vaikuttavat merkittävästi biopolttoaineiden 

päästöihin. WTW menetelmä on myös suotuisa kaikille ekopolttoaineille.  



 

8 YHTEENVETO 

Ekopolttoaineet ovat ympäristöystävällisempiä kuin fossiiliset polttoaineet. 

Ekopolttoaineiden käyttö auton energialähteenä laskevat huomattavasti 

hiilidioksidipäästöjä auton elinkaaren aikana. Ekopolttoaineet auttavat autoilijoita 

vihreässä siirtymässä ja ne ovat ratkaisu vähentämään autoilun hiilijalanjälkeä 

tulevaisuudessa. Ne ovat myös edullisempia kuin bensiini. 

Eri energialähteiden kasvihuonekaasu päästöihin vaikuttaa niiden koko elinkaari aina 

raaka-aineiden hankkimisesta energialähteen käyttöön asti. Energialähteen valinta 

vaikuttaa myös siihen onko autossa sähkö- vai polttomoottori. Auton voimanlähde 

vaikuttaa auton valmistuksen hiilidioksidipäästöihin. Sähköauton valmistus aiheuttaa 

enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin polttomoottoriauton valmistus. 

Työssä esitetyn vertailun perusteella sähköauto aiheutti polttomoottoriautoa vähemmän 

hiilidioksidipäästöjä, vaikka polttomoottorin energialähteenä olisi käytetty 

biopolttoaineita. Ekopolttoainesta ekologisesti tuotettu sähkö oli vertailussa 

ympäristöystävällisin. Energialähde valintana sähkö on vähäpäästöinen. Bioetanoli ja 

biokaasu laskivat roimasti auton käyttövaiheen hiilidioksidipäästöjä. Työssä esitetyn 

vertailun perusteella ekopolttoaineet olivat bensiiniä ympäristöystävällisempiä heti kun 

auto otettiin käyttöön eli 1 kilometrin kohdalla tai viimeistään 20 000 kilometrin 

kohdalla. Vasta noin 60 000 kilometrin jälkeen ekologisesti tuotettu sähkö oli 

ympäristöystävällisempi energialähde vaihtoehto kuin bioetanoli ja biokaasu. Eri 

energialähde vaihtoehtoja on tarkasteltu vain hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. 

Kustannuksia valmistuksen ja käytön osalta ei ole huomioitu. 
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