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TIIVISTELMÄ
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja päästöjen vähentämiseksi on selvitetty linja-autoliikenteen uusia, ympäristöystävällisempiä käyttövoimavaihtoehtoja. Oulun kaupunki on asettanut tavoitteeksi
olla hiilineutraali vuonna 2040. Myös Oulun ympäryskunnat tavoittelevat päästöjen vähentämistä.
Esimerkiksi Iin kuntastrategia 2025:ssä on linjattu, että liikkumisen tulee olla vähäpäästöistä. Päästöjen vähentämistavoitteiden vuoksi on tullut tarve tutkia bussiliikenteen käyttövoimavaihtoehtoja.
Oulun seudun palvelutasosuunnitelma on hyväksytty keväällä 2018 ja sen mukaan on laadittu linjasto- ja aikataulusuunnitelmat sekä autokierrot. Linjastosuunnitelman myötä liikenteen määrä kasvaa. Vuodesta 2020 alkaen liikennettä hoidetaan talviarkipäivisin 123 autolla, joilla liikennöidään 10,9
milj. km/v
Euro-päästöluokituksen myötä dieselbussiliikenteen päästöt ovat vähentyneet jo merkittävästi 1990luvun alusta. Nykyisin uudet bussit täyttävät Euro 6 -päästöluokan, jonka hiukkaspäästöt ovat 98 %
pienemmät ja typenoksidipäästöt 94 % pienemmät kuin 1990-luvun alun Euro 1 -päästöluokan bussien.
Uusiutuvaa biodieseliä valmistetaan kasvi- ja puupohjaisesta selluloosasta sekä jätteistä ja ruoantähteistä. Hiilidioksidipäästöt ovat noin 90 % pienemmät kuin fossiilisen dieselin. Dieseliä 10 % kalliimpaa
uusiutuvaa biodieseliä voidaan käyttää kaikissa dieselbusseissa. Uusiutuvan biodieselin käyttöä rajoittaa tällä hetkellä (syksy 2018) eniten jakelun keskittyminen eteläiseen Suomeen. Kysynnän kasvaessa jakelu kuitenkin todennäköisesti laajenee.
Biokaasubussien (CBG) hiilidioksidipäästöt ovat noin 90 %, typenoksidipäästöt noin 40 % ja pienhiukkaspäästöt noin 70 % pienemmät kuin dieselbussien. Merkittävä hyöty on, että raakabiokaasua (metaania) muodostuu yhdyskuntajätteiden ja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden mädätyksessä joka
tapauksessa. Biokaasun polttaminen ehkäisee kasvihuoneilmiötä, koska palamisreaktiossa metaani
muuttuu vähemmän haitalliseksi hiilidioksidiksi.
Sähkö on merkittävässä määrin yleistymässä kaupunkien linja-autoliikenteessä. Oulun tavoitteena
on, että 15 % bussiliikenteestä on sähköistä vuonna 2030. Täyssähköbusseja ladataan päätepysäkeillä,
jolloin latausaikaa on tarpeen varata noin 5 min/20 km tai vaihtoehtoisesti tarvitaan isommat akut,
mikäli busseja ladataan vain varikoilla. Sähköbussien merkittävimpiä etuja ovat paikallispäästöttömyys, hiljaisuus ja pienet käyttökustannukset.
Biokaasubussiliikenteeseen siirryttäessä isoimmat kustannukset aiheutuvat tankkausaseman rakentamisesta. Varsinkin isommalla kalustomäärällä kannattaa tankkausaseman investointi (noin 1,5 milj.
euroa) ottaa liikennöitsijän vastuulle. Sähköbussiliikenteessä isoimmat kustannukset aiheutuvat korkeasta kaluston hankintahinnasta (noin 420 000 euroa) ja latausasemien rakentamisesta (noin 250 000
euroa/latausasema). Uuteen käyttövoimaan siirryttäessä olisi luontevaa pidentää liikennöintisopimusten kestoa noin 10 vuoteen suurempien investointikustannusten vuoksi.
Liikenne voidaan kilpailuttaa siten, että edellytetään tiettyä käyttövoimaa tai annetaan lisäpisteistä
alemmista päästöistä. Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää myös vaihtoehtoisia tarjouksia eri käyttövoimista. Uusiin käyttövoimiin siirryttäessä liikennöintikustannukset kasvavat noin viisi (5) prosenttia.
Uusiin käyttövoimiin kannattaa siirtyä kuitenkin vasta riittävän suurilla liikennöintikokonaisuuksilla. Sähköbussien osalta viiden prosentin taso saavutetaan jo noin kahdeksalla bussilla. Biokaasuun
siirryttäessä riittävä kokonaisuus saavutetaan noin 15–20 bussilla, jos varikkojen vieressä ei ole ennalta biokaasun tankkausasemaa.
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ESIPUHE
Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisen 50 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2030. Kansainvälisesti päästöjen vähentämistavoitteita linjaa Pariisin ilmastosopimus. Euroopan unionin tasolla ilmastopolitiikkaa ohjaavat energia- ja ilmastopaketit sekä
ilmastopolitiikka vuoteen 2050. Oulun seudun kunnat ovat asettaneet hiilineutraaliuteen ja päästöjen
vähentämiseen liittyviä tavoitteita.
Oulussa linja-autoliikenne on kilpailutettu kokonaisuudessaan ensi kertaa siten, että kilpailutettujen
liikennöintisopimusten mukainen liikenne on alkanut vuonna 2014. Lähivuosina, vuodesta 2019 alkaen, ovat ensimmäiset suuremmat kohteet päättymässä. Vuonna 2019 alkavien liikennöintisopimusten tarjouskilpailu on jo avattu syksyllä 2018 ja 2020 alkavia liikennöintisopimuksia aletaan kilpailuttaa vuoden 2019 alkaessa. Uusia käyttövoimia ei siten edellytetä vielä vuonna 2019 ja 2020 alkavissa
sopimuksissa. Käyttövoimaselvitys antaa kuitenkin pidemmälle aikavälille suuntaviivoja, millä tavoin
liikennettä voitaisiin hankkia nykyistä ympäristöystävällisemmin.
Työtä on ohjannut projektiryhmä, johon ovat kuuluneet:
Edwin ’t Lam
Oulu
Anna-Sofia Hyvönen
Oulu
Anu Eloranta
Oulu
Aino-Kaisa Manninen
Oulu
Sanna-Mari Pakanen
Oulu
Eelis Rankka
Kempele
Mika Kynsilehto
Ii
Konsulttina työssä on toiminut WSP, jossa työstä ovat vastanneet Vili-Verneri Lehtinen, Annakaisa
Lehtinen ja Simo Airaksinen. Lisäksi työhön ovat osallistuneet Kim Venesjärvi, Samuli Kyytsönen ja
Antti Kataja.
Työ on alkanut maaliskuussa 2018 ja valmistunut joulukuussa 2018.
Työ on osa Oulun seudun joukkoliikennestrategiaa, jossa linjataan tavoitteen Oulun seudun joukkoliikenteen kehittämiseksi vuoteen 2030.
Työn kanssa samanaikaisesti on toteutettu Jyväskylän ja Kuopion linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitykset, joiden yhteydessä toteutettuja toimijoiden tapaamisia on hyödynnetty myös tässä työssä.
Lisäksi työssä on hyödynnetty konsultin aiemmin tekemiä selvityksiä käyttövoimavaihtoehdoista
sekä selvitysten yhteydessä käytyjä keskusteluja tilaajien, kalustovalmistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

3/63 | 9.1.2019 | Oulun linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys

KÄSITTEITÄ
Biodiesel

Ensimmäisen sukupolven biodieseliä valmistetaan öljypitoisista kasveista ja
bioraaka-aineista. Ensimmäisen sukupolven biodieseliä ei välttämättä voi
käyttää moottorissa muuten kuin fossiiliseen dieselpolttoaineeseen sekoitettuna. Toisen sukupolven biodiesel (ks. uusiutuva diesel).

Biokaasu

Liikennepolttoaineeksi jalostettua raakabiokaasua. Biokaasu on uusiutuva
energianlähde. Biokaasua pidetään uusiutuvana energianlähteenä, koska se
syntyy yhdyskuntajätteiden (mm. kotitalouksien biojäte) ja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden mädätyksessä muodostuvasta raakabiokaasusta.

EEV

Kevytrakenteinen Euro 5-päästöluokan dieselbussi

Hybridibussi

Bussi, jonka käyttövoimana on sekä sähkö että dieselpolttoaine ja energiavarastona akut

Kaasubussi

Bussi, joka käyttää polttoaineena biokaasua (CBG) tai maakaasua (CNG)

Latausoperaattori

Lataussovelluksen ja/tai latauspalvelun toimittaja. Latauspalveluun voi sisältyä mm. lataustapahtumien seuranta ja raportointi sekä latauslaitteiden tekninen valvonta ja huoltotoimenpiteiden koordinointi.

Maakaasu

Maakaasu on fossiilinen polttoaine. Maakaasusta jalostetaan liikennekaasua
kaasuautojen polttoaineeksi. Liikennepolttoaineesta käytetään lyhennettä
CNG (paineistettu maakaasu)

Nesteytetty kaasu

Liikennepolttoaineena nesteytettyä kaasua käytetään pääsääntöisesti raskaassa liikenteessä. Nesteytetyn kaasun lämpötila on -163 ˚C ja paine 1 bar.
Nesteytetty kaasu voi olla alkuperän mukaan joko maakaasua (LNG) tai biokaasua (LBG).

Paineistettu kaasu

Liikennepolttoaineena paineistettua kaasua käytetään henkilöautoissa ja
kaupunkibusseissa. Paineistetun kaasun lämpötila on 15 ˚C ja paine 200 bar.
Paineistettu kaasu voi olla alkuperän mukaan joko maakaasua (CNG) tai biokaasua (CBG).

Pantografi

Sähköbussin katolle tai vaihtoehtoisesti latauslaitteeseen asennettava komponentti, joka välittää sähkövirtaa bussiin sitä ladattaessa

Pikalataus

Bussilinjan varrella suoritettava lyhytkestoinen sähköbussin lataus (esimerkiksi virroitinlataus)

Plug-in-hybridi

Hybridibussi, jossa on sekä polttomoottori (diesel) että sähköbussi. Tavanomainen hybridi kerää sähköä vain jarrutusenergiasta. Plug-in-hybridiä ladataan joko varikolla tai linjan varrella, pääsääntöisesti päätepysäkeillä.

Päätepysäkkilataus

Sähköbussiliikenteen järjestämistapa, jossa sähköbusseja ladataan päivän aikana linjan varrella ja lähtökohtaisesti myös bussivarikolla yön aikana

Raakabiokaasu

Yhdyskuntajätteiden (mm. kotitalouksien biojäte) ja jätevedenpuhdistamon
lietteiden mädätyksessä muodostuva kaasu

Rinnakkaishybridi

Hybridibussi, jossa on sekä poltto- että sähkömoottorilla mekaaninen yhteys
vetäviin pyöriin. Voimanlähteenä voi toimia joko poltto- tai sähkömoottori
tai molemmat yhdessä.

4/63 | 9.1.2019 | Oulun linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys

Sarjahybridi

Hybridibussi, jossa ei ole mekaanista yhteyttä polttomoottorin ja vetävien
pyörien välillä. Polttomoottori pyörittää generaattoria, jonka tuottama sähkö
ohjataan sähkömoottoriin tai varastoidaan akkuihin. Voimanlähteenä toimii
sähkömoottori.

Sähköbussi

Bussi, jonka käyttövoimana on sähkö ja energiavarastona akut

Uusiutuva diesel

Toisen sukupolven biodiesel eli uusiutuva diesel voidaan käyttää tavallisissa
dieselmoottoreissa sellaisenaan tai yhdessä fossiilisen dieselin kanssa. Uusiutuvaa biodieseliä valmistetaan kasvi- ja puupohjaisesta selluloosasta sekä jätteistä ja ruoantähteistä.

Varikkolataus

Bussivarikolla suoritettava sähköbussin lataus. Sähköbussiliikenne voi perustua myös pelkkään varikkolataukseen, jolloin se on toinen sähköbussiliikenteen järjestämistapa päätepysäkkilatauksen ohella.

Virroitinlataus

Sähköbussin yläpuolelta tapahtuva automaattinen ja suuritehoinen latausmenetelmä

well-to-wheel
päästöt

Hiilidioksidipäästöt, kun huomioidaan energiantuotanto ja bussiliikenteen
käytön aikaiset päästöt
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1.

TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET

Oulun kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2040. Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmassa 2018–2023 liikennejärjestelmän kehittämisen yhtenä tavoitteena on
vähentää liikenteen haitallisia kasvihuonepäästöjä eli hiilidioksidipäästöjä (CO2) joukkoliikennettä kehittämällä. Tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä entistä helppokäyttöisemmäksi sekä nopeammaksi ja sitä kautta lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja käyttöä.
Päästöjen vähentämistavoitteiden vuoksi on tullut tarve tutkia bussiliikenteen käyttövoimavaihtoehtoja. Oulussa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2030 Oulun kaupungin busseista vähintään 15 % on
sähköbusseja. Myös Oulun ympäryskunnat tavoittelevat päästöjen vähentämistä. Iin kuntastrategia
2025:ssä on linjattu, että liikkumisen tulee olla vähäpäästöistä. Iin kunnan päästövähennystavoite on
80 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2007 tasosta. Viimeisimmässä mittauksessa vuonna 2016 on Iin
kunnan päästötavoitteista saavutettu -52%.
Oulun tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2040.
Myös ympäryskunnat ovat asettaneet tavoitteita päästöjen vähentämisestä.
Oulun tavoitteena on, että 15 % busseista on sähköbusseja vuonna 2030.

Tämä käyttövoimaselvitys on laadittu itsenäisenä työnä osana Oulun joukkoliikennestrategiaa.
Käyttövoimaselvityksessä on vertailtu eri käyttövoimavaihtoehtoja (diesel, biodiesel, biokaasu,
sähkö) sekä hybridiä ja ladattavaa hybridiä niiden ominaisuuksien, päästöjen ja kustannusten näkökulmasta. Työssä on selvitetty yleinen käytäntö joukkoliikennetoimijoiden rooleista eri käyttövoimavaihtoehdoissa sekä käyttövoimavaihtoehtojen vaikutukset bussiliikenteen kilpailutukseen ja hankintaan, liikennöintisopimuksiin (mm. sopimuskauteen) sekä bussiliikenteeseen ja sen kustannuksiin.
Lisäksi työssä on tutkittu käyttövoimavaihtoehtojen soveltuvuutta Oulun seudulle ja laadittu suositus
uudesta käyttövoimasta ja alustavat etenemispolut uuteen käyttövoimaan siirtymisestä. Vetyä käyttövoimana ei ole tässä selvityksessä tutkittu, sillä vedyn käyttöä liikennepolttoaineena ei ole lähivuosina näköpiirissä.
Käyttövoimaselvityksen tavoitteena on lisätä viranomaisten tietoa vaihtoehtoisten käyttövoimien
vaikutuksesta bussiliikenteeseen. Työn keskeisenä tavoitteena on lisäksi selvittää vaihtoehtoisten
käyttövoimien mahdollisuudet korvata nykyistä dieselbussikalustoa Oulun kaupunkiseudun bussiliikenteessä.
Euroopan unionin (EU) komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun
direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta. Direktiivissä on ehdotettu, että tietty osuus uusista ajoneuvoista olisi nk. puhtaita käyttövoimia, joita olisivat linja-autojen osalta ”puhtaita” ainoastaan sähkö-,
vety- tai kaasukäyttöiset linja-autot.
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2.

NYKYTILANNE OULUSSA

2.1.

Joukkoliikenne

Oulun joukkoliikenne koostuu 37 bussilinjasta talvikaudella 2018-2019 ja niiden reittivariaatioista. Lisäksi Oulun keskustan liikennettä palvelevat kolme citybussilinjaa. Oulun kaupunki vastaa Oulun seudun joukkoliikenteen järjestämisestä.

Kuva 1. Ote Oulun joukkoliikenteen (2018–2019) linjakartasta.

Oulun bussiliikenne on kilpailutettu 13 eri kohteessa. Kilpailutetun liikenteen laajuus on yhteensä 113
bussia. Nykyiset liikennöintisopimukset päättyvät portaittain vuosina 2019–2024. Nykyiset vuotuiset
liikennöintikustannukset ovat noin 24 miljoonaa euroa ja linjakilometrejä kertyy yhteensä noin 9,7
milj. km/vuosi. Nykyiset liikennöintisopimukset on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 1. Nykyiset (2018) joukkoliikenteen sopimuskohteet ja linjat

SOPIMUSKOHDE

LINJAT

KALUSTOMÄÄRÄ

SOPIMUS
ALKANUT

SOPIMUS
PÄÄTTYY

1

1, 2, 3, 14

25

7/2014

30.5.2020

2

4

10

7/2014

1.6.2019

3

5, 8, 9, 10, 11, 12, 34

17

7/2014

30.5.2020

4

7

5

7/2014

1.6.2019

5

15

2

7/2014

1.6.2019

6

35, 38, 39

7

7/2014

1.6.2019

7

20, 21, 22, 23, 25, 26, 29 20

7/2014

30.5.2020

8

40, 41

6

7/2014

1.6.2019

9

36

2

6/2017

6.6.2021

10

52, 53, 54, 56, 57

10

6/2017

2.6.2024

11

50, 51

5

6/2017

4.6.2023

12

64

1

8/2017

30.5.2020

CITY

A, B, C

3+1 vara-auto**

1/2017

31.12.2022*

* sisältää 2 v option ** citylinjojen väreissä oleva vara-auto
Vuodelle 2020 laaditun linjastosuunnitelman yhteydessä on päivitetty kilpailuttamiskohteet sekä -aikataulu. Tässä työssä on hyödynnetty vain vuodelle 2020 laadittua linjasto- ja autokiertosuunnitelmaa
sekä Oulun kaupungin tarkentamaa suunnitelmaa kilpailuttamiskohteista. Seuraavassa taulukossa on
esitetty sopimuskohteet ja linjat vuoden 2021 tilanteessa.
Taulukko 2. Sopimuskohteet ja linjat vuonna 2021.

SOPIMUSKOHDE

LINJAT

KALUSTOMÄÄRÄ

SOPIMUS
ALKAA

SOPIMUS
PÄÄTTYY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
CITY
*** 3 v optio

1, 5
4, 48
2, 3
7
15
34, 35
20, 21, 22, 25, 26
40, 41
36, 38
52, 53, 54, 56, 57
50 ,51
8, 9, 63, 64
10, 11, 14, 18, 58
23, 28, 29
A, B, C

12 (teliautoa)
12
15 (teliautoa)
5
2
6
14
7
4
12
6
12
10
7
3+1 vara-auto

6/2020
6/2019
6/2020
6/2019
6/2019
6/2019
6/2020
6/2019
6/2021
6/2017
6/2017
6/2020
6/2020
6/2020
1/2021 (optio)

6/2028
6/2027
6/2028
5/2026
5/2026
6/2024***
6/2027
6/2024***
5/2026
6/2024
6/2023
6/2027
6/2028
5/2027
12/2022
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Taulukko 3. Oulun linjaston 2020 perustiedot vuonna 2020.

SOPILINJA
MUSKOHDE

LINJAN
KASIVUN
LUSTOPITUUS (KM) TYYPPI

KAOPELINJA-KM TASAUSAJAT
LUSTO- ROINTISÄDE /AUTO
PÄÄTEPYSÄKEILLÄ
MÄÄRÄ MAX (KM)
/VUOSI
(MIN)

1

1

23,3

T

6

395

105 000

0+0

1

5

10,8

T

5

300

94 000

0+0

2

4

22,6

M

10

273

79 000

3+1

2

48

15,4

M

1

353

106 000

5+5

3

2

31,3

T

9

376

98 000

10+10

3

3

24,1

T

6

434

115 000

0+0

4

7

15

M

5

314

81 000

10 + 10

5

15

9,6

M

2

297

79 000

2+2

6

34

19,8

M

2

237

35 000

0+0

6

35

26,4

M

4

448

123 000

9+5

7

20

34

M

8

528

110 000

10 + 10

7

21

27

M

2

487

138 000

5+0

7

22

34,2

M

2

266

70 000

0+0

7

25

36,6

M

1

198

60 000

10 + 10

7

26

26,8

M

1

Vain muutama lähtö

8

40

42,8

S

3

734

133 000

7+5

8

41

42,8

S

3

564

108 000

5+2

9

36

38,5

M

2

347

95 000

15 + 5

9

38

57,9

S

4

290

56 000
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Taulukossa linjasivun pituudeksi on esitetty kunkin linjan perusreitin linjasivun pituus. Kalustotyyppi on kuvattu Oulussa käytössä olevalla luokittelulla M = matalalattiainen kaupunkilinja-auto, S
= seutulinja-auto, T = telilinja-auto ja P = Pienkalusto. Operointisäteenä on käytetty kunkin sopimuskohteen saman kalustotyypin pisimmän autokierron kilometrimäärää, mikä toimii kaluston operointisäteen mitoittavana arvona. Yksittäisellä linjalla operointisäde voi siis olla esitettyä arvoa pienempi.
Siirtoajoja varikolle tai tauoille ei ole huomioitu. Autokohtaiset vuotuiset linjakilometrit on laskettu
jakamalla sopimuskohteen saman kalustotyypin vuosittaiset linjakilometrit kalustomäärällä. Kohteen yksittäisellä autolla vuotuinen linjakilometrimäärä voi olla esitettyä arvoa pienempi tai suurempi.

2.2.

Biokaasun tuotanto

Yhdyskuntajätteiden (mm. kotitalouksien biojäte) ja jätevedenpuhdistamon lietteiden mädätyksessä
muodostuu raakabiokaasua. Jotta kaasua voidaan hyödyntää bussiliikenteen käyttövoimana, jalostetaan mädätyslaitoksen tuottama raakabiokaasu tuotantolaitoksessa liikennepolttoaineeksi. Liikennekäyttöön jalostettaessa raakabiokaasusta poistetaan hiilidioksidi ja epäpuhtaudet. Puhdistamisen jälkeen biokaasu voidaan paineistaa (CBG) tai nesteyttää (LBG) jakelua varten. Tällä hetkellä Suomessa
käytetään liikennepolttoaineena ainoastaan paineistettua biokaasua (CBG).
Suomen maakaasu- ja biokaasumarkkinat muuttuvat vuoden 2020 alusta, kun perustetaan erillinen
kaasuverkkoyhtiö. Nykyisin kaasun runkoverkosto on Gasumilla, joka on myös kaasun tuottaja. Suomen ja Viron yhdistävä Baltic Connector –kaasuputki valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Baltic Connectorin ja siihen liittyvien hankkeiden myötä Baltian maat ja Suomi yhdistyvät Euroopan kaasumarkkinoihin. Koska jatkossa maakaasua on saatavissa useammasta suunnasta, on perusteltua erottaa kaasuverkosto ja kaasun tuotanto erillisiksi yhtiöiksi. Jatkossa kaasumarkkinat ovat aiempaa
enemmän sähkömarkkinoiden kaltaisia, kun kaasuputkisto ja tuotanto ovat erillään. Sähköverkoston
tavoin paikallisverkosto on alueellisilla yhtiöillä. Mikäli biokaasuvoimalat ovat kaasuverkoston yhteydessä, on jatkossa mahdollista ostaa biokaasua aiempaa helpommin useampaa tuottajaa kilpailuttamalla.
Oulun Ruskossa syntyy vuodessa Gasumin ja Kiertokaaren tuotantolaitoksilla yli 6 miljoonaa kuutiota
raakabiokaasua. Se vastaa 30 000 MWh energiamäärää käytettäväksi teollisuuslaitosten tarpeisiin,
kiinteistöjen lämmitykseen sekä ajoneuvojen polttoaineeksi jalostettavaksi. Ruskon biokaasusta 1,2
miljoonaa kuutiota tuotetaan biojätteen käsittelylaitoksella. Biojätteen käsittelylaitoksen omistaa Gasum Biotehdas Oy, joka ottaa vastaan yritysten tuomia kotitalouksien ja kaupan biojätteitä sekä jätevesiä ja lietteitä. Biotehdas-ketju on siirtynyt osaksi Gasumin biokaasuliiketoimintaa vuoden 2016
alussa. Ruskon biokaasusta loput ovat kaatopaikkakaasua, jota syntyy käytöstä poistetussa, maisemoidussa kaatopaikassa (Ruskotunturin laskettelukeskus) ja Oulun Jätekeskuksen aktiivisella jätteiden loppusijoitusalueella. Gasumin Biotehdas Oy:n biokaasu ei ole tarkoitettu liikennekäyttöön.
Kiertokaari on rakentanut biokaasun tankkausaseman Ouluun, Ruskon jätekeskuksen yhteyteen. Raakabiokaasu ohjataan joko suoraan teollisuuteen ja mikroturbiineille tai puhdistuksen jälkeen teollisuusasiakkaille, mikroturbiineille sekä Ruskon biokaasun tankkausasemalle liikennekäyttöön. Biokaasun tankkausasemalle ohjataan ainoastaan puhdistettua biojätteen käsittelylaitoksen kaasua, jolloin kaasu on maakaasun veroista liikennepolttoainetta.
Liikennekäyttöön jalostetun biokaasun tuotanto on tällä hetkellä hyvin vähäistä ja sitä hyödynnetään
enimmäkseen Ruskon biokaasun tankkausasemalla. Gasum on kuitenkin laajentamassa biojätteen käsittelylaitosta. Oulussa liikennekäyttöön jalostetun biokaasun tuotantomäärä laajennuksen jälkeen
vuoden 2019 lopussa tulee olemaan noin 30 000 MWh vuodessa, josta myytävä osuus on noin 23 000
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MWh. Jos myytävä osuus kohdistetaan kokonaan bussiliikenteeseen, biokaasua riittää noin 80 bussin
päivittäiseen liikennöintiin. Biokaasun tuotannon kasvaessa myyntiä voidaan kasvattaa tulevaisuudessa Limingantullin uudella tankkausasemalla, joka avataan vuoden 2019 alussa.
Riippuen bussivarikon sijainnista biokaasu voidaan toimittaa joko suoraan biojätteen käsittelylaitokselta putkea pitkin tai sitten paineistettuna siirtokonteissa. Biokaasun toimitusmahdollisuuksien laajentaminen olisi mahdollista toteuttaa Gasumin tuotantolaitoksen laajennuksen jälkeen vuoden 2019
lopussa. Biokaasun jakelun häiriötilanteessa Gasum voi toimittaa kaasua esimerkiksi muilta biokaasulaitoksilta tai LNG-terminaalista Porista tai Torniosta, mutta tällöin on huomioitava logistiset lisäkustannukset sekä kuljetuksista muodostuvat ympäristövaikutukset.
Biokaasun käyttämisestä liikennepolttoaineena on se merkittävä hyöty, että raakabiokaasua (metaania) muodostuu mädätyksessä joka tapauksessa, sen hyödyntämisestä riippumatta. Siten sen lisäksi
että biokaasun käyttö bussiliikenteessä korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä, se vähentää myös
muilta sektoreilta aiheutuvia metaanipäästöjä. Biokaasun polttaminen ehkäisee kasvihuoneilmiötä,
koska palamisreaktiossa voimakas kasvihuonekaasu metaani muuttuu vähemmän haitalliseksi hiilidioksidiksi.

2.3.

Sähköverkko

Sähköbussiliikenne päätepysäkkilatausta käytettäessä vaatii pikalatausta bussilinjan varrella. Kaupunkien sähköverkkoa ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu siten, että se olisi riittävä sähköbussien pikalataukseen. Tämä aiheuttaa tarpeen sähköverkon vahvistamiseen (kaapelivedot, uusi muuntaja
jne.). Lisäksi pikalatauslaitetta varten tarvitaan oma sähköliittymä. Toistaiseksi sähköbussiliikenteen
määrä on Suomessa ollut sen verran vähäinen, ettei merkittäviä sähköverkon parannustoimenpiteitä
ole ollut tarve tehdä latausasemia ja niihin kiinteästi liittyvien muuntajien lisäksi. Tilanne on kuitenkin erilainen, jos sähköbussien määrä kasvaa merkittäväksi.
Sähköbussin pikalataukseen riittävällä sähköverkolla tarkoitetaan verkkoa, jonka tehonsyöttökyky
400 voltin vaihtojännitteellä mahdollistaa vähintään 300 kW lataustehon. Tällöin tarvittava sähköliittymä on 3-vaiheliittymä (400 VAC, 3x630 A, 50 Hz). Sähköbussin pikalaturi tapahtuu 400-800 V tasajännitteellä. Paikallinen energia- tai sähköverkkoyhtiö (esim. Oulun Energia) pystyy toteuttamaan
tarvittavat työt sähköverkon osalta pikalatauslaitteen rakentamiseksi ja asentamiseksi. Tästä aiheutuu kuitenkin kustannuksia ja mahdollista rakentamisen aikaista haittaa.
Latausaseman sähköliittymän rakentamisen hintaan vaikuttavat mm. vaadittu huipputeho, olemassa
olevan sähköverkon jäykkyys sekä mahdolliset tulevaisuuden laajennusvaraukset. Huipputehon ollessa välillä 250–500 kW, tulee pienjänniteverkon ja uuden keskijänniteliittymän (uusi muuntamo)
välillä suorittaa kannattavuuslaskema. Sähköbussin pikalataukseen mahdollisesti tarvittavan muuntamon kustannukset ovat useita kymmeniä tuhansia euroja. Maakaapeloinnin karkea keskihinta on
50 000 euroa kilometriltä.
Sähköverkon riittävyys tuleekin ottaa huomioon latausjärjestelmän suunnittelussa ja pikalatausasemien sijoittamisessa. Oulussa ei ole sähköverkon osalta varauduttu sähköbusseihin ja niiden lataukseen. Käytännössä sähköbussiliikenteeseen valmistautuminen edellyttää seuraavia toimenpiteitä:
1) Päätetään linjat, joilla siirrytään sähköbussiliikenteeseen
2) Tunnistetaan päätepysäkit, joilla mahdollisesti varaudutaan päätepysäkkilataukseen.
3) Sähköverkkoyhtiö tunnistaa sähköverkon kapasiteettiongelmat ja muut toimenpiteet,
jotka on tarve tehdä ennen pikalatauslaitteen rakentamista ja käyttöönottoa.
4) Jos liikennöitsijä vastaa latausinfrastruktuurin rakentamisesta, on kilpailutusvaiheessa
oltava tiedossa mahdollisesti liikennöitsijälle aiheutuvat investointitarpeet ja tarvittavat
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toimenpiteet päätepysäkkien latausasemien toteuttamiseksi. Liikennöitsijä voi valita liikennöikö varikko- ja/tai päätepysäkkilataukseen perustuen. Jos tilaaja vastaa infrastruktuurista, tilaaja toteuttaa päätepysäkkien latausasemat.
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3.

KÄYTTÖVOIMAVAIHTOEHDOT

3.1.

Diesel

3.1.1.

Fossiilinen diesel

Diesel on bussiliikenteen perinteisin käyttövoima ja useimmat Suomessa käytössä olevista busseista
on varustettu dieselmoottorilla. Dieselöljy on fossiilinen polttoaine, jonka saatavuus maailmanlaajuisesti on pitkällä aikavälillä rajallista. Lyhyellä aikavälillä dieselöljyn saatavuus on kuitenkin erinomainen. Käyttövoimaselvityksessä etsitään vaihtoehtoja vähentää päästöjä ja vaihtoehtoja verrataan nykyisin liikenteessä käytettävään fossiiliseen dieseliin.

Kuva 2. Volvon dieselkäyttöinen telibussi

Dieselbusseja valmistetaan 2-akselisina busseina (pituus noin 11–13 m), 3-akselisina telibusseina (pituus noin 15 m) sekä nivel- ja tuplanivelbusseina (pituudet 18 m/24 m). Suomessa eri kaupunkiseuduilla liikennöidään pääasiassa 12–13 metrin pituisilla 2-akselisilla busseilla ja 15 metrin pituisilla telibusseilla. 2-akselisessa dieselbussissa on noin 30–40 istumapaikkaa ja telibussissa noin 50 istumapaikkaa.
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Suomen markkinoilla dieselbusseja on saatavana useilta kalustotoimittajilta, kuten Irisbus, Iveco,
Mercedes-Benz, Scania, Solaris, VDL ja Volvo. Dieselbussin käyttöikä on Suomessa kaupunkiliikenteessä noin 15 vuotta. Dieselbussien jälkimarkkinat ovat ennustettavat, joten dieselbussille voidaan
arvioida jälleenmyyntiarvo.

Kuva 3. Dieselbussi liikenteessä HSL-alueella (Kuva: VDL)

Kaupunkidieselbussin toimintasäde on noin 600 kilometriä. Kaupunkiajossa 2-akselinen dieselbussi
kuluttaa noin 33 l/100 km, mikä energiana vastaa 332kWh/100 km. Modernissa dieselbussissa käytetään myös AdBlue -lisäainetta, joka vähentää typpioksidipäästöjä. AdBlue-aineen kulutus on noin 1,4
l/100 km. Dieselmoottorien kehitys on viime vuosina kulkenut kohti pienempiä ja tehokkaampia
moottoreita, minkä avulla polttoaineen kulutusta on saatu jonkin verran laskettua.
Dieselpolttoaineen saatavuus ja toimitusvarmuus ovat Suomessa erinomainen. Bussien tankkaus voidaan järjestää varikolla tai varikon ulkopuolisella tankkausasemalla. Polttoaineen tankkaamiseen menee aikaa viidestä kymmeneen minuuttia. Dieselmoottori tuottaa vain vähän hukkalämpöä, joten bussin moottorin ja sisätilojen lämmittämiseksi talvella tulee bussit varustaa dieselkäyttöisellä lisälämmittimellä. Lisälämmittimen polttoaineena voidaan käyttää myös polttoöljyä, jos lisälämmittimelle
on erillinen polttoainesäiliö. Lisälämmittimen polttoaineenkulutus on noin 3 litraa/tunti.
Dieselbussi aiheuttaa erityisesti typpioksidi-, pienhiukkas- ja kasvihuonekaasupäästöjä. Nykyisissä
EURO 6 -päästöluokan dieselbusseissa typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt ovat vanhempiin dieselbusseihin verrattuna selkeästi vähäisempiä (Kuva 4).
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Kuva 4. Euro –päästöluokkien päästöt (Kuva: Scania)

Dieselbussit aiheuttavat myös liikennemelua, joka koostuu moottorimelusta sekä ajoneuvon renkaiden aiheuttamasta vierintämelusta. Kaupunkiliikenteessä moottorin aiheuttama melu on hallitsevassa asemassa aina taajamanopeuksilla ajettaessa. Vasta yli 50 km/h nopeuksilla vierintämelu on
hallitsevampaa. Kaupunkiliikenteessä toistuvat kiihdytykset, jarrutukset sekä tyhjäkäynti lisäävät
dieselbussin aiheuttamaa melua ja päästöjä.

3.2.

Biodiesel

Dieselpolttoainetta voidaan valmistaa myös eloperäisistä ja uusiutuvista raaka-aineista, jolloin yleisesti käytetään nimitystä biodiesel. Biodieseliä voidaan valmistaa esimerkiksi erilaisista viljelyskasveista, ruokajätteistä, palmuöljystä ja puusta. Biodiesel ei sisällä lainkaan rikkiä ja se vähentää päästöjä verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön.
Suomen jakeluvelvoitelaki (446/2007) edellyttää, että biopolttoaineiden laskennallinen osuus liikennepolttonesteiden jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä tulee olla vähintään 20 prosenttia vuonna 2020. Pääkaupunkiseudulla HSL:n kilpailuttamassa bussiliikenteessä osa liikenteestä ajetaan biodieselillä. HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteen lähipäästöjä sekä hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia vuodesta
2010 vuoteen 2025. Tavoitteeseen pääseminen ei onnistu ilman uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita ja sähköbussien käyttöönottoa.
Biopolttoaineiden edistämiseksi HSL maksaa liikennöitsijöille ympäristöbonuksia päästöjen vähentämisestä. Bonukset maksetaan normaalien liikennöintikorvausten päälle. Vuonna 2018 HSL-liikenteessä kolmelle liikennöitsijälle maksetaan yhteensä miljoona euroa ympäristöbonuksia biodieselin
käytöstä. Biodieseliä voidaan käyttää myös lisälämmittimessä ympäristöhaittojen vähentämiseksi.
Biodieselistä puhuttaessa tulee erottaa ensimmäisen ja toisen sukupolven biodiesel toisistaan.
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Ensimmäisen sukupolven biodieseliä valmistetaan öljypitoisista kasveista ja bioraaka-aineista. Ensimmäisen sukupolven biodieseliä ei välttämättä voi käyttää ajoneuvon moottorissa muuten, kuin fossiiliseen dieselpolttoaineeseen sekoitettuna.
Toisen sukupolven biopohjaista dieselöljyä eli uusiutuvaa biodieseliä voidaan käyttää tavallisissa dieselmoottoreissa sellaisenaan tai yhdessä fossiilisen dieselin kanssa. Uusiutuvaa biodieseliä valmistetaan kasvi- ja puupohjaisesta selluloosasta sekä jätteistä ja ruoantähteistä. Uusiutuvan biodieselin
käyttö on kestävämpää ja sen valmistus ei kilpaile ruokatuotannon kanssa. Uusiutuva biodiesel myös
vähentää tehokkaammin päästöjä kuin ensimmäisen sukupolven biodiesel. Uusiutuvaa biodieseliä
valmistavat Suomessa Neste (Neste MY) ja UPM (BioVerno).
Uusiutuvan dieselin well-to-wheel hiilidioksidipäästöt ovat noin 80–90 % pienemmät kuin
fossiilisella dieselillä. Jakeluverkon suppeus ja rajallinen tuotanto ovat haasteita.

Uusiutuvaa biodieseliä (Neste MY) on kuitenkin tätä raporttia laadittaessa saatavilla tammikuussa
2019 Ouluntullissa, Oritkarin logistiikkakeskuksessa sekä Jäälissä.
Hyvinkään Liikenne on liikennöinyt maaliskuusta 2017 alkaen kokonaisuudessaan uusiutuvalla biodieselillä. Neste ilmoitti 12.9.2018 aloittavansa uusiutuvan biodieselin jakelun Seinäjoella. Härmän Liikenne Oy Seinäjoella siirtyi syksyllä 2018 kokonaan uusiutuvan biodieselin käyttöön. UPM tuottaa
myös uusiutuvaa dieseliä ja sen jakelusta vastaavat muut jakeluyhtiöt.

3.3.

Biokaasu

Biokaasu on uusiutuva energianlähde, jonka hiilidioksidipäästöt ovat noin 90 % pienemmät kuin dieselpolttoaineella, kun huomioidaan tuotanto ja bussiliikenteen käytön aikaiset päästöt (well-towheel). Kaasubussit eivät ole paikallispäästöttömiä, mutta dieselbussiliikenteeseen verrattuna paikallispäästöt ovat alhaisempia. Kaasubussien käytöstä aiheutuvat päästöt ovat samat sekä maa- että biokaasulla. Kaasubusseilla on dieselbusseja alhaisemmat pienhiukkas-, typenoksidi- ja melupäästöt. Esimerkiksi typenoksidipäästöt ovat noin 40 % ja pienhiukkaspäästöt noin 70 % pienemmät kuin EURO 6
–päästöluokan dieselbussilla.
Biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat noin 90 % pienemmät kuin fossiilisella dieselillä.
Lisäksi typenoksidi-, pienhiukkas- ja melupäästöt ovat fossiilista dieseliä pienemmät.
Kaasubussit ovat yleisiä maailmassa.

Merkittävin ero maakaasun ja biokaasun välillä on se, että maakaasu on fossiilinen polttoaine, kun
taas biokaasu on uusiutuva energianlähde. Maakaasun käyttäminen kaasubussin polttoaineena jopa
lisää bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjä dieselbussiliikenteeseen verrattuna, kun huomioidaan tuotanto ja bussiliikenteen käytön aikaiset päästöt (well-to-wheel). Sekä maakaasu että biokaasu ovat
metaania. Kaasubussit voivat käyttää siten niin maakaasua kuin biokaasua polttoaineena.
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3.3.1.

Kaasubussien ominaisuudet

Kaasubussit ovat maailmanlaajuisesti yleisiä ja niitä on käytössä Euroopassa noin 17 000 bussia. Esimerkiksi Ruotsissa on yli 2 000 kaasubussia. Kaasubussien toimintavarmuus on hyvä ja käyttöikä yhtä
pitkä kuin perinteisillä dieselbusseilla. Kaasubussikaluston jälkimarkkinoita ei kuitenkaan käytännössä Suomessa nykyään ole, jolloin kalustokustannus tulee maksaa takaisin bussiliikenteen sopimuskauden aikana.
Kaasubussit voivat käyttää polttoaineena sekä biokaasua (CBG) että maakaasua (CNG). Liikennepolttoaineeksi jalostettu biokaasu ei juurikaan eroa maakaasusta kemiallisesti, sillä molemmissa kaasuissa
on pääkomponenttina metaani. Tästä syystä niitä voidaan myös sekoittaa keskenään. Ruotsissa kaasubusseissa käytetään polttoaineena biokaasua, mutta muualla Euroopassa yleisesti maakaasua.
Biokaasubussien pikatankkaus kestää noin 5–10 minuuttia ja hidastankkaus noin 15 minuuttia bussia
kohden. Varikolla hidastankkauksessa voidaan tankata aina vain yhtä kaasubussia kerrallaan, joten
hidastankkauksen kokonaiskesto varikolla riippuu biokaasubussien määrästä.
Bussiliikenteen toimintavarmuuden takaamiseksi kaasubussivarikolla tulee varautua mahdollisiin
biokaasun jakelun häiriötilanteisiin. Biokaasun jakelun ja tuotannon varajärjestelmänä voidaan kaasubussivarikolle hankkia säiliö nesteytettyä maakaasua (LNG), joka paineistetaan ennen tankkausta
(CNG). Esimerkiksi Vaasan kaasubussivarikolla on myös maakaasusäiliö mahdollisten biokaasun jakeluhäiriöiden varalle. Vaihtoehtoisesti varikolle voidaan hankkia säiliö häiriötilanteita varten myös
nesteytettyä biokaasua (LBG).
Vaasassa biokaasubussien energiankulutus on noin 0,35 kg/km, energiaksi muutettuna 487kWh/100
km ja operointisäde noin 500–700 km. Bussit tankataan pääasiassa yöllä varikolla. Tankkausta varten
tulee varikolla olla biokaasun hidas- ja/tai pikatankkauslaitteet. Biokaasun jakeluun voidaan käyttää
samoja siirto-, varastointi ja tankkausmenetelmiä kuin maakaasulle. Biokaasun siirtoon voidaan käyttää kaasuputkistoa tai säiliökuljetusta.
Talviolosuhteissa kaasubussin moottorin ja sisätilojen lämmittämiseen tarvitaan polttoainekäyttöistä
lisälämmitintä. Lisälämmitin voi olla kaasu-, diesel-, tai polttoöljykäyttöinen. Siten lisälämmittimeen
soveltuu myös joko biokaasu tai biodiesel. Lisälämmittimen polttoaineenkulutus on noin 3 litraa/tunti. Koska kaasumoottorin käyttölämpötila on jonkin verran dieselmoottoria korkeampi, on
kaasubussin lisälämmittämisen tarve vähäisempää verrattuna dieselbussiin.
Kaasubussikalusto ei moottoritekniikkaa lukuun ottamatta poikkea perinteisestä dieselbussikalustosta ja sen operoinnista. Kaasubusseista on saatavana ainakin 2-akselisia busseja, telibusseja ja nivelbusseja. Kaasubussissa (2-akselinen kaupunkibussi) on noin 30–40 istumapaikkaa ja matkustajakapasiteetti on yhteensä noin 70–80 paikkaa. Kaasubusseja on saatavana useilta kalustotoimittajilta, kuten
Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania ja Solaris. Suomessa uusia kaasubusseja on viime aikoina hankittu
Vaasaan (10kpl), Lappeenrantaan Savonlinja Oy tuo vuoden 2018 loppuun mennessä kaksi kappaletta
ja Helsingin Bussiliikenne Oy (Helb) on hankkinut pääkaupunkiseudulle kaksi uutta kaasubussia, jotka
saadaan ajoon vuoden 2019 alusta.
Tässä työssä on keskitetty tarkastelemaan kaasubussien liikennöintiä uusiutuvalla biokaasulla.
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Kuva 5. Biokaasubussi liikenteessä Vaasassa.

3.3.2.

Kaasubussit Vaasassa

Vaasassa on ollut alkuvuodesta 2017 alkaen liikenteessä 12 Scanian kaasubussia. Vaasan kaupungin
lähtökohta kaasubussien hankinnalle on ollut yhdyskuntajätteestä ja jätevedenpuhdistamon lietteistä tuotetun biokaasun hyötykäyttö sekä fossiilisten polttoaineiden korvaaminen. Tämän mahdollistamiseksi Vaasan kaupunki on investoinut raakabiokaasun polttoainejalostamoon sekä kaasubussikalustoon. Kaupungin omistamat kaasubussit on luovutettu bussiliikenteen tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän käyttöön. Vaasan runkobussiliikenne hoidetaan pääasiassa 12 kaasubussin liikenteellä, mutta bussiliikenteen ruuhkavuorot hoidetaan edelleen perinteisillä dieselbusseilla.
Vaasan kaupunki on hankkinut Scanian kaasubussit 10 vuoden leasing-sopimuksella. Lisäksi kaupunki
vastaa kaasubussikaluston huolto- ja energiakustannuksista. Vaasan kaupunki on tehnyt sopimuksen
paikallisen biokaasun tuotantolaitoksen kanssa siitä, että kaupunki ostaa tuotantolaitokselta vähintään 700 000 linjakilometriä vastaavan määrän biokaasua vuosittain. Vaasan kaupungin maksamat
energiakustannukset sisältävät myös kaasubussivarikon sekä kaasubussien hidas- ja pikatankkausasemien kustannukset. Vaasassa kaasubussivarikko tankkausasemineen sijaitsee paikallisen biokaasun
tuotantolaitoksen välittömässä läheisyydessä.
Vaasan kaupungin mukaan kaasubussit ovat olleet toimintavarmoja. Vaasassa tavoitteena oli, että jokaisella kaasubussilla liikennöidään keskimäärin 60 000 linjakilometriä vuodessa. Kaasubusseilla liikennöitiin Vaasassa ensimmäisenä vuonna yhteensä noin 792 000 linjakilometriä, joten asetettu tavoite ylitettiin. Myös kaasubussien matkustajat ja liikennöitsijä ovat olleet tyytyväisiä kaasubussiliikenteeseen. Kaasubussien hankinnan kilpailutus sujui Vaasassa erinomaisesti. Liikennöinnin aloittamisessa viivettä aiheutti kuitenkin hidastankkausaseman toteutuksesta tehdyt valitukset ensin markkinaoikeuteen ja sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joissa valitukset kaatuivat. Vaasa on saanut
biokaasubussiprojektistaan Motivan kunniamaininnan.
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Kuva 6. Biokaasubussi pikatankkauksessa kaasubussivarikolla

Kuva 7. Biokaasubussin hidastankkauslaite
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Kuva 8. Biokaasubussin sisätilat

3.3.3.

Kaasubussit HSL-alueella

HSL-alueella kaasubusseja on ollut merkittävässä määrin vuodesta 2002 lähtien, jolloin HKL-Bussiliikenne (nyk. Helsingin Bussiliikenne) osti 32 Volvon kaasubussia liikenteeseen. HSL-alueella on myös
aiemmin ollut yksittäisiä kaasubusseja käytössä. Tammelundin Liikenne on hankkinut yhteensä 16
kaasubussia, jotka ovat olleet Mercedes-Benzejä. Lisäksi Concordia Bus Finland (nyk. Nobina) on
hankkinut kolme kaasubussia. Tammelundin Liikenne ja Concordia ovat myös ostaneet käytettyinä
Helsingin Bussiliikenteeltä kaasubusseja. Tällä hetkellä Helsingin Bussiliikenteellä on 16 MAN Lion’s
City -kaasubussia. Volvon ja Mercedes-Benzin kaasubussit ovat jo poistuneet liikenteestä. HSL-alueen
kaasubusseja on liikennöity pääasiassa maakaasulla.
Kaasubussien mainetta heikensivät HKL-Bussiliikenteen vuonna 2002 hankkimat Volvot, joissa oli paljon ongelmia. Lisäksi kaasubussien käytettävyyttä pääkaupunkiseudulla heikentää, etteivät pelastusviranomaiset ole sallineet kaasubusseilla liikennöintiä maanalaisissa terminaaleissa, kuten Kampissa.
Vastaavanlaisia rajoituksia voi tulla Oulussakin tulevaisuudessa Oulun Matkakeskuksella. Mahdolliset
rajoittavat tekijät on hyvä sulkea pois neuvottelemalla eri viranomaisten kanssa ennen hankintapäätöksiä.
HSL liikennettä kilpailutettaessa annetaan lisäpisteitä kaluston Euro-päästöluokkien mukaan. Lähtökohtana on, että pisteytys on teknologianeutraali. Helsingin Bussiliikenne on saanut HSL:ltä ympäristöbonusta biokaasun käyttämisestä kaasubusseissa. Ympäristöbonusta maksetaan yhteensä miljoonaa euroa/vuosi ja ympäristöbonuksen saajat kilpailutetaan. Vuodelle 2018 Helsingin Bussiliikenne ei
saanut ympäristöbonusta biokaasun käytöstä, koska Pohjolan Kaupunkiliikenne, Nobina ja Savonlinja
voittivat ympäristöbonuskilpailun biodieselin käytöllä.
Helsingin Bussiliikenteen vanhat kaasubussit poistuvat liikenteestä pääosin vuoden 2018 aikana. Vuoteen 2020 ulottuvissa liikennöintisopimuksissa on viisi MAN-kaasubussia käytössä. Kaasubussikalus-
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ton käytölle tulevaisuudessa ei ole asetettu HSL-alueella tavoitteita. Helsingin bussiliikenne on kuitenkin tilannut kaksi Scanian valmistamaa kaasubussia nykyiseen sopimusliikenteeseen. Uudet kaasubussit toimitetaan loppuvuodesta 2018.

3.3.4.

Kaasubussit Ruotsissa

Vuonna 2015 Ruotsissa tuotettiin 282 tuotantolaitoksella yhteensä noin 1,9 TWh biokaasua, josta liikennepolttoaineena käytettiin noin 1,6 TWh. Vuonna 2013 Ruotsissa oli käytössä noin 2 300 biokaasua
käyttövoimanaan käyttävää kaasubussia, mikä on noin 17 % kaikista Ruotsissa liikennöivistä busseista. Biokaasua käyttävillä kaasubusseilla ajettiin vuonna 2013 keskimäärin noin 61 000
km/vuosi/bussi. Esimerkiksi Ruotsin eteläisimmässä läänissä Skånessa alueen koko bussiliikenne
muutamaa sähköbussia lukuun ottamatta hoidetaan biokaasua käyttävillä kaasubusseilla.
Ruotsissa monessa kaupungissa liikennöidään paikallisesti tuotetulla biokaasulla. Monin paikoin kaasua otetaan myös kaasuverkosta, mutta tällöin liikenteen tilaaja valvoo, että liikennöitsijä on ostanut
kaasutoimittajalta biokaasua.
Tukholman seudulla alueen 2 200 bussista yli 25 % eli noin 550 bussia käyttää polttoaineena biokaasua.
Tukholmassa ensimmäiset 21 biokaasua käyttävää kaasubussia otettiin käyttöön vuonna 2004 ja alueen kaasubussiliikenne on siitä lähtien kasvanut tasaisesti. Linköpingin alueella ensimmäiset biokaasua käyttävät kaasubussit otettiin käyttöön jo yli vuosikymmen aiemmin vuonna 1991, kun pilottiliikenne aloitettiin viidellä kaasubussilla. Jo vuonna 2002 kaikki Linköpingin alueen bussit käyttivät
polttoaineena biokaasua.
Kaasubussien haasteeksi mainitaan moottorien energiatehokkuus, mikä tosin on jonkin verran parantunut viimeisimmän moottoriteknologian myötä. Monissa kaupungeissa liikennöintikustannukset
ovat alentuneet biokaasua käyttävien kaasubussien käyttöönoton myötä. Esimerkiksi Kalmarin alueella Kaakkois-Ruotsissa liikennöintikustannukset laskivat 2 % biokaasua käyttävien kaasubussien
myötä, vaikka ennen kilpailutusta kustannusten odotettiin nousevan.

3.4.

Sähkö

Ensimmäiset sähköbussit liikennöivät Pekingin kesäolympialaisissa vuonna 2008. Tämän jälkeen sähköbussiliikenne on yleistynyt vauhdilla Kiinassa sekä pienemmin askelin Euroopassa ja Yhdysvalloissa erilaisten kokeilujen ja paikallisten projektien kautta. Vuonna 2009 Shenzhenin kaupungissa
Kiinassa aloitettiin sähköbussikokeilu ja vuonna 2011 ensimmäinen bussilinja sähköistettiin. Vuonna
2015 sähkö- ja hybridibussien määrän maailmalla arvioitiin olevan noin 173 000 bussia, joista Kiinassa
noin 170 000 bussia. Vuonna 2017 Kiinassa oli jopa 99 % kaikista maailman 385 000 sähkö- ja hybridibussista. Tänä päivänä esimerkiksi kaikki Shenzhenin kaupungin noin 16 000 bussia ovat sähköisiä.
Vuonna 2017 Euroopassa oli yli 1 300 sähköbussia. Lisäksi liikenteessä on arvioiden mukaan tuhansia
hybridibusseja. Suurin osa sähköbusseista liikennöi Iso-Britanniassa, Saksassa, Alankomaissa, Liettuassa ja Sveitsissä. Sähköbussiliikenteestä noin 35 % oli järjestetty päätepysäkkilatausta (pikalatauslaitteet bussilinjan varrella ja hidaslatauslaitteet varikolla) käyttäen ja noin 65 % varikkolatausta käyttäen. Noin puolet sähköbusseista oli 2-akselisia busseja, noin neljäsosa nivelbusseja ja loput sähköbusseista minibusseja. Pohjoismaista Ruotsissa oli noin 40 sähköbussia, Suomessa noin 20 sähköbussia ja
Norjassa noin 5 sähköbussia. Lisäksi Yhdysvalloissa oli vuonna 2017 noin 200 sähköbussia.
Induktiolatauksesta on kokeiluja mm. Scanialla Ruotsin Södertäljessä, mutta induktiolatausjärjestelmiä ei ole tällä hetkellä yleisesti käytössä. Induktiolatauksen toimintavarmuuden haasteeksi nousevat
pohjoisen sääolosuhteet, kuten lumi ja jää.
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Tahtotila sähköbussiliikenteen lisäämiseen on olemassa ja uskotaan, että muutaman vuoden päästä
sähköbusseja on jo paljon enemmän Euroopassa ja muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi huhtikuussa
2018 Amsterdamissa aloitettiin 100 sähkönivelbussin liikenne ja keväällä 2019 Oslossa aloitetaan 40
sähköbussin liikenne. Amsterdamissa sähköbussiliikenne on järjestetty päätepysäkkilatausta käyttäen. Osloon tilatuista sähköbusseista 75 % on nivelbusseja ja 25 % 2-akselisia sähköbusseja. Ruotsissa
alkaa vuonna 2019 liikennöinti kaikkiaan 60 sähköbussilla Uumajassa, Helsinborgissa ja Karlstadissa,
jonne on hankittu nivelbusseja. Ruotsin ja Oslon kaupungeissa liikennöitsijät vastaavat latausinfrastruktuurin toteuttamisesta. Euroopan kaupunkien ja joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti Euroopan busseista yli 40 % olisi sähkö- tai hybridibusseja vuonna 2025, kun kyseinen luku vuonna 2013 oli ainoastaan 1,2 %. Esimerkiksi Pariisi ja Lontoo
ovat sitoutuneet ostamaan vuodesta 2025 eteenpäin ainoastaan päästötöntä bussikalustoa. Lontoon
tavoitteena on, että kaupungin kaikki bussit ovat päästöttömiä vuoteen 2037 mennessä.

3.4.1.

Täyssähkö

Sähköbussin käyttövoimana on sähkö ja energiavarastona akut. Sähköbussien voimanlähteenä toimii
sähkömoottori. Sähköbussiliikenne voidaan järjestää joko päätepysäkkilatausta tai pelkkää varikkolatausta käyttäen. Sähköbussiliikenne vaatii investointeja latausinfrastruktuuriin linjan varrelle
ja/tai bussivarikolle.
Päätepysäkkilataus
Päätepysäkkilataus tapahtuu pääasiassa linjan päähän sijoitetuilla latauslaitteilla. Latauslaitteen voi
sijoittaa myös reitin varrelle, mikäli kyseessä on ajantasauspysäkki ja pysäkin nousijamäärät antavat
mahdollisuuden lataamiselle. Lataaminen linjan varrella ei lisää matkustustyytyväisyyttä tai –mukavuutta, jos lataamista täytyy asiakkaan odotella bussin seisoessa vain lataamista varten keskellä reittiä.
Päätepysäkkilataus soveltuu käytettäväksi erityisesti kaupunkien paikallisliikenteessä linjapituudeltaan kohtuullisen lyhyillä sekä liikennöintisuoritteeltaan ja kalustomäärältään suurilla bussilinjoilla.
Päätepysäkkilatausta käytettäessä sähköbussikalustossa on kohtuullisen pieni akkukapasiteetti (noin
50-150 kWh) ja lyhyt operointisäde. Sähköbussikaluston akkukapasiteetti voidaan mitoittaa tapauskohtaisesti bussilinjan tarpeita vastaavaksi. Päätepysäkkilatausta käytettäessä sähköbusseja ladataan
päivän aikana bussilinjan varrella suuritehoisella (noin 300-450 kW) pikalatauslaitteella sekä yöllä
bussivarikolla pienitehoisella (noin 20-50 kW) hidaslatauslaitteella. Sähköbussiliikenteen järjestäminen päätepysäkkilatausta käyttäen vaatii suuret latausinfrastruktuuri-investoinnit sekä aiheuttaa rajoitteita sähköbussin linjasivun pituudelle.
Varikkolataus
Varikkolataus tapahtuu plug-in tyyppisesti siten, että varikolla bussit yhdistetään kaapelilla latausasemaan ja sähköverkkoon. Varikkolataus soveltuu päätepysäkkilatausta paremmin käytettäväksi
myös pienillä bussilinjoilla. Varikkolatausta käyttäen voidaan toteuttaa linjapituudeltaan sekä lyhyitä
että pitkiä linjoja, koska järjestämistapa ei vaadi latausta linjan varrella.
Varikkolatausta käytettäessä sähköbussikalustossa on suuri akkukapasiteetti (noin 300 kWh) ja kohtuullisen pitkä operointisäde. Tällöin sähköbusseja ladataan ainoastaan bussivarikolla pienitehoisella
(noin 20–50 kW) hidaslatauslaitteella. Sähköbusseja ladataan bussivarikolla pääsääntöisesti yöllä,
mutta lataus päivällä esimerkiksi sähköbussikaluston käyttötauon aikana on myös mahdollinen. Sähköbussiliikenteen järjestäminen ainoastaan varikkolatausta käyttäen mahdollistaa pienemmät latausinfrastruktuuri-investoinnit, eikä aseta rajoitteita sähköbussin linjasivun pituudelle.
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Kuva 9. Scanian täyssähköbussi, joka ei ole vielä sarjatuotannossa (Kuva: Scania)

Seuraavassa kuvassa (kuva 10) on esitetty täyssähköbussi pikalatauksessa Helsingissä Ruskeasuon
päätepysäkillä.

Kuva 10. Täyssähköbussi pikalatauksessa Helsingissä Ruskeasuolla (Kuva: VDL)
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Seuraavassa kuvassa (kuva 11) on esitetty täyssähköbussi hidaslatauksessa Tampereella Nekalan bussivarikolla.

Kuva 11. Täyssähköbussi hidaslatauksessa Tampereella

Minibusseja, 2-akselisia busseja ja nivelbusseja on saatavana sähköisenä. Täyssähköisiä telibusseja ei
tällä hetkellä ole saatavana kalustovalmistajilta. Sähköbussit eivät poikkea pituudeltaan, leveydeltään, painoltaan tai matkustajakapasiteetiltaan perinteisistä dieselbusseista. Sähköbussissa (2-akselinen kaupunkibussi) on noin 30–40 istumapaikkaa ja matkustajakapasiteetti on yhteensä noin 70–80
paikkaa. Sähköbusseja on saatavana useilta kalustotoimittajilta, kuten BYD, Ebusco, Linkker, Solaris,
VDL ja Volvo. Lisäksi Mercedes-Benz ja Scania ovat tulossa lähivuosina mukaan sähköbussimarkkinoille.

Kuva 12. Turun Föli-liikenteessä on kuusi täyssähköbussia, jotka tasaavat aikaa keskustassa ennen lähtöä satamaan
ja lentoasemalle. Siten keskustassa näkee usein samanaikaisesti molempien suuntien täyssähköbussit. Kuva: Simo
Airaksinen.
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Kuva 13. Täyssähköbussin sisätilat

Espoossa on ollut useamman vuoden aikana useampia sähköbusseja kokeiltavana. Espoon kokemusten perusteella sähköbussien (2-akselinen kaupunkibussi) energiankulutus on keskimäärin noin
1 kWh/km. Sähköenergian saatavuus on erinomainen, mutta vaatii investointeja sähköbussien latausinfrastruktuuriin. Pikalatauksen kesto bussilinjan varrella on keskimäärin noin 5 min/20km. Latauksen kestoon bussilinjan varrella vaikuttaa mm. linjapituus, latausteho ja sähköbussin energiankulutus. Hidaslatauksen kesto bussivarikolla on noin 1-12 tuntia. Latauksen kestoon bussivarikolla
vaikuttaa mm. sähköbussin akkukapasiteetti ja latausteho.
Talviolosuhteissa sähköbussin akkujen ja sisätilojen lämmittämiseen tarvitaan polttoainekäyttöinen
lisälämmitin. Sähköbusseissa lisälämmittimen käyttötarve on diesel- ja kaasubusseja suurempi, koska
moottori ei tuota vastaavassa määrin lämpöä. Lisälämmitin on yleensä dieselkäyttöinen ja sen polttoaineenkulutus on noin 3 litraa/tunti. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi lisälämmitintä voidaan
käyttää myös biodieselillä.
Sähköbussikaluston, akkujen ja latauslaitteiden käyttöikä riippuu niiden käyttöasteesta (mm. liikennöintisuorite, energiankulutus ja latausten määrä), ei kuluneesta ajasta. Voidaan kuitenkin arvioida,
että sähköbussikaluston käyttöikä on noin 15 vuotta, akkujen käyttöikä noin 5 vuotta ja latauslaitteiden käyttöikä noin 10 vuotta. Kaluston kohtuullisen pitkästä käyttöiästä huolimatta sähköbussikaluston jälkimarkkinoita ei käytännössä nykyään ole, jolloin kalustokustannus tulee maksaa takaisin bussiliikenteen sopimuskauden aikana. Kaupunkien tulevat päätökset sähköbussiliikenteen laajentamisesta vaikuttavat jälkimarkkinoiden syntymiseen. Haasteena jälkimarkkinoille on jo Suomessa pantografi-järjestelmien erilaisuus Turun, Tampereen ja HSL:n kesken. Tampereella ja HSL:llä järjestelmät
ovat teknisesti yhteensopivia, mutta heikkoutena on pantografin eri sijainti busseissa.
Sähköbussien hiilidioksidipäästöt riippuvat sähkön tuotantotavasta. Suomen keskimääräisellä sähkön tuotantotavalla liikennöitäessä bussiliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat noin 90 % pienemmät
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kuin perinteisessä dieselbussiliikenteessä, kun huomioidaan sähkön tuotanto ja bussiliikenteen käytön aikaiset päästöt (well-to-wheel). Keskimääräinen sähköntuotannon CO2-päästökerroin Suomessa
on 164 g CO2/kWh.
Täyssähköbussien well-to-wheel hiilidioksidipäästöt ovat noin 90 % pienemmät
kuin fossiilisella dieselillä Suomen keskimääräisellä sähköntuotantotavalla.
Sähköbusseista ei synny lähipäästöjä. Sähköbussien määrä on voimakkaassa kasvussa maailmalla: esimerkiksi vuonna 2019 Oslossa alkaa 40 sähkönivelbussin
liikenne ja Ruotsin eri kaupungeissa 60 sähköbussin liikenne.

Lisäksi sähköbussiliikenne on paikallispäästötöntä, hiljaista ja käyttäjäystävällistä. Sähköbussien
käyttäjäystävällisyys perustuu hiljaisuuden lisäksi sähköisen ja vaihteistottoman voimalinjan mahdollistamaan pehmeään kiihdytykseen ja jarrutukseen sekä tasaiseen liikennöintiin. Taloudellisen
kannattavuuden näkökulmasta sähköbussiliikenteen suurin hyöty on pienet käyttökustannukset.
Sähköbusseissa on vähäinen huollon tarve ja energiakustannukset ovat noin 25 % dieselbussin energiakustannuksista.

3.4.2.

Täyssähköbussit Suomessa

Nykytilanteessa sähköbussiliikennettä on HSL-alueella Espoossa ja Helsingissä sekä Tampereella ja
Turussa. Suomalaisilla kaupunkiseuduilla sähköbussiliikenne on järjestetty päätepysäkkilatausta (pikalatauslaitteet bussilinjan varrella ja hidaslatauslaitteet varikolla) käyttäen. Sähköbusseja on sijoitettu kohtuullisen lyhyille linjoille, joissa liikennöinti on mahdollista pienellä akkukapasiteetilla. Bussilinjan varrella sähköbussit ladataan automaattisella ja suuritehoisella virroitinlatauksella.
Suomalaisilla kaupunkiseuduilla on kuitenkin käytössä erilaisia virroitinlataustekniikoita. HSL-alueella pantografi on sijoitettu etuakselin kohdalle bussiin, Tampereella taka-akselin kohdalle bussiin
ja Turussa etuakselin kohdalle latauslaitteeseen. Siten sähköbussit eivät ole yhteensopivia eri kaupunkiseutujen latausjärjestelmiin.
Espoossa on liikennöinyt kaksi sähköbussia vuoden 2016 alusta lähtien. Sähköbussiliikennettä varten
linjan toiselle päätepysäkille on asennettu sähköbussin pikalatauslaite. Sähköbussien päivittäinen liikennöintisuorite ollut keskimäärin noin 200 km. Sähköbusseilla on liikennöity puolentoista vuoden
aikana (2016–2017) yhteensä lähes 80 000 km ja sähköbussikaluston keskimääräinen käyttöaste on
ollut noin 61 %. Käyttöaste on ollut alhainen, koska kyse on ollut uuden käyttövoiman kokeiluista ja
liikennettä on hoidettu tuotantonsa aloittaneen Linkkerin sähköbusseilla. Ongelmat ovat liittyneet
kalustoon, latausasemiin ja lataukseen.
Helsingissä sähköbussiliikenne aloitettiin vuoden 2017 alussa. Helsingissä sähköbusseja liikennöidään
kolmella eri linjalla. Sähköbussiliikennettä varten linjojen molemmille päätepysäkeille on asennettu
sähköbussin pikalatauslaiteet (yhteensä 6 pikalatauslaitetta). Liikenteessä on noin 10 sähköbussia.
Tampereella ensimmäinen sähköbussi aloitti liikennöinnin loppuvuonna 2016. Linjalla liikennöi neljä
sähköbussia. Sähköbussiliikennettä varten linjan toiselle päätepysäkille on asennettu sähköbussin pikalatauslaite.
Turussa on liikennöinyt kuusi sähköbussia vuoden 2016 syksystä lähtien. Sähköbussiliikennettä varten linjan molemmille päätepysäkeille on asennettu sähköbussin pikalatauslaite. Sähköbussien päivittäinen liikennöintisuorite on pisimmillään yli 350 km. Turussa sähköbusseilla oli liikennöity reilun
puolen vuoden aikana (2017) yhteensä yli 240 000 km. Turussa energiayhtiö omistaa latausaseman.
Turku Energia on investoinut latauslaitteeseen, vastaa sen huollosta sekä sähkön myynnistä.
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HSL-alueen, Tampereen ja Turun sähköbussikokemusten perusteella sähköbussit ja latauslaitteet ovat
toimineet pääosin hyvin. Sähköbussit ovat selviytyneet varsin hyvin liikennöinnistä ja kaupunkien
kokemukset ovat olleet odotettua positiivisemmat. Sähköbussiliikenteen ympäristöimago on koettu
suomalaisilla kaupunkiseuduilla merkittäväksi ja matkustajat ovat ottaneet sähköbussit positiivisesti
vastaan.
Sähköbussiliikenteessä on kuitenkin ollut myös vikatilanteita. Vikatilanteet ovat johtuneet sekä sähköbussikalustosta että pikalatauslaitteista. Lisäksi on ollut vikatilanteita bussinkuljettajien kokemattomuuteen liittyen. Osa sähköbussikaluston vikatilanteista on ollut sähköbussiteknologiasta riippumattomia bussikaluston aiheuttamia vikatilanteita (mm. akselit, ovet). Bussinkuljettajien kokemattomuudesta johtuen vikatilanteita on aiheutunut mm. silloin kun sähköbussi on unohdettu kokonaan
ladata pikalatauslaitteella tai silloin kun on varikolla unohdettu täyttää lisälämmittimen dieselsäiliö.
Kokemattomuudesta johtuen on ollut myös ongelmia tiedonkulussa mm. bussikuljettajien ja ajojärjestelijöiden tai huoltohenkilökunnan välillä. Oulussa sähköbusseja ei olla lähitulevaisuudessa ottamassa käyttöön, joten sähköbussien akuston ja tekniikan kehittyminen sekä Suomessa muualta saatavat käyttökokemukset tulevat vaikuttamaan sähköbussiliikenteen kehitykseen toimintavarmemmaksi järjestelmäksi.
Sähköbussiliikenteen vikatilanteiden lisäksi sähköbussien latausjärjestelmän standardoinnin ja sähköbussikaluston jälkimarkkinoiden puutetta pidetään yhtenä merkittävimpänä sähköbussiliikenteen
kulmakivenä.
HSL:n ja Turun kaupungin tavoitteena on kasvattaa tulevaisuudessa sähköbussien määrää voimakkaasti kaupunkiseuduilla. Kalustostrategian mukaan HSL-alueella liikennöi vuonna 2025 noin 400
täyssähköbussia, mikä on 30 % HSL-alueen bussikalustosta. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa
tavoitteena on, että vuonna 2025 metro- ja junaliikenteen liityntälinjat ajetaan sähköbusseilla, joiden
käyttämä sähkö on kestävästi tuotettua. Lisäksi liikenteessä on noin 250 hybridi- tai plug-in-hybridibussia. Turun kaupungin sisäisessä liikenteessä käytetystä bussikalustosta vision mukaan 50 % on sähköistetty vuonna 2025. Tämä tarkoittaisi noin 100 täyssähköbussia Turussa vuonna 2025. Turku päättää keväällä 2019 seuraavat askelmerkit sähköistämiseen liittyen.
Suomessa ei ole toistaiseksi ollut kilpailutettua sähköbussien liikennöintiä. HSL-alueen sähköbussit
HSL on hankkinut Linkkeriltä ja vuokraa kalustoa liikennöitsijöille. Tampereella sähköbusseja liikennöi kaupungin liikelaitos Tampereen kaupunkiliikenne (TKL) ja Turussa kaupungin omistama Turun
Kaupunkiliikenne Oy. 21.8.2018 HSL on avannut kuitenkin tarjouskilpailun, jossa edellytetään sähköbusseilla liikennöintiä. Tarjouskilpailun myötä saadaan tietoa, miten sähköbussien edellyttäminen
vaikuttaa kilpailutetun liikenteen hintatasoon. HSL on hyväksynyt 21.8.2018 hallituksen kokouksessa
myös Tammelundin Liikenne Oy:n liikennöintisopimuksen option, jonka ehtona on ollut kahden sähköbussien käyttöönotto. Tammelundin Liikenne liikennöi sähköbusseilla samoilla yksikkökustannuksilla kuin dieselbussiliikennettä (tilaaja vastaa latausasemien toteuttamisesta Helsingissä).

3.4.3.

Hybridi

Hybridibussin energian lähteenä on sekä sähkö että dieselpolttoaine ja energiavarastona akut. Hybridibussit voidaan jakaa sarja- ja rinnakkaishybrideihin. Sarjahybridissä ei ole mekaanista yhteyttä
polttomoottorin ja vetävien pyörien välillä. Polttomoottori pyörittää generaattoria, jonka tuottama
sähkö ohjataan sähkömoottoriin tai varastoidaan akkuihin. Sarjahybridibussin voimanlähteenä toimii sähkömoottori.
Rinnakkaishybridissä sekä poltto- että sähkömoottorilla on mekaaninen yhteys vetäviin pyöriin. Voimanlähteenä voi toimia joko poltto- tai sähkömoottori tai molemmat yhdessä. Sähkömoottori toimii
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myös jarrutuksen generaattorina tuottamalla akkuihin varastoitavaa sähköä. Bussi käyttää liikkeelle
lähtiessä vain sähkömoottoria. Nopeuden kasvaessa käynnistyy polttomoottori automaattisesti.
Rinnakkaishybridibussi on kevyempi kuin sarjahybridibussi. Rinnakkaishybridijärjestelmän ohjaus
on kuitenkin monimutkaisempaa ja jarrutusenergian generointi ei ole yhtä tehokasta. Siten sarjahybridibussit ovat parempia hitailla bussilinjoilla, mutta nopeuden kasvaessa rinnakkaishybridibussien
hyödyt kasvavat.

Kuva 14. Volvon hybridibussi

Hybridibussikalusto ei moottoritekniikkaa lukuun ottamatta poikkea perinteisestä dieselbussikalustosta ja sen operoinnista. Hybridibussiliikenne on toimintavarmaa, eikä vaadi investointeja infrastruktuuriin. Hybridibussikaluston operointisäde on noin 600 km, polttoaineen saatavuus on erinomainen ja tankkausaika bussivarikolla muutaman minuutin. Hybridibusseja on saatavana useilta kalustotoimittajilta, kuten Hess, Irisbus, Iveco, MAN, Scania, Solaris, Van Hool, VDL ja Volvo. Hybridibussiliikenteessä käytetään pääasiassa 2-akselista bussikalustoa.
Hybrideillä päästöt alenevat varsinkin, jos käytetään uusiutuvaa dieseliä.

Hybridibussien etuna perinteisiin dieselbusseihin verrattuna on sähkön käyttö dieselin rinnalla. Perinteisissä dieselbusseissa jarrutusenergia menee hukkaan. Hybridibusseissa generoitu jarrutusenergia hyödynnetään seuraavassa kiihdytyksessä. Hybridibussin polttoaineenkulutus on siten 15-35 %
pienempi kuin vastaavissa olosuhteissa liikennöidyllä dieselbussilla. Toisaalta kaksi moottoria (polttomoottori ja sähkömoottori) lisäävät hybridibussikaluston hintaa ja painoa. Päästöjä voidaan vähentää enemmän käyttämällä uusiutuvaa biodieseliä fossiilisen dieselin sijaan.
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Suurin hyöty hybridibussikalustosta saadaan kaupunkiliikenteessä, jossa on paljon pysähdyksiä (mm.
bussipysäkit, liikennevalot) ja kiihdytyksiä. Hybridibussit tulee sijoittaa mahdollisimman hitaalle linjalle, jolloin niiden ominaisuudet saadaan hyödynnettyä parhaiten ja säästö polttoaineenkulutuksessa
saadaan maksimoitua.
Hybridibussiliikenne on ympäristöystävällisempää, hiljaisempaa ja käyttäjäystävällisempää kuin perinteinen dieselbussiliikenne. Hybridibussien hiilidioksidipäästöt alentuvat samassa suhteessa kuin
polttoaineenkulutus. Lisäksi hybridibussien hiukkas- ja typpioksidipäästöt ovat noin 40–50 % perinteistä dieselbussia pienemmät. Hiljaisuuden suhteen hybridibussilla ei saavuteta merkittävää etua
dieselbussiin verrattuna. Hybridibussit ovat jonkin verran hiljaisempia, sillä hybridibussissa on pienempi polttomoottori, joka ei ole jatkuvasti käynnissä eikä sen tarvitse käydä yhtä suurella kierrosnopeudella kuin dieselbussissa. Merkittävintä on hiljainen ja päästötön liikkeellelähtö sähkömoottorin käytöstä johtuen.

3.4.4.

Ladattava hybridi

Ladattavan hybridibussin käyttövoimana on sekä sähkö että dieselpolttoaine (voi käyttää myös uusiutuvaa dieseliä) ja energiavarastona akut. Ladattavat hybridibussit toimivat täyssähköbussien tapaan ja niiden voimanlähde on sähkömoottori aina, kun akkukapasiteettia on riittävästi käytettävissä.
Muutoin ladattavat hybridibussit toimivat hybridibussien tapaan. Ladattavalla hybridibussilla voidaan esimerkiksi liikennöidä sähkömoottorin voimin kaupunkiliikenteessä ja polttomoottorin voimin
kaupunkikeskustojen ulkopuolella. Etuna on myös, että ladattavat hybridit soveltuvat myös kierrosajoiltaan tiukoille linjoille, joilla ei välttämättä aina esimerkiksi liikenteen epäluotettavuuden vuoksi
jää riittävästi latausaikaa. Ladattava hybridibussi voidaan ladata täyssähköbussien latausinfrastruktuuria käyttäen. Ladattavan hybridin hankintakustannukset eivät kuitenkaan ole täyssähköbusseja
suuremmat. Hintaan voi kuitenkin vaikuttaa se, että kalustotoimittajina ovat toistaiseksi vain Volvo
ja Scania.
Ladattavien hybridibussien etuna täyssähköbusseihin verrattuna on, että bussiliikenne ei ole riippuvainen latauksesta. Matka ei katkea, vaikka yksittäinen lataustapahtuma jäisi suorittamatta, eikä ladattava hybridibussikalusto aseta rajoitteita bussin linjasivun pituudelle tai päivittäiselle operointisäteelle. Hybridibussiliikenne voidaan järjestää täyssähköbussiliikenteen tapaan joko päätepysäkkilatausta tai pelkkää varikkolatausta käyttäen. Ladattavilla hybridibusseilla toteutettava liikenne vaatii siten myös investointeja latausinfrastruktuuriin varikolle (ja linjan varrelle). Latausjärjestelmä voidaan toteuttaa pikalatausasemaratkaisuna päätepysäkillä, kuten täyssähköbusseilla tai latausjärjestelmällä varikolla. Varikkolataus vaatii ajoneuvoon suuremman akkukapasiteetin, mikä osaltaan vähentää matkustuspaikkoja ajoneuvon kokonaismassan noustessa korkeammaksi. Akkujen koko ja
määrä vaikuttavat suoraan ajoneuvon kokonaispaikkamäärään. Lisäksi kaksi moottoria (polttomoottori ja sähkömoottori) lisäävät ladattavan hybridibussikaluston hintaa ja painoa.
Ladattavassa hybridissä yhdistyvät perinteisen diesel- ja täyssähköbussin edut.
Päästöjen merkittävä vähennys edellyttää uusiutuvan dieselin käyttöä.
Heikkoutena on, että kalustoa valmistaa vain kaksi kalustotoimittajaa.

Sähköenergian ja polttoaineen saatavuus on erinomainen, mutta sähköenergian saatavuus vaatii investointeja latausinfrastruktuuriin. Pikalatauksen kesto bussilinjan varrella on keskimäärin noin
5min/20km, hidaslatauksen kesto bussivarikolla noin 1-12 tuntia ja tankkausaika bussivarikolla muutaman minuutin. Ladattavia hybridibusseja on saatavana kalustotoimittajista ainakin Scanialta ja Volvolta.
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Ladattavan hybridibussin energiankulutus ja päästöt riippuvat sähkömoottorin ja polttomoottorin
käyttösuhteesta. Voimanlähteenä sähkömoottoria käytettäessä ladattavan hybridibussikaluston
energiankulutus ja päästöt ovat verrattavissa täyssähköbussiliikenteeseen ja polttomoottoria käytettäessä polttoaineenkulutus ja päästöt ovat verrattavissa hybridibussiliikenteeseen. Ladattavan hybridibussin hiilidioksidipäästöt ovat noin 35-70 % pienemmät kuin perinteisellä dieselbussilla, kun huomioidaan tuotanto ja bussiliikenteen käytön aikaiset päästöt (well-to-wheel).
Seuraavassa kuvassa (kuva 15) on esitetty ladattava hybridibussi pikalatauksessa Hampurissa Saksassa.

Kuva 15. Ladattava hybridibussi pikalatauksessa Saksan Hampurissa
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Kuva 16. Scanian ladattava hybridibussi (Kuva: Scania)

3.5.

Helsingin, Tukholman ja Oslon tavoitteet

Helsingin seudun (Helsingin seudun liikenne, HSL), Tukholman seudun (SL) ja Oslon seudun (Ruter)
joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tavoitteet bussiliikenteen käyttövoimavaihtoehtojen
kehitykselle on esitetty seuraavissa kuvissa. Kaikilla seuduilla on tavoitteena fossiilisen dieselin käytön vähentäminen.
Oslossa Ruter As on määritellyt tavoitteekseen, alla olevan kaavion mukaisesti, Oslon joukkoliikenteestä on vuonna 2025 uusiutuvaa biodieseliä käyttövoimana käyttäviä busseja noin 20%, biokaasua
käyttäviä noin 45%, hybridejä noin 10% ja sähkö- tai vetybusseja 35%. Biokaasun osuuden on ennakoitu lähivuosina kasvavan, mutta pitkällä tähtäimellä sähköisen liikenteen on ennakoitu kasvattavan osuuttaan.
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Kuva 17. Ruterin tavoitteet bussiliikenteen käyttövoimavaihtoehtojen kehittymisestä Oslon seudulla (Movia 2016).

Tukholmassa Stockholms Lokaltarafik (SL) on määritellyt tavoitteekseen, alla olevan kaavion mukaisesti, Tukholman joukkoliikenteestä on vuonna 2025 uusiutuvaa biodieseliä käyttövoimana käyttäviä
busseja noin 20%, biokaasua käyttäviä noin 10%, noin 50% hybridejä, noin 10% plug-in-hybridejä ja
sähkö- tai vetybusseja 10%.

Kuva 18. SL:n tavoitteet bussiliikenteen käyttövoimavaihtoehtojen kehittymisestä Tukholman seudulla (Movia 2016).

Pääkaupunkiseudulla (HSL) on määritellyt tavoitteekseen, alla olevan kaavion mukaisesti, että pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteestä on vuonna 2025 päästöluokaltaan EEV päästöluokan busseja
noin 10%, Euro6 päästöluokan busseja noin 40 %, noin 20 % hybridejä ja sähköbusseja noin 30 %.
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Kuva 19. HSL:n tavoitteet bussiliikenteen käyttövoimavaihtoehtojen kehittymisestä pääkaupunkiseudulla (Movia
2016).
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4.

KÄYTTÖVOIMAVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

4.1.

Ominaisuudet, päästöt ja kustannukset

Eri käyttövoimien päästöt koostuvat paikallispäästöistä eli lähipäästöistä sekä hiilidioksidi- ja melupäästöistä. Käytön aikaiset paikallispäästöt vaikuttavat alueen ilmanlaatuun. Tässä selvityksessä
päästöjä on tarkasteltu eri käyttövoimavaihtoehtojen välillä käytön aikaisten paikallispäästöjen sekä
well-to-wheel hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. Käyttövoimavaihtoehdoista ympäristöystävällisimpiä ovat edellisistä näkökulmista tarkasteltuna uusiutuva biodiesel, biokaasu ja täyssähkö.
Uusiutuva biodiesel ja biokaasu eivät ole paikallispäästöttömiä, mutta fossiiliseen dieseliin verrattuna
paikallispäästöt ovat alhaisemmat. Esimerkiksi biodiesel ei sisällä lainkaan rikkiä ja biokaasun typenoksidipäästöt ovat noin 40 % ja pienhiukkaspäästöt noin 70 % pienemmät kuin fossiilisella dieselillä. Täyssähkö on täysin paikallispäästötöntä.
Biokaasun ja täyssähkön (Suomen keskimääräinen sähkön tuotantotapa) well-to-wheel hiilidioksidipäästöt ovat noin 90 % pienemmät kuin fossiilisella dieselillä. Uusiutuvan dieselin well-to-wheel hiilidioksidipäästöt ovat noin 80–90 % pienemmät kuin fossiilisella dieselillä. Neste ilmoittaa uusiutuvan
dieselin well-to-wheel päästöksi 90 % ja UPM 80 % pienemmäksi kuin fossiilisen dieselin.
Hybridibussiliikenne on myös ympäristöystävällisempää kuin perinteinen dieselbussiliikenne. Hybridibussit ja ladattavat hybridibussit eivät kuitenkaan ole täysin paikallispäästöttömiä. Hybridibussien
hiukkas- ja typpioksidipäästöt ovat noin 40-50 % perinteistä dieselbussia pienemmät. Hybridin wellto-wheel hiilidioksidipäästöt ovat noin 15-35 % pienemmät kuin fossiilisella dieselillä.
Ladattavan hybridibussin päästöt riippuvat sähkömoottorin ja polttomoottorin käyttösuhteesta. Voimanlähteenä sähkömoottoria käytettäessä ladattavan hybridibussikaluston päästöt ovat verrattavissa täyssähköbussiliikenteeseen ja polttomoottoria käytettäessä hybridibussiliikenteeseen. Ladattavan hybridin well-to-wheel hiilidioksidipäästöt ovat noin 35-70 % pienemmät kuin fossiilisella dieselillä.
Jos kuitenkin käytetään uusiutuvaa biodieseliä hybrideissä ja ladattavissa hybrideissä, ovat elinkaaren
aikaiset päästöt uusiutuvan biodieselin ja sähköbussin tasoiset eli päästöjen vähenemä on 80–90 %
fossiiliseen dieseliin nähden riippuen sähkö- ja polttomoottorin käytön suhteesta. Uusiutuvan biodieselin käyttömahdollisuutta saattaa kuitenkin rajoittaa, jos uusiutuvaa biodieseliä käytetään tällöin
melko vähän eikä jakelu tämän vuoksi ole alueelle mielekästä.
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Päästöt suhteessa dieselbussiliikenteeseen
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well-to-wheel päästöt (karkea arvio)
Kuva 20. Käyttövoimavaihtoehtojen well-to-wheel hiilidioksidipäästöt (karkea arvio) suhteessa dieselbussiliikenteeseen (Kettunen 2015, Edward 2011, Nylund ym. 2015, Mikkonen 2016, Neste 2018 ja UPM 2018).

Kustannusten osalta on tarkasteltu investointikustannuksista kalusto- ja infrakustannuksia sekä käytön aikaisista kustannuksista energia- ja huoltokustannuksia. Käyttövoimavaihtoehdoista pienimmät
investointikustannukset ovat dieselillä, uusiutuvalla biodieselillä ja hybridibusseilla. Edellisissä käyttövoimavaihtoehdoissa ei ole tarvetta infrastruktuuri-investointeihin. Diesel- ja biodieselkaluston investointikustannus on noin 240 000 € /bussi ja hybridikaluston investointikustannus noin 300 000 €
/bussi.
Kaasubussikaluston investointikustannus on hieman suurempi kuin dieselbussikalustolla noin
270 000 €. Lisäksi on investoitava kaasubussien tankkausinfrastruktuuriin (hidas- ja pikatankkauslaitteet) noin 1,5 miljoonaa euroa. Käyttövoimavaihtoehdoista korkeimmat investointikustannukset ovat
täyssähköllä ja ladattavalla hybridillä. Täyssähköbussikaluston ja ladattavan hybridibussikaluston investointikustannus on noin 420 000 € /bussi. Lisäksi on investoitava sähköbussien latausinfrastruktuuriin (hidas- ja pikatankkauslaitteet) satoja tuhansia euroja.
Käyttövoimavaihtoehtojen käytön aikaisten kustannusten arviointi on haasteellista muun muassa
polttoaineen kulutuksen ja energian hinnan vaihtelun vuoksi. Myöskään vaihtoehtoisten käyttövoimien huoltokustannuksista ei ole tarkkaa tietoa. Kaikkien käyttövoimavaihtoehtojen energiakustannuksiin vaikuttaa myös kaluston lisälämmittimen polttoaineen kulutus. Kaikilla käyttövoimavaihtoehdoilla lisälämmittimen polttoaineen kulutus on noin 3 l/h. Käyttövoimavaihtoehtojen välillä on
eroja lisälämmittimen käyttötarpeessa: vähiten lisälämmintä on tarve käyttää kaasubusseilla, joiden
moottorin lämpötila on korkein ja eniten sähköbusseilla, joissa moottori ei tuota vastaavassa määrin
lämpöä. Jos busseja säilytetään varikolla ulkona ja niitä lämmitetään ennen liikenteen aloitusta, on
kaikilla käyttövoimilla luonnollisesti sama tarve käyttää lisälämmitintä. Lisälämmittimen polttoaineen kulutuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin on kuitenkin vähäinen.
Tässä työssä käytetyllä polttoaineen kulutuksella (ei sisällä lisälämmittimen polttoaineen kulutusta)
ja energian hinnalla laskettuna käyttövoimavaihtoehdoista pienimmät energiakustannukset ovat
täyssähköllä noin 8 €/100 km. Seuraavaksi pienimmät energiakustannukset ovat ladattavalla hybridillä noin 16,50 €/100 km ja hybridillä noin 25 €/100 km. Diesel-, biodiesel- ja kaasubusseilla biokaasua
käytettäessä energiakustannukset ovat noin 35 €/100 km. Tässä työssä on arvioitu dieselin, biodiese-
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lin ja täyssähkön huoltokustannuksiksi noin 20 €/100 km sekä biokaasun, hybridin ja ladattavan hybridin huoltokustannuksiksi noin 25 €/100 km. Sähkömoottorit ovat diesel- ja kaasumoottoreita yksinkertaisempi, mikä alentaa huoltokustannuksia.
Seuraavassa taulukossa (taulukko 4) on esitetty käyttövoimavaihtoehtojen vertailu ominaisuuksien,
päästöjen ja kustannusten näkökulmasta.
Taulukko 4. Käyttövoimavaihtoehtojen vertailu ominaisuuksien, päästöjen ja kustannusten näkökulmasta.

DIESEL

BIOKAASU

TÄYSSÄHKÖ

HYBRIDI

LADATTAVA
HYBRIDI

KALUSTON
SAATAVUUS

ERINOMAINEN
HYVÄ (2-akseliset
(minibussit, 2-ak- bussit, telibussit,
seliset bussit, teli- nivelbussit)
bussit, nivelbussit)

HYVÄ (mini- HYVÄ (pääosin KOHTALAINEN
bussit, 2-akse- käytössä 2-akliset bussit, ni- seliset bussit)
velbussit)

KALUSTOTOIMITTAJAT SUOMEN MARKKINOILLA

Irisbus, Iveco,
MAN, MercedesBenz, Scania, Solaris, VDL ja Volvo

Iveco, MAN, Mercedes, Scania ja
Solaris

BYD, Ebusco,
Linkker, Mercedes, Scania,
Solaris, VDL ja
Volvo

Hess, Irisbus,
Scania ja Volvo
Iveco, MAN,
Scania, Solaris,
Van Hool, VDL
ja Volvo

KALUSTOKUSTANNUS (alv
0%)

240 000 €

270 000 €

420 000 €

300 000 €

JÄLKIMARKKINAT

Ennustettavat

Ei ole Suomessa
toistaiseksi, mutta
kaupunkien päätökset vaadittavista käyttövoimista vaikuttavat
jälkimarkkinoihin.

Ei ole SuoEnnustettavat Ei ole Suomessa toismessa toistaiseksi,
taiseksi, mutta
mutta kaukaupunkien
punkien pääpäätökset vaatökset vaaditdittavista käyttavista käyttötövoimista vaivoimista vaikuttavat jälkikuttavat jälkimarkkinoihin.
markkinoihin.
Todennäköisesi markkinaosuus voi
jäädä vähäiseksi.

MATKUSTAJAKAPASITEETTI
(2-akselinen
bussi)

Istumapaikat noin
30-40 paikkaa
Yhteensä noin 7080 paikkaa

Istumapaikat noin
30-40 paikkaa
Yhteensä noin 7080 paikkaa

Istumapaikat
noin 30-40
paikkaa
Yhteensä
noin 70-80
paikkaa

Istumapaikat
noin 30-40
paikkaa
Yhteensä noin
70-80 paikkaa

Istumapaikat
noin 30-40
paikkaa
Yhteensä noin
70-80 paikkaa

KALUSTOTYYPIT Saatavina 2-akselisina (HSL:n A1- ja
A2-koko), teleinä
ja nivelinä

Saatavina 2-akselisina (HSL:n A1- ja
A2-koko), teleinä
ja nivelinä

Saatavina 2akselisina
(HSL:n A1- ja
A2-koko) ja
nivelinä

Saatavina 2akselisina
(HSL:n A1koko)

Saatavina 2-akselisina (HSL:n
A1- koko)
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420 000 €

DIESEL

BIOKAASU

600 km

500–700 km (riip- Päätepysäkkila- 600 km
puu kaasusäiliöi- taus noin 50–
den koosta)
100 km*
Varikkolataus
noin 250 km
(riippuvat akkukapasiteetista)

600 km

TANKKAUS/LA- Tankkaus yö- tai
TAUS
päivätauolla varikolla tai ulkoisella
tankkausasemalla

Tankkaus varikolla
liikennöinnin päätyttyä joko hidastai pikatankkauksella

Päätepysäkkilataus päivän aikana linjalla sekä
varikkolataus yöllä
varikolla

TANKKAUS/LATAUSAIKA

Pikatankkaus 5-10 Pikalataus 3-6
min, Hidastankmin, Hidaslakaus noin 15 min taus 1-12 h
/bussi (kokonaiskesto riippuu kaasubussien määrästä)

Muutaman minuutin

Pikalataus 3-6
min, Hidaslataus
1-12 h
Tankkaus muutaman minuutin

33 l /100 km

100
kWh/100
km

noin 25 l /100 km
(polttoaineenkulutus on 15-35 %
pienempi kuin
dieselbussilla)

TOIMINTAMATKA

5-10 minuuttia

POLTTOAINEEN KULUTUS

TÄYSSÄHKÖ

HYBRIDI

Päätepysäkkila- Tankkaus
taus päivän ai- varikolla
kana linjalla
sekä
varikkolataus
yöllä varikolla

35 kg /100 km

LADATTAVA HYBRIDI

POLTTOAIERINOMAINEN
HYVÄ
NEEN TOIMI- Biodieseliä ei ole
TUSVARMUUS saatavilla Oulussa
tällä hetkellä. Todennäköisesti jakeluverkko laajenee kysynnän kasvaessa.

ERINOMAINEN ERINERINOMAINEN
OMAINEN

POLTTOAINEEN HINTA

0,08 €/kWh

1,00 €/l

8,00 €/100 km

noin 25
noin 16,50 €/100
€/100 km km

1,00 €/l, (biodiese- 0,90 €/kg
lin hinta +10%)

ENERGIAKUS- noin 33 €/100 km noin 31,50 €/100
TANNUKSET
km

0,10 €/kWh
1,00 €/l

LISÄLÄMMITTI- 3 l /h (ei ole huomioitu energiakustannuksissa)
MEN POLTTOAINEEN KULU- Dieselkäyttöinen, mistä aiheutuu ympäristöhaittoja. Lisälämmittimessä voidaan käytTUS
tää myös uusiutuvaa dieseliä tai biokaasua ympäristöhaittojen vähentämiseksi.
TOIMINTAVAR- ERINOMAINEN
MUUS

HYVÄ

HYVÄ

ERINHYVÄ
OMAINEN

KÄYTTÖIKÄ

Kalusto noin 15
vuotta

Kalusto noin 15
vuotta
Akut noin 5
vuotta
Latauslaitteet
noin 10 vuotta

Kalusto
noin 15
vuotta
Akut noin
5 vuotta

Kalusto noin 15
vuotta

Kalusto noin 15
vuotta
Akut noin 5
vuotta
Latauslaitteet
noin 10 vuotta

* Toimintavarmuuden vuoksi sähköbussilinjan optimaalisin pituus on 1/3 sähköbussin operointisäteestä (esim. toisella päätepysäkillä latausasemassa häiriö tai bussi ei ehdi lataamaan)
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PÄÄSTÖT

DIESEL

BIOKAASU

TÄYSSÄHKÖ

HYBRIDI

LADATTAVA
HYBRIDI

Biodiesel: Ei
paikallispäästötön,
CO2 (well-towheel) noin -90 %

Ei paikallispäästötön, CO2
(well-to-wheel)
noin -90 %

Paikallispäästötön,
CO2 (well-towheel) noin
90 % (Suomen
keskimääräinen
sähkön tuotantotapa)

Ei paikallispäästötön,
CO2 (well-towheel) noin
-15-35 %

Ei paikallispäästötön,
CO2 (well-towheel) noin
35-70 %

INFRAKUSTAN- Ei investointeja
NUS (alv 0%)
infrastruktuuriin

Pikatankkauslaitteet
700 000 €

PikalatauslaitEi investointeet (300-450
teja infrakW) 250 000 € struktuuriin
Biodieselin käytHidaslatauslaittöönotto ei aiHidastankkaus- teet (20-50 kW)
heuta kustannuk- laitteet 20 000- 20 000-50 000
sia infraan
50 000 €
€

HUOLTOKUSTANNUKSET

25 €/100 km

20 €/100 km

20 €/100 km

Pikalatauslaitteet (300-450
kW) 250 000 €
Hidaslatauslaitteet (20-50 kW)
20 000-50 000
€

25 €/100 km 25 €/100 km

Seuraavassa kuvassa on esitetty diesel-, kaasu- ja sähköbussien melupäästöt. Melu koostuu moottorimelusta sekä ajoneuvon vierintämelusta. Kaupunkiliikenteessä moottorin aiheuttama melu on hallitsevassa asemassa aina taajamanopeuksilla ajettaessa. Vasta yli 50 km/h nopeuksilla renkaista aiheutuva vierintämelu on hallitsevampaa. Kaupunkiliikenteessä toistuvat kiihdytykset, jarrutukset sekä
tyhjäkäynti lisäävät melua ja päästöjä. Kaasubussien moottorien aiheuttama melu on jonkin verran
dieselbussia pienempi. Sähköbussit ovat alhaisilla nopeuksilla kaikkein hiljaisimpia.

Kuva 21. Diesel-, kaasu- ja sähköbussien melu eri nopeuksilla (Oulun joukkoliikenteen ympäristöpäästöt eri käyttövoimille, Micropolis, 2018).
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4.2.

Kooste käyttövoimien eduista ja haasteista

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenvetona eri käyttövoimien keskeisimpiä etuja ja haittoja.
VERTAIL- UUSIUTUVA DIESEL ELI
TAVA TE- BIODIESEL
KIJÄ
PUOLTAVIA TEKIJÖITÄ

BIOKAASU

+ Ei edellytä lisäinves+
tointeja nykyiseen kalustoon, koska uusiutu- +
vaa dieseliä voidaan
+
käyttää sellaisenaan tai +
sekoitettuna fossiiliseen
dieseliin.
+
+ Voidaan käyttää bussien
vakiintunutta tekniikka.
+ Kaluston toimintavarmuus
+
+ Elinkaaren aikaiset
päästöt (well-to-wheel) +
alenevat 80–90 %.
+ Valmistetaan kasvi- ja +
puupohjaisesta selluloo- +
sasta sekä jätteistä ja
+
ruoantähteistä.
+ Toimintasäde kuten nykyisin dieselillä.
+ Tukee joukkoliikenteen
markkinointia ja ympäristöystävällistä imagoa.

Mahdollisuus paikalliseen biokaasun
käyttöön.
Vakiintunut tekniikka.
Kaluston toimintavarmuus
Elinkaaren aikaiset päästöt (well-towheel) alenevat 90 %.
Biokaasun käyttö ehkäisee kasvihuoneilmiötä muilla sektoreilla. Metaania (biokaasua) syntyy biojätteistä ja jäteveden
puhdistamon lietteiden mädätyksessä.
Maakaasun käyttömahdollisuus varapolttoaineena
Toimintasäde pitkä, joten tankataan kerran päivässä.
Energia dieseliä edullisempaa -10 %
Saatavissa kaikilla kalustotyypeillä.
Tukee joukkoliikenteen markkinointia ja
ympäristöystävällistä imagoa.

SÄHKÖ

HYBRIDI

+ Ei paikallispäästöjä
+
+ Pienet käyttökustannukset -75 %
+ Hiljainen kaupunkilii+
kenteessä
+ Elinkaaren aikaiset
päästöt (well-to-wheel) +
alenevat 90 % (Suomen
keskim. päästökerroin).
Voidaan hankkia myös
uusiutuvaa sähköä (vrt. +
uusiutuva biokaasu)
+ Tukee joukkoliikenteen
markkinointia ja ympäristöystävällistä imagoa.

LADATTAVA HYBRIDI

Jarrutusenergian +
hyödyntäminen
liikkeelle lähdettäessä.
Ei tarvitse erillistä
latausinfraa.
+
Pienempi polttoaineen kulutus ja
sitä kautta CO2 –
päästöt.
+
Elinkaaren aikaiset
päästöt (well-to- +
wheel) alenevat 25
%

Mahdollista liikennöidä pääsääntöisesti sähköllä, ladataan sähköbussin tavoin.
Pidempi toimintasäde kuin sähköbusseilla dieselmoottorin ansiosta.
Häiriötilanteissa
dieselillä.
Latausaika sähköbussia lyhyempi,
minkä vuoksi soveltuu useammille linjoille.
+ Tukee joukkoliikenteen markkinointia
ja ympäristöystävällistä imagoa.

VERTAIL- UUSIUTUVA DIESEL BIOKAASU
TAVA TE- ELI BIODIESEL
KIJÄ
HAASTEET
/RISKIT/
HEIKKOUDET

- Dieseliä kalliim- - Oulussa liikennekäyttöön jalostepaa +10 %
tun biokaasun tuotanto vielä vä- Käyttövoiman
häistä. Gasum on laajentamassa
hintakehitys arvuoden 2019 loppuun mennessä
voitus
biojätteen käsittelylaitosta. Bio- Jakeluverkko ja
kaasua on myytävissä liikennesaatavuus. Jakelu- käyttöön tällöin noin 80 biokaasuverkko on vasta
bussin verran.
laajentumassa,
- Ei täysin paikallispäästötöntä, NOx
mutta todennä(typenoksidit) -40 % ja pienhiukköisesti kasvaa
kaspäästöt -70 % dieseliä pienemkysynnän kasvamät.
essa.
- Kaasun tankkausasemainvestointi
- Talvikäytettävyy- noin 1,5 Meur, jos varikon lähellä
destä ei kokemuk- ei busseille soveltuvaa tankkaussia
asemaa.
- Tankkausasemaverkosto kehittymässä.
- Kalusto +30 000 eur/bussi (12 %)
dieseliä kalliimpi
- Huoltokustannukset dieseliä jonkin verran kalliimmat
- Muutokset varikon toimintoihin
(huolto ja tankkaus, mikäli hoidetaan omalla varikolla)
- Kaluston jälkimarkkinoita ei ole
Suomessa toistaiseksi, mutta kaupunkien päätökset vaadittavista
käyttövoimista vaikuttavat jälkimarkkinoihin.
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SÄHKÖ

HYBRIDI

- Suuret investoinnit
- Sähköbussi +75 % dieseliä kalliimpi
- Päätepysäkkien mahdolliset pikala- tauslaitteet 250 000 eur/kpl, varikkojen 20 000–50 000 eur/kpl
- Latausjärjestelmän standardointi kehitysvaiheessa
- Toimintasäde lyhyt (päätepysäkkilatauksella 50 km, latausaika noin 5
min/20 km) ja varikkolatauksella 250
km). Toimintavarmuuden vuoksi sähköbussilinjan optimaalisin pituus on
1/3 sähköbussin operointisäteestä
(esim. toisella päätepysäkillä lataus- asemassa häiriö tai bussi ei ehdi lataamaan).
- Akku- ja latausjärjestelmät kehitysvaiheessa (esim. latauslaitteiden standardointi)
- Järjestelmien toimintavarmuus
- Päätepysäkkilatauksen edellyttämä
aika rajoittaa sähköbussien soveltuvuutta linjoille
- Lisälämmittimen käyttö talvella dieseliä ja biokaasua suurempaa (voidaan
edellyttää uusiutuvaa dieseliä)
- Kaluston jälkimarkkinoita ei ole Suomessa toistaiseksi, mutta kaupunkien
päätökset vaadittavista käyttövoimista vaikuttavat jälkimarkkinoihin.

LADATTAVA HYBRIDI

Suuret investoin- nit
Kalusto noin 25 %
(60 000
eur/bussi) dieselbussia kalliimpi
Päästöt vähenevät vain 25 % die- seliin nähden
(toisaalta voidaan edellyttää uusiutuvan dieselin
käyttöä)
Kaluston jälkimarkkinat ennustettavat,
mutta melko vähäiset.

Suuret investoinnit
Kalusto yhtä kallista
kuin sähköbussit
Edellyttää sähköbussien tavoin latausinfran varikoilla (ja
päätepysäkeillä).
Vähemmän kalustovalmistajia
Kaluston jälkimarkkinoita ei ole Suomessa toistaiseksi,
mutta kaupunkien
päätökset vaadittavista käyttövoimista
vaikuttavat jälkimarkkinoihin.

4.3.

Kokonaiskustannusten vertailu

Kokonaiskustannusten vertailussa on huomioitu eri käyttövoimien investointikustannukset sisältäen
infra- ja kalustokustannukset, käyttökustannukset sisältäen energia- ja huoltokustannukset ja mahdollisen akkujen vaihdon sekä palkka- ja yleiskustannukset. Lisäksi on huomioitu investoinneille
korko (4 %) ja poistoaika 10 vuotta (sopimuskausi). Vertailussa käytetyt investointi- ja käyttökustannukset perustuvat taulukossa 1. esitettyihin kustannuksiin. Palkkakustannusten osalta on oletettu,
että palkkakustannukset ovat 60 % nykyisen dieselbussiliikenteen kustannuksista. Palkka- ja yleiskustannukset ovat samat käyttövoimavaihtoehdosta riippumatta.
Kokonaiskustannusten vertailussa on lisäksi oletettu, että sähköbussissa ja ladattavassa hybridi-bussissa (päätepysäkkilataus) on 100 kWh akkukapasiteetti, sähköbussissa (varikkolataus) on 300 kWh
akkukapasiteetti ja hybridibussissa on 15 kWh akkukapasiteetti. Kaikissa edellä mainituissa käyttövoimavaihtoehdoissa akut vaihdetaan kerran tarkastelujakson (10 vuotta) aikana eli 5 vuoden välein
ja akkujen hinta on 500 €/kWh. Kun akun tehosta on 80 % jäljellä, on laskennallisesti varauduttu akkujen vaihtamiseen. Akkuja voidaan käyttää muussa käytössä. Sähköbussiliikenteessä varikkolatausta
käytettäessä infrakustannuksiin on sisällytetty hidaslatauslaite jokaiselle bussille sekä päätepysäkkilatausta käytettäessä kaksi pikalatauslaitetta ja hidaslatauslaite jokaiselle bussille. Kaasubussiliikenteessä infrakustannuksiin on sisällytetty hidastankkauslaitteet jokaiselle bussille ja yksi pikatankkauslaite.
Seuraavissa taulukoissa ja kuvassa on esitetty käyttövoimavaihtoehtojen kokonaiskustannusten vertailu (tarkastelujakso 10 vuotta). Kokonaiskustannusten vertailussa on esitetty neljä esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki kuvaa pientä bussilinjaa, jossa on kaksi bussia ja yhden bussin vuosittainen liikennöintisuorite on 60 000 km. Toinen esimerkki kuvaa keskimääräistä bussilinjaa, jossa on viisi bussia ja yhden bussin vuosittainen liikennöintisuorite on 80 000 km. Kolmas esimerkki kuvaa suurta
bussilinjaa, jossa on kahdeksan bussia ja yhden bussin vuosittainen liikennöintisuorite on 100 000 km.
Neljäs esimerkki kuvaa kahden linjan liikennöintikohdetta, jossa on 20 bussia ja yhden bussin liikennöintisuorite on 100 000 km/vuosi.
Taulukko 5. Esimerkki 1 (2 bussia ja 60 000 km/bussi/vuosi). Käyttövoimavaihtoehtojen kokonaiskustannusten vertailu (tarkastelujakso 10 vuotta).

Investointikustannukset (€)
Infra

Kalusto

Käyttökustannukset (€/km)
Energia

Huolto

Akkujen vaihto

Kokonaiskustannukset
(€/10 vuotta)

Kustannusten nousu
(%)

0%

2 bussia ja 60 000 km/bussi/vuosi
Diesel

0

480 000

0,33

0,20

0,00

3 400 000

Biodiesel

0

480 000

0,36

0,20

0,00

3 500 000

1%

Biokaasu

1 410 000

540 000

0,30

0,25

0,00

4 600 000

33 %

Sähkö (päätepysäkkilataus)

540 000

840 000

0,08

0,20

0,08

4 300 000

27 %

Sähkö (varikkolataus)

40 000

840 000

0,08

0,20

0,25

3 900 000

14 %

0

600 000

0,25

0,25

0,01

3 500 000

4%

540 000

840 000

0,18

0,25

0,08

4 500 000

32 %

Hybridi
Ladattava hybridi
(päätepysäkkilataus)

Taulukko 6. Esimerkki 2 (5 bussia ja 80 000 km/bussi/vuosi). Käyttövoimavaihtoehtojen kokonaiskustannusten vertailu (tarkastelujakso 10 vuotta).
Investointikustannukset (€)
Infra

Käyttökustannukset (€/km)

Kalusto

Energia

Huolto

Akkujen vaihto

Kokonaiskustannukset
(€/10 vuotta)

Kustannusten nousu
(%)

5 bussia ja 80 000 km/bussi/vuosi
Diesel

0

1 200 000

0,33

0,20

0,00

10 700 000

0%

Biodiesel

0

1 200 000

0,36

0,20

0,00

10 900 000

1%

Biokaasu

1 425 000

1 350 000

0,30

0,25

0,00

12 700 000

19 %

Sähkö (päätepysäkkilataus)

600 000

2 100 000

0,08

0,20

0,06

11 800 000

10 %

Sähkö (varikkolataus)

100 000

2 100 000

0,08

0,20

0,19

11 700 000

9%

0

1 500 000

0,25

0,25

0,01

11 000 000

3%

600 000

2 100 000

0,18

0,25

0,06

12 400 000

16 %

Hybridi
Ladattava hybridi
(päätepysäkkilataus)

Taulukko 7. Esimerkki 3 (8 bussia ja 100 000 km/bussi/vuosi). Käyttövoimavaihtoehtojen kokonaiskustannusten vertailu (tarkastelujakso 10 vuotta).
Investointikustannukset (€)
Infra

Kalusto

Käyttökustannukset (€/km)
Energia

Huolto

Akkujen vaihto

Kokonaiskustannukset
(€/10 vuotta)

Kustannusten nousu
(%)

8 bussia ja 100 000 km/bussi/vuosi
Diesel

0

1 920 000

0,33

0,20

0,00

20 600 000

0%

Biodiesel

0

1 920 000

0,36

0,20

0,00

20 900 000

1%

Biokaasu

1 440 000

2 160 000

0,30

0,25

0,00

22 800 000

11 %

Sähkö (päätepysäkkilataus)

660 000

3 360 000

0,08

0,20

0,05

21 600 000

5%

Sähkö (varikkolataus)

160 000

3 360 000

0,08

0,20

0,15

21 800 000

6%

0

2 400 000

0,25

0,25

0,01

21 000 000

2%

660 000

3 360 000

0,18

0,25

0,05

22 800 000

10 %

Hybridi
Ladattava hybridi
(päätepysäkkilataus)

Taulukko 8. Esimerkki 4 (20 bussia ja 100 000 km/bussi/vuosi). Käyttövoimavaihtoehtojen kokonaiskustannusten vertailu (tarkastelujakso 10 vuotta).
Investointikustannukset (€)
Infra

Kalusto

Käyttökustannukset (€/km)
Energia

Huolto

Akkujen vaihto

Kokonaiskustannukset
(€/10 vuotta)

Kustannusten nousu
(%)

20 bussia ja 100 000 km/bussi/vuosi
Diesel

0

4 800 000

0,33

0,20

0,00

51 600 000

0%

Biodiesel

0

4 800 000

0,36

0,20

0,00

52 200 000

1%

Biokaasu

1 500 000

5 400 000

0,30

0,25

0,00

54 500 000

6%

Sähkö (päätepysäkkilataus)

1 400 000

8 400 000

0,08

0,20

0,05

53 800 000

4%

400 000

8 400 000

0,08

0,20

0,15

54 500 000

6%

0

6 000 000

0,25

0,25

0,01

52 600 000

2%

1 400 000

8 400 000

0,18

0,25

0,05

56 700 000

10 %

Sähkö (varikkolataus)
Hybridi
Ladattava hybridi
(päätepysäkkilataus)
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Kuva 22. Käyttövoimavaihtoehtojen kokonaiskustannusten vertailu (tarkastelujakso 10 vuotta).

Bussiliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien taloudellinen kannattavuus paranee liikennöintisuoritteen kasvaessa. Pienellä liikennöintisuoritteella sähkö- ja kaasubussiliikenteen korkeat investointikustannukset infraan ja kalustoon on haastavaa maksaa takaisin 10 vuoden tarkastelujakson aikana.
Siten kaasu- ja sähköbussikalustoa tulisikin ensisijaisesti hankkia tiheämmin liikennöidyille bussilinjoille. Vähän liikennöidyillä bussilinjoilla on taloudellisesti kannattavampaa liikennöidä dieselbussikalustolla. Sähköbussiliikenteessä kustannusten nousu asettuu noin viiden prosentin tasolle, kun on
löydettävissä vähintään noin kahdeksan bussin liikenne. Kaasubusseilla liikennöitäessä viiden prosentin liikennöintikustannusten kasvu saavutetaan noin 15–20 bussin liikennöintikokonaisuudella.
Kannattavuus paranee kaasubussien määrän kasvaessa, mutta usein rajoitteita asettaa kilpailukohteiden koko ja jakautuminen useammalle liikennöitsijälle.
Uusiutuva biodiesel on edullinen vaihtoehto bussiliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Uusiutuvan
dieselin heikkoutena on toistaiseksi heikko saatavuus ja jakeluverkko, joka todennäköisesti laajenee
nopeastikin muiden logistiikkayritysten biodieselin käytön lisääntyessä alueella. On mahdollista, että
kysynnän merkittävästi kasvaessa sen hinta nousee, koska tuotanto on toistaiseksi suhteellisen vähäistä. Uusiutuvaa biodieseliä on kuitenkin luontevaa käyttää vähintäänkin ympäristöissä, joilla
sähkö- tai kaasubussiliikenne ei ole perusteltua.
Biokaasun osalta merkittävin lisäkustannus aiheutuu tankkausaseman rakentamisesta. Vaihtoehtoisesti voidaan tukeutua julkiseen tankkausasemaverkostoon, mutta siirtoajomatkoista voi aiheutua
merkittävät lisäkustannukset. Julkisella Gasumin jakeluasemalla biokaasun hinta on 1,46 eur/kg (sis.
alv 24 %) ja Kiertokaari Oy:n jakeluasemalla 1,48 eur/kg (sis. alv 24 %). Oletuksena on ollut, että hinta
liikennöitsijälle olisi edullisempi. Lisäksi Gasum on laskenut, että jos se ei vastaa investoinnista, Gasum myy pelkkää kaasua hintaan 0,80 eur/kg (+alv). Isoilla noin 20–30 bussin liikennöintikokonaisuuksilla on perusteltua rakentaa tankkausasema varikolle. Jos liikennöitsijä vastaa biokaasun tankkauksesta, on liikennöitsijällä käytännössä seuraavat vaihtoehdot:
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a)

Käy tankkaamassa julkisella jakeluasemalla (aiheutuu siirtoajoja),

b)

Esim. Gasum tai Kiertokaari Oy rakentaa varikolle tankkausinfran vastaten investoinnista (liikennöitsijä maksaa kaasun hinnassa investoinnin, noin 1,05 eur/kg + alv) tai

c)

Liikennöitsijä rakennuttaa varikolle tankkausinfran (esim. Gasum/Kiertokaari Oy rakentaa)
ja maksaa esim. Gasumille/Kiertokaari Oy:lle kaasusta 0,80 eur/kg + alv. Jos liikennöitsijä vastaa kaasun tankkausinvestoinneista, on sopimusajan oltava riittävän pitkä, minkä lisäksi liikennöitsijältä edellytetään luottamusta, että investoinnilla on arvoa vielä sopimuskauden jälkeenkin.

Biokaasun tankkausasemaan investointi voi olla myös pienemmillä bussien määrällä taloudellisesti
kannattavampaa, mikäli varikon tankkausasema sijaitsee paikalla, joka houkuttelee myös muita kaasun käyttäjiä paljon eli tankkausaseman kannattavuus ei perustu pelkästään bussien tankkauksesta
saatavaan tuloon. Suuremmilla liikennöintikokonaisuuksilla biokaasun käytön taloudellisuus kasvaa,
koska voidaan tukeutua yhteen varikon tankkausasemaan. Lisäksi toistaiseksi kaasubussien etuna on,
että kaasubusseja on saatavissa myös telibusseina.
Suuremmilla liikennöintikokonaisuuksilla kokonaiskustannukset kasvavat
noin 5 % siirryttäessä uusiin käyttövoimiin.

Sähköbussiliikenteen investointikustannukset ovat suuret. Käyttökustannukset ovat kuitenkin edulliset. Sen vuoksi päätepysäkkilatausta käytettäessä sähköbussiliikenne on sitä kannattavampaa, mitä
tiheämpi vuoroväli linjalla on. Päätepysäkkilataus soveltuu käytettäväksi erityisesti kaupunkien paikallisliikenteessä linjapituudeltaan kohtuullisen lyhyillä sekä liikennöintisuoritteeltaan ja kalustomäärältään suurilla bussilinjoilla. Päätepysäkkilatausta käytettäessä on tarve lisäinvestoinneille päätepysäkkilatausasemien rakentamiseen. Varikkolataus soveltuu päätepysäkkilatausta paremmin käytettäväksi myös pienillä bussilinjoilla. Varikkolatausta käyttäen voidaan toteuttaa linjapituudeltaan
sekä lyhyitä että pitkiä linjoja, koska järjestämistapa ei vaadi latausta linjan varrella.
Hybridibussiliikenne on pienillä liikennöintikokonaisuuksilla taloudellisesti kaasu- ja sähköbussiliikennettä kannattavampaa. Suuremmilla liikennöintikokonaisuuksilla ei synny kuitenkaan mittakaavaetua, kun lisäkustannukset kohdistuvat kaluston hintaan. Hybridin heikkoutena on kuitenkin, että
kustannusten kasvaessa elinkaaripäästöt eivät kuitenkaan vähene yhtä paljon kuin biokaasulla tai
sähköllä liikennöitäessä, ellei käytetä uusiutuvaa biodieseliä.
Ladattavalla hybridillä on saavutettavissa hybridiä suuremmat päästövähennykset, mutta kustannukset ovat hybridiä suuremmat. Ladattavat hybridit näyttäytyvät kokonaiskustannuksiltaan kuitenkin
kalleimpana vaihtoehtona. Ladattavat hybridit voivat tulla kuitenkin kyseeseen silloin, jos haluttaisiin sähköistää linjoja, joiden päätepysäkkiajat ovat lyhyet eikä linjoilla ole välttämättä aina riittävästi
latausaikaa. Tällöin kustannukset voivat olla kuitenkin edullisemmat siihen nähden, että liikenteeseen lisättäisiin autoja sähköbussiliikenteeseen siirtymisen vuoksi.
Kokonaiskustannusten vertailutulosten esittämisessä ja tulkinnassa on huomioitava, että vertailu on
tehty tiettyjä oletuksia ja esimerkkejä käyttäen. Lisäksi vertailussa käytetyt investointi-, käyttö- ja
palkkakustannukset ovat yksinkertaistettuja arvioita. Esimerkiksi sähköbussiliikenteessä latauslaitteiden kustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen laitteen perustamiseksi tarvittavista rakennus- ja sähköverkollisista toimenpiteistä. Käyttökustannuksiin vaikuttavat merkittävästi bussien
energiankulutus sekä dieselin, kaasun ja sähkön hinta. Pienetkin muutokset oletusarvoissa voivat aiheuttaa suuria muutoksia kokonaiskustannusten vertailuun.
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Investointien poistoaikojen muuttaminen (laskelmassa käytetty poistoaikana 10 vuoden sopimusaikaa) muuttaa myös laskelmia tuntuvasti. Esimerkiksi sähköbussien latausaseman käyttöikä on todennäköisesti ainakin jonkin verran sopimuskautta pidempi. Biokaasun tankkausaseman elinikä on puolestaan 20–30 vuotta. Käyttökustannuksiin vaikuttavat merkittävästi bussien energiankulutus sekä
dieselin, kaasun ja sähkön hinta. Pienetkin muutokset oletusarvoissa voivat aiheuttaa suuria muutoksia kokonaiskustannusten vertailuun.
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5.

KÄYTTÖVOIMAVAIHTOEHTOJEN VAIKUTUKSET

5.1.

Yleiset vaikutukset kilpailutukseen

Bussiliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien kilpailutus toimii pääperiaatteiltaan samalla tavalla
kuin nykyinen dieselbussiliikenteen kilpailutus. Tilaajana toimii kaupunki tai joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen ja tilaajan suuntaan tarjoajina toimivat liikennöitsijät. Kilpailutuksissa kannattaa edellyttää uuden käyttövoiman kalustoa ilta- ja viikonloppuliikenteen kalustotarpeen verran.
Täydentävässä arkipäivien liikenteessä voidaan sallia vanhemman kaluston käyttö.
Tässä työssä on tunnistettu seuraavat vaihtoehdot bussiliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien kilpailutukseen.
Vaihtoehdot liikenteen hankintaan, kun liikennöitsijän vastuulla on myös infra ja kalusto:
1)

tilaaja edellyttää tiettyä käyttövoimaa tarjouskilpailussa,

2)

tilaaja määrittelee päästötavoitteet hankinnassa ja liikennöitsijä päättää, millä tavoin tavoitteet saavutetaan ml. käyttövoiman (käyttövoimien ja polttoaineiden pisteytys)

3)

vaihtoehtoisista käyttövoimista annetaan päästöjen mukaan lisäpisteitä ja varsinainen
käyttövoiman valinta on liikennöitsijällä tai

4)

tilaaja pyytää vaihtoehtoisia tarjouksia eri käyttövoimista.

Muuta huomioitavaa:
-

tarjous voi sisältää myös kiinteän osan, joka ei muutu suoritteiden muuttuessa (eur/v)
pidempi sopimuskausi, esim.
o 8 + 0-3 v optio
o 10 + 0-3 v optio
o 7 + 4 + 0-3 v optio (1. optiokausi edellyttää kaasu-/sähköbussien kokonaismäärän
kasvua)

Jos liikennöitsijä ei vastaa infrasta (ja kalustosta), ei tavanomaista pidempi sopimuskausi ole
perusteltua.
1)

VE 1 – Tilaaja edellyttää tiettyä käyttövoimaa tarjouskilpailussa

Ensimmäinen vaihtoehto on lähellä perinteistä dieselbussiliikenteen kilpailutusta Suomessa. Tässä
vaihtoehdossa tilaaja määrittää ennen kilpailutuksen aloittamista bussiliikenteen käyttövoiman ja
tarjousvertailu perustuu pääasiassa bussiliikenteen hintaan. Nykyinen pääasiassa bussiliikenteen hintaan perustuva tarjousvertailu ei mahdollista vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjoamista ilman tilaajan vaatimusta (se ei ole liikennöitsijöille kannattavaa). Tässä vaihtoehdossa tilaajalla on mahdollisuus määrittää tarjouspyyntöasiakirjoissa hyvin tarkkaan esim. kalustovaatimukset sekä lataus- tai
tankkausjärjestelmät. Kun bussiliikenteen käyttövoima sekä muut vaatimukset määritetään tilaajan
puolesta tarkkaan etukäteen, on tarjoukset yhteneväisiä ja helposti vertailtavissa.
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5.1.1.

VE 2 – Tilaaja määrittelee päästötavoitteet ja liikennöitsijä määrittelee
millä tavoin tavoitteet saavutetaan

Toinen vaihtoehto on yleisesti käytössä muissa Pohjoismaissa, mutta ei vielä Suomessa. Tässä vaihtoehdossa tilaajan suunnitteluvastuu on nykyistä pienempi ja tarjousvertailussa otetaan vahvasti huomioon bussiliikenteen ympäristö-, laatu- ja matkustajanäkökulmat. Tilaaja määrittää reunaehdot ja
tavoitteet bussiliikenteelle (mm. päästöt, melu, palvelutaso) ja tarjoajan suunniteltavaksi jätetään
bussiliikenteen käyttövoima, kalustoratkaisut ja mahdolliset lataus- tai tankkausjärjestelmät.
Vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjoaminen mahdollistetaan tarjouskilpailun pisteytystä muuttamalla niin, että bussiliikenteen hinta on vain yksi osakokonaisuus tarjousvertailussa. Päästötavoite
voi olla määriteltynä CO2 ekv. vähennys prosentteina. Liikennöitsijän valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus: pisteitä annetaan hinnan lisäksi päästötavoitteen saavuttamisesta (pisteytys
määritellään tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa). Liikennöitsijöiden tehtävä on tarjota tilaajan tavoitteita ja reunaehtoja vastaavaa, kyseiselle kaupunkiseudulle ja kilpailutetuille linjoille soveltuvaa
sekä taloudellisesti kannattavaa bussiliikennettä.

5.1.2.

VE 3 – Tilaaja antaa kalustopisteitä käyttövoimien ja päästöjen mukaan

Kolmas vaihtoehto on Suomessakin yleisesti käytetty. Tyypillisesti hintapisteet ovat olleet suurin valintaan vaikuttava tekijä. Kalustopisteitä on annettu 0-16 pistettä vaihdellen tarjouskilpailusta. Valintaperusteena on tällöin kokonaistaloudellinen edullisuus. Vuonna 2013 on Lahden linja-autoliikenteen kilpailutuksissa annettu lisäpisteitä myös kaasu- ja sähköbusseista. Pisteytyksen on hyvä perustua päästöluokkiin ja elinkaaren aikaisten päästöjen vähenemään. Pisteytys voi perustua esimerkiksi
Euro-päästöluokitukseen ja pisteitä annetaan sen mukaan, miten päästöt vähenevät eri luokissa. Todennäköisesti seuraavilla kilpailukierroksilla monilla seuduilla edellytetään kuitenkin jo, että koko
kalusto täyttää Euro 6 -päästöluokan. Tällöin lisäpisteitä voidaan antaa pohjautuen esimerkiksi elinkaaren aikaisten päästöjen hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen (well-to-wheel), typenoksidien
(NOx) ja pienhiukkaspäästöjen (PM) vähenemiseen. Koska nämä vähenevät eri käyttövoimilla eri tavoin, voidaan eri päästöjä pisteyttää eri tavoin. Tarjoajan päätettäväksi hinnan lisäksi, minkä käyttövoiman kalustoa tarjoaa liikenteeseen.

5.1.3.

VE 4 – Tilaaja pyytää vaihtoehtoisia tarjouksia eri käyttövoimista

Tilaaja voi kilpailuttaa liikennettä myös pyytämällä vaihtoehtoisia tarjouksia ja/tai tarjoaja voi jättää
tarjouskilpailussa useampia tarjouksia. Jos tilaaja kilpailuttaa hankinnan pyytämällä vaihtoehtoisia
tarjouksia, voi tilaaja valita lopulta tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisimman tai muulla tavoin parhaaksi katsomansa tarjouksen eri vaihtoehdoista. Tilaaja voisi kilpailuttaa liikenteen edellyttäen esimerkiksi, että uudessa kalustossa käytetään käyttövoimana biodieseliä, biokaasua tai sähköä.
Liikennöitsijät voivat jättää erilliset tarjoukset tällöin joko yhdestä tai useammasta käyttövoimasta.
Tilaajan etuna on tällöin, että mikäli kustannustaso nousee ennakoimattomasti, voidaan pitäytyä dieselbussiliikenteessä. Esimerkiksi YTV ja HSL ovat pyytäneet vaihtoehtoisia tarjouksia linjan 550 liikennöinnistä: vuonna 2005 YTV pyysi tarjouksia kahdesta linjan reittivaihtoehdosta ja 2012 HSL pyysi
tarjouksia linjan liikennöimisestä telibusseilla ja vaihtoehtoisesti nivelbusseilla.
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Sopimusajan pidentäminen, kun vastuu investoinneista on liikennöitsijällä
Kun liikennöitsijän vastuulla on tankkaus- ja latausinfrastruktuurin toteuttaminen ja kaluston hankinta, tarjouskilpailussa voidaan pyytää myös kiinteä osuus ja sopimuskauden pidentäminen on perusteltua. Tarjouksen kiinteää osuutta maksetaan perussopimuskautena (eur/kk, vertailuperusteena
eur/v) eikä siihen vaikuta suoritteiden muutokset. Tällä huomioidaan tankkaus- ja latausinfran toteuttaminen ja sähköbussien hankinta, mitkä eivät muutu suoritteiden mukaan. Perussopimuskauden
pituuden tulisi olla vähintään 7–8 vuotta ja optiot huomioiden vähintään 10 vuotta. Esimerkiksi HSL
kilpailuttaa syksyllä 2018 sähköbussiliikennettä siten, että perussopimuskausi on 6 vuotta, minkä lisäksi on mahdollisuus 5 vuoden optioon, mikäli sähköbussien osuus liikenteessä kasvaa. Jos liikennöitsijän vastuulla ei ole tankkaus- tai latausinfrastruktuurin toteuttamista biokaasu- tai sähköbussiliikenteessä tai sähköbussikaluston hankintaa, ei sopimuskauden pidentäminen tavanomaisesta ole
perusteltua. Bussiliikenteen hankinnat kilpailutetaan EU:n nk. palvelusopimusasetusta soveltaen
(1370/2007). Linja-autoliikenteessä sopimuskauden pituus on rajattu kymmeneen (10) vuoteen. Kun
liikennöitsijä vastaa merkittävistä investoinneista infrastruktuuriin ja kalustoon, voidaan sopimusaikaa pidentää 50 prosentilla eli 15 vuoteen.
Jos liikennöitsijällä ei ole vastuuta infrasta, ei sopimuskautta pidennetä
Jos tilaaja toteaa, että kolmannen osapuolen jakeluinfrastruktuuri biokaasulle on riittävä tai tilaaja
vastaa päätepysäkkilatauksen hankinnoista, ei sopimuskautta ole pääosin mahdollista pidentää. Sähköbussiliikenteen osalta voi olla kuitenkin mahdollista pidentää sopimuskautta, kun liikennöitsijän
vastuulla on useampien sähköbussien hankinta.
Muut huomioitavat seikat linja-autoliikenteen hankinnassa
Edellä mainittujen keinojen (vaatimus vaihtoehtoisesta käyttövoimasta, tarjouskilpailun pisteytyksen muuttaminen) lisäksi bussiliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä voidaan edesauttaa yhtenäistämällä bussiliikenteen kalustovaatimukset ja luomalla yhtenäiset toimintamallit bussiliikenteen kilpailutukseen. Kalustovaatimusten ja toimintamallien yhtenäistämisessä tärkeää on tilaaja- ja tuottajayhteistyö (kaupunkien, joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten ja liikennöitsijöiden välinen yhteistyö). Yhteistyötä voidaan lisätä mm. markkinavuoropuhelutilaisuuksien avulla
sekä käyttämällä avoimen hankintamenettelyn sijasta neuvottelumenettelyä bussiliikenteen hankinnassa. Kaupunkikohtaisten kalustovaatimusten poistaminen ja kalustotoimittajien standardikaluston
käyttäminen mahdollistaisi nopeammat toimitusajat ja pienemmät kalustokustannukset.
Bussiliikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia kilpailutettaessa tulee myös huomioida perinteistä dieselbussiliikennettä pidempi hankintaprosessi sekä riittävä sopimuskauden pituus. Hankintaprosessia
pidentää mahdollinen lisääntynyt viranomais- ja toimijayhteistyö sekä kaluston ja infrastruktuurin
pidemmät toimitusajat. Karkeasti voidaan arvioida, että bussiliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien kilpailutus kannattaa aloittaa puolitoista vuotta ennen bussiliikenteen aloittamista. Korkeammista investointikustannuksista johtuen sähkö- ja kaasubussiliikenteessä sopimuskauden tulee olla
perinteisen dieselbussiliikenteen nykyisiä sopimuskausia pidempi. Sähkö- ja kaasubussiliikenteessä
sopiva sopimuskauden pituus on 10 vuotta, jolloin kalustokustannus on mahdollista maksaa takaisin
bussiliikenteen sopimuskauden aikana.
Lisäksi bussiliikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia kannattaa kilpailuttaa riittävän isoina kokonaisuuksina. Karkean arvion mukaan riittävän isona kokonaisuutena voidaan pitää vähintään 10 bussin
(biokaasulla 15–20 bussin) liikennettä vaihtoehtoisella käyttövoimalla. Riittävän isot kilpailutuskokonaisuudet mahdollistavat tehokkaan ja taloudellisen bussiliikenteen järjestämisen. Kilpailutuskokonaisuus voi muodostua yhdestä tai useammasta linjasta. Kilpailutuskokonaisuuksia muodostettaessa
on kuitenkin huomattava, että kohteen koon lisäksi kohteen linjojen alueellisella sijoittumisella ja
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mahdollisilla yhteisillä päätepysäkeillä on suuri vaikutus esimerkiksi kalusto- ja autokiertojen sekä
mahdollisten latausjärjestelmien suunnitteluun ja tätä kautta myös bussiliikenteen kustannuksiin.
Kaasubusseja voidaan kilpailuttaa pienempinäkin kokonaisuuksina ja se voi olla pienemmille yrityksillä kannattavakin ratkaisu. Jos kaasun jakeluasemaverkosto ei ole kattava, voi tankkauksesta aiheutuvista siirtoajoista aiheutua kuitenkin merkittäviäkin kustannuksia.
Alueen ulkopuoliset suuret liikennöitsijät eivät herkästi lähde uusille toiminta-alueille aivan pienten
liikennöintikohteiden perässä, koska uusille alueille levittäytyminen vaatii aina merkittäviä investointeja. Toisaalta pienet liikennöitsijät suosivat usein pienempiä kilpailutuskohteita. Jotta kilpailutuksesta saadaan kaiken kokoisia yrityksiä kiinnostavia, tulee kilpailutuksissa tapauskohtaisesti harkita yhdistelmätarjousten hyväksymistä. Tällöin liikennöitsijä voi tarjota eri hinnan yhdestä kohteesta tai kahden/kolmen kohteen yhdistelmästä.

5.2.

Vaikutukset käyttövoimaan

Dieselbussiliikenteen kilpailuttaminen on jo vakiintunutta Suomessa. Pääsääntöisesti pyritään sopimuskausiin, joiden pituudet ovat 5–7 vuotta + 1–3 vuoden optiot. Vähintään viiden vuoden sopimus
mahdollistaa kaluston takaisinmaksun sopimuskauden aikana ilman liikennöintikustannusten merkittävää kasvua.
Dieselbussiliikenne on liikennöitsijöille tuttua, joten he huolehtivat itse kaluston hankinnasta tilaajan
määrittämien kalustovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti liikennöitsijät vastaavat myös varikon
järjestämisestä. Joissain kilpailutuksissa tilaaja on tarjonnut varikkoa tai varikkopaikkaa, mitä liikennöitsijä voi halutessaan hyödyntää. Kaluston tankkaus voidaan järjestää huoltoasemalla tai varikolla.
Liikennöitsijät huolehtivat itse tankkauksen järjestämisestä ja tarvittavista sopimuksista.
Sähkö- ja kaasubussiliikenteessä joukkoliikennetoimijat ja niiden roolit ovat pääosin samat kuin perinteisessä dieselbussiliikenteessä. Tilaajana toimii kaupunki tai joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen ja tilaajan suuntaan tarjoajina toimivat liikennöitsijät. Bussikalusto sekä lataus- ja tankkausjärjestelmät kannattaa kilpailuttaa yhtenä kokonaisuutena, jolloin tarjoaja kantaa vastuun kaluston ja järjestelmien yhteensopivuudesta.
Liikennöitsijät hankkivat bussikaluston ja vastaavat tarvittavista varikkotoiminnoista. Liikennöitsijä
tai varikon omistaja hankkii varikolle sijoitettavat lataus- tai tankkauslaitteet. Bussikalustoon sekä
lataus- ja tankkausjärjestelmiin liittyvä huolto ja koulutus kilpailutetaan osana kaluston ja lataus- tai
tankkauslaitteiden hankintaa. Tällöin huolto ja koulutus ovat liikennöitsijän sekä kalusto- ja laitetoimittajien vastuulla.
Sähkö- ja kaasubussiliikennettä kilpailutettaessa tulee tarjouspyyntöasiakirjoihin lisätä vaatimus
vaihtoehtoisesta käyttövoimasta tai tarjouskilpailun pisteytystä on muutettava nykyisestä. Lisäksi tulee huomioida perinteistä dieselbussiliikennettä pidempi hankintaprosessi sekä riittävä sopimuskauden pituus.

5.2.1.

Biodiesel

Biodieselbussiliikenteen kilpailuttaminen ei eroa merkittävästi perinteisestä dieselbussiliikenteen
kilpailutuksesta, koska sama kalusto ja varikot soveltuvat molemmille käyttövoimavaihtoehdoille.
Biodieselin tankkaus järjestetään varikolla, koska ulkoisilla tankkausasemilla ei pääsääntöisesti ole
biodieseliä tarjolla. Liikennöitsijät huolehtivat itse tarvittavien polttoainesopimusten tekemisestä.
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Liikenteen tilaajan tulee valvoa liikennöitsijän toimittamista dokumenteista, että busseja on tosiasiassa ajettu biodieselillä. Tarjouskilpailuissa voidaan biodieselin käytöstä antaa lisäpisteitä.

5.2.2.

Kaasu

Biokaasubussiliikenteen kilpailuttaminen voidaan tehdä perinteisen tarjouskilpailutuksen mukaan.
Varikoilla tulee huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta, etenkin jos kaasubusseja säilytetään suljetuissa tiloissa sekä eri viranomaisten kaasuajoneuvojen käytölle asettamista määräyksistä ja rajoituksista.
Biokaasun tankkaus voidaan järjestää varikolla. Vaihtoehtoisesti tankkaus voidaan järjestää jo olevilla
yleisillä tankkausasemilla. Liikennöitsijät huolehtivat itse tarvittavien polttoainesopimusten tekemisestä. Suuremmilla bussien määrillä on taloudellista, että liikennöitsijä vastaa tankkausaseman toteuttamisesta varikolle ja maksaa vain kaasun käytöstä. Pienemmillä määrillä on edullisempaa, että
liikennöitsijä hankkii kaasun jakeluaseman varikolleen ja maksaa myös tankkausaseman kustannuksista tankkaussopimuksessa. Todennäköisesti kovin pienillä määrillä (alle 10–15 kaasubussia) kaasun
jakelijat eivät ole kuitenkaan valmiita toteuttamaan kaasun tankkausasemaa varikolle, ellei se sijaitse
muun liikenteen kannalta edullisessa paikassa. Jos kaasun tankkausasemaa ei ole varikolla, voi siirtoajoista aiheutua merkittäviä kustannuksia, jos kaasun tankkausasema on kauempana.
Liikennöitsijä valitsee, missä kaasuautot tankkaa – varikolla tai jakeluasemalla.

Mikäli liikenteen tilaaja edellyttää biokaasun käyttöä, täytyy liikenteen tilaajan valvoa, että busseihin
ei ole tankattu edullisempaa maakaasua biokaasun sijasta.

5.2.3.

Sähkö

Sähköbussiliikenteessä päätepysäkkilatausta käytettäessä erityispiirteen muodostaa bussilinjan varrelle sijoitettavien pikalatauslaitteiden hankinta. Pikalatauslaitteet voi hankkia joko tilaaja tai tarjouskilpailussa voidaan edellyttää, että liikennöitsijä vastaa latausinfrastruktuurin toteuttamisesta.
Jos liikennöitsijä hankkii bussilinjan varrelle sijoitettavat pikalatauslaitteet, se saattaa tuottaa haasteita latauslaitteiden yhteiskäytölle (useampi liikennöitsijä käyttää samaa latauslaitetta). Ratkaisuna
voi olla, että sähköbussit keskitetään samaan sopimukseen. Jos kaupunki hankkii bussilinjan varrelle
sijoitettavat pikalatauslaitteet, haasteeksi voi muodostua latauslaitteiden ja bussikaluston yhteensopivuus.
Latauslaitteille hankitaan latausoperaattori, joka on sähköbussien latauslaitteiden lataussovelluksen
ja/tai latauspalvelun toimittaja. Latauspalveluun voi sisältyä mm. lataustapahtumien seuranta ja raportointi, energiankulutuksen seuranta ja laskutus sekä latauslaitteiden tekninen valvonta ja huoltotoimenpiteiden koordinointi. Mahdollinen latausoperaattori kannattaa kilpailuttaa osana latauslaitteiden hankintaa.
Sähköbussiliikenteessä myös energian hankinnassa tapahtuu muutoksia. Nykyisessä dieselbussiliikenteessä liikennöitsijä vastaa itse polttoainehankinnoista ja polttoaineen kilpailutuksesta. Liikennöitsijät voivat yrityskohtaisesti sopia polttoaineen hinnasta sekä valita itselleen sopivan polttoaineen jakeluyhtiön ja jakelupaikat. Sähköbussiliikenteessä tilanne on toinen. Mikäli sähköbussien latausinfrastruktuurin (bussilinjan varrella sijaitsevat pikalatauslaitteet) omistaa kaupunki, ovat liikennöitsijät riippuvaisia kaupungin tarjoamasta latausinfrastruktuurista ja kaupungin kilpailuttaman
sähkön hinnasta.
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Sähköbussien varikkolatauksesta vastaa liikennöitsijä.
Mahdollisista päätepysäkkien latausasemista vastaa tilaaja tai liikennöitsijä.

Mikäli liikenteen tilaaja edellyttää sähköbussiliikenteessä käytettäväksi esimerkiksi aurinko- tuulitai vesivoimalla tuotettua sähköä, tulee tilaajan valvoa liikennöitsijän toimittamista dokumenteista,
että bussien latausta varten on ostettu sopimusten mukaista sähköä. Samaan tapaan myös biokaasuliikenteessä täytyy liikenteen tilaajan valvoa, että busseihin ei ole tankattu edullisempaa maakaasua
biokaasun sijasta.
Sähkö- ja kaasubussiliikennettä kilpailutettaessa tulee tarjouspyyntöasiakirjoihin lisätä vaatimus
vaihtoehtoisesta käyttövoimasta tai tarjouskilpailun pisteytystä on muutettava nykyisestä. Lisäksi tulee huomioida perinteistä dieselbussiliikennettä pidempi hankintaprosessi sekä riittävä sopimuskauden pituus.

5.3.

Vaikutukset lataus- ja tankkausinfraan

Sähkö- ja kaasubussiliikenteessä yksi merkittävimmistä eroista perinteiseen dieselbussiliikenteeseen
verrattuna on investointitarve lataus- tai tankkausinfrastruktuuriin. Molemmissa bussiliikenteen
vaihtoehtoisissa käyttövoimissa vaaditaan investointeja lataus- tai tankkausinfrastruktuuriin vähintään bussivarikolle. Sähköbussiliikenteessä päätepysäkkilatausta käytettäessä tarvitaan lisäksi investointeja latausinfrastruktuuriin bussilinjan varrelle. Infrastruktuuri vaikuttaa tilantarpeisiin ja sähköbussiliikenteen tapauksessa myös sähköverkkoon. Bussilinjan varrelle sijoitettavat latauslaitteet
vaikuttavat myös kaupunkikuvaan.
Vaikutukset infransuunnitteluun ovat huomattavia, kun sähköbussiliikenne järjestetään päätepysäkkilatausta käyttäen. Bussilinjan varrella oleva latausinfrastruktuuri koostuu vähintään pikalatauslaitteesta, muuntamosta ja latauslaitetilasta, jossa sijaitsee laturi ja mittauskeskus. Muuntamo ja latauslaitetila aiheuttavat kohtuullisen merkittävän tilatarpeen pikalatauslaitteen läheisyydessä. Latauslaitetilan maksimimitat ovat esimerkiksi Espoossa 2,4 x 1,6 x 1,8 metriä tai 3,9 x 0,8 x 1,8 metriä, Tampereella 4,0 x 1,5 x 2,0 metriä ja Turussa 2,8 x 2,5 x 2,8 metriä (leveys, syvyys, korkeus). Pikalatauslaite
on noin 5 metriä korkea, mutta tilantarve leveys- ja syvyyssuunnassa ei ole merkittävä.
Suunnittelussa on myös huomioitava pikalatauslaitteen etäisyys muuntamosta ja latauslaitetilasta.
Jos muuntamo ja latauslaitetila sijaitsevat kaukana pikalatauslaitteesta, niin sähköverkon rakennuskustannukset nousevat. Karkean arvion mukaan 50 metrin etäisyys pikalatauslaitteen sekä muuntamon ja latauslaitetilan välillä on vielä kustannustehokkaasti järjestettävissä.
Sähköbussiliikenteeseen siirryttäessä kannattaa linjastoa kehitettäessä tunnistaa solmupisteitä, joilla
linjojen bussit voivat ladata. Solmupisteet ovat bussilinjan varrella olevia useiden linjojen yhteisiä
pysäkkejä mm. joukkoliikenneterminaaleissa. Tällöin pikalatauslaitteet voidaan mahdollisuuksien
mukaan hyödyntää useammalla bussilinjalla, mikä mahdollistaa latausinfrastruktuurin investointikustannusten minimoimisen ja pikalatauslaitteiden käyttöasteen maksimoimisen. Heikkoutena latausasemien sijoittamisessa linjan varrelle on lataukseen tarvittava aika. Lataustarve on noin 5
min/20 km eli noin 5 min/60 min ajoaika riippuen linjaston keskinopeudesta. Latausaika pidentää
matkustajien matka-aikoja ja vähentää siten linjojen houkuttelevuutta sekä vähentää pysäkkien kapasiteettia.
Bussilinjan varrella sijaitsevat sähköbussin pikalatauslaitteet tulisi sijoittaa aina bussin lähtölaituriin
riippumatta siitä, suoritetaanko lataus joukkoliikenneterminaalissa, joukkoliikenteen solmupisteessä
vai päätepysäkillä. Siten minimoidaan turha siirtoajo ja maksimoidaan sähköbussin latausaika. Lisäksi
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pikalatauslaite kannattaa sijoittaa bussilinjan molemmille päätepysäkeille, sillä se lisää sähköbussiliikenteen toimintavarmuutta. Sähköbussiliikenteen toimintavarmuutta voidaan lisätä myös käyttämällä suurempaa pikalataustehoa ja akkukapasiteettia. Suurempi pikalatausteho mahdollistaisi nopeamman latauksen ja siten latausaikojen lyhentymisen. Suurempi akkukapasiteetti mahdollistaa pidemmän operointisäteen.
Sähköbussin pikalatauslaitteet ovat sähköbussiliikenteen aloitusvaiheessa helpointa sijoittaa bussilinjan päätepysäkeille, joissa voidaan nykyisten tilavarausten puitteissa järjestää tilat ja sähköä latausinfrastruktuurille. Myös kaupunkikuvallisista syistä päätepysäkit ovat usein helpoimpia kohteita
sähköbussien pikalatauslaitteille.
Kaasubussiliikenteessä tulee bussivarikolla tankkausinfrastruktuurin investointien ja tilantarpeen lisäksi huomioida hallien ilmanvaihto. Kaasun ei saa olla mahdollista kerääntyä rakennusten sisälle tai
rakenteisiin. Ilmanvaihdon lisäksi hallit tulee varustaa automaattisella kaasuilmaisimella.

5.4.

Vaikutukset joukkoliikennesuunnitteluun

Bussilinjan varrella sijaitsevien sähköbussin pikalatauslaitteiden sijoittamisen osalta olennaista on
bussilinjan reitti ja luonnolliset käyttötauot, kuten kääntö- ja tasausajat joukkoliikenteen solmupisteissä ja päätepysäkeillä. Lähtökohtaisesti pikalatauslaitetta ei suositella sijoitettavan keskelle bussilinjaa, koska matkustajille koituva ylimääräinen odottaminen keskellä linjaa heikentää bussiliikenteen palvelutasoa ja matkustajatyytyväisyyttä. Poikkeuksena voidaan kuitenkin pitää luonnollisia
käyttötaukoja joukkoliikenteen vahvoissa solmupisteissä, jossa lataus mahdollistetaan sillä aikaa, kun
matkustajat nousevat bussin kyytiin ja poistuvat bussin kyydistä.
Laajassa sähköbussijärjestelmässä latausinfrastruktuurin sijoittaminen pelkästään bussilinjan päätepysäkeille ei ole todennäköisesti mahdollista linjojen kääntö- ja tasausaikojen puitteissa. Lisäksi vain
pieni osa matkustajista nousee kyytiin päätepysäkiltä ja latausinfrastruktuurin rakentaminen kaikkien linjojen päätepysäkeille ei ole kustannustehokasta.
Latauslaitteiden käyttöastetta maksimoitaessa on kuitenkin käytettävä tarkkaa harkintaa. Ensinnäkin
monen linjan yhteinen pikalatauslaite edellyttää aikataulusuunnittelua bussilinjojen lähtöaikojen
porrastamisen muodossa. Bussilinjojen lähtöaikoja on syytä porrastaa, jotta lataustapahtumat voidaan suorittaa sujuvasti vuoron perään eri linjojen välillä. Lisäksi latauslaitteen käyttö aivan sen maksimikapasiteetin rajoissa lisää bussilinjojen häiriöherkkyyttä. Vilkkaasti liikennöidyillä bussilinjoilla
ja -pysäkeillä on ilman lataustapahtumaakin riski bussivuorojen ketjuuntumiseen. Useamman bussilinjan yhteinen latauslaite voi lisätä ketjuuntumisen riskiä entisestään ja johtaa myöhästymisiin linjoilla. Latauslaitteista ei saa tulla pullonkauloja.
Sähköbussiliikenteessä päätepysäkkilatausta käytettäessä on myös huomioitava latausajan tarve linjalla. Latausajan tarve on huomioitava autokiertosuunnittelussa mahdollistamalla riittävät tasaus- ja
kääntöajat linjan varrella. Latausajan tarpeeseen vaikuttaa linjapituus, sähköbussin energiankulutus
ja latauslaitteen pikalatausteho. Karkeasti voidaan arvioida, että linjapituudeltaan 5 kilometrin bussilinjalla on latausajan tarve noin 3 min/kierto ja linjapituudeltaan 10 kilometrin bussilinjalla noin 5
min/kierto. Latausajan tarpeessa on huomioitu latauksen valmisteluun ja latauksen lopetukseen kuluva aika (30-60 sekuntia). Tasaus- ja kääntöaikoja suunniteltaessa kannattaa muistaa, että kalustomäärän lisääminen bussilinjalle pelkästään sähköbussiliikenteen mahdollistamiseksi ei ole taloudellisesti kannattavaa.
Sähköbussiliikenteen järjestäminen päätepysäkkilatausta käyttäen aiheuttaa rajoitteita linjasivun pituudelle. Karkeasti voidaan arvioida, että linjapituudeltaan korkeintaan 20 kilometrin bussilinja on
todennäköisesti vielä helposti sähköistettävissä päätepysäkkilatausta käyttäen (latausajan tarve 10
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min/kierto). Päätepysäkkilatausta käytettäessä latausajan tarve kasvaa pitkillä linjoilla liikennöitäessä. Esimerkiksi linjapituudeltaan 30 kilometrin bussilinjalla on latausajan tarve noin 15 min/kierto.
On hyvä huomioida, että sähköbussin operointipituus ei ole siten suoraan verrannollinen matkan pituuteen yhteen suuntaan. Toimintavarmuuden vuoksi täytyy varautua toisen latausaseman rikkoutumiseen tai tilanteeseen, ettei bussia ehditä lataamaan päätepysäkillä myöhästymisen vuoksi. Lisäksi
on hyvä varautua mahdollisten kiertoteiden varalle esim. liikenne-esteiden ja tietöiden kiertämiseksi.
Sähköbussiliikenteen toimintavarmuuden vuoksi linjan sivun pituuden on hyvä olla enintään 1/3 sähköbussin toimintasäteestä. Jos toimintasäde on noin 50 km, sähköbussilinjan sivun pituuden tulisi olla
enintään noin 17 km. Sivun pituuteen ja toimintasäteeseen vaikuttaa luonnollisesti akkujen koko. Lisäksi keskinopeus ja energiankulutus vaikuttavat tarvittavaan akkujen kokoon ja siihen, minkä pituinen linja soveltuu sähköbusseille.
Sähköbussiliikenne on mahdollista myös pitkillä linjoilla. Varikkolatausta käyttäen voidaan toteuttaa
sekä linjapituudeltaan lyhyitä, että pitkiä linjoja, koska järjestämistapa ei vaadi latausta bussilinjan
varrella. Sähköbussiliikenteen järjestäminen varikkolatausta käyttäen aiheuttaa kuitenkin rajoitteita
bussilinjan päivittäiselle operointisäteelle (noin 250 km).
Kaasubussiliikenteellä ei ole vaikutusta bussiliikenteen linjasto- tai autokiertosuunnitteluun, sillä
kaasubussikaluston operointisäde on kohtuullisen pitkä noin 400 km ja käyttövoima ei vaadi tankkausta bussilinjan varrella.

5.5.

Vaikutukset hankinta-aikatauluun

Bussiliikenteen hankinta-aikataulu koostuu hankintaprosessia edeltävästä selvitysvaiheesta, hankintaprosessista sekä hankintaprosessin jälkeisestä toteutusvaiheesta. Vaihtoehtoiset käyttövoimat vaikuttavat bussiliikenteen hankinta-aikatauluun sitä pidentäen. Tämä johtuu lähinnä lisääntyneestä viranomais- ja toimijayhteistyöstä sekä kaluston ja infrastruktuurin pidemmistä toimitusajoista.
Hankintaprosessia edeltävä selvitysvaihe pitää sisällään mm. suunnitelmat vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönotosta bussiliikenteessä sekä mahdolliset infrastruktuuriin liittyvät lupa-asiat. Esimerkiksi pikalatauslaitteen rakentaminen kaupunkiympäristöön vaatii vähintäänkin sijoitusluvan ja
naapureiden kuulemisen. Edellä mainituista tämä käyttövoimaselvitys kattaa yleisellä tasolla suunnitelmat vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönotosta. Infrastruktuuriin liittyvät luvat on hoidettava
kuntoon mieluiten ennen hankintaprosessin aloittamista, mutta viimeistään ennen hankinta-asiakirjojen julkaisemista. Tällöin hankinta-asiakirjoissa voidaan osoittaa tarjoajille mahdolliset latauslaitesijainnit. Lupa-asiat ovat tilaajan vastuulla.
Hankintaprosessin työllistävimpiä vaiheita ovat hankinta-asiakirjojen valmistelu, mahdolliset neuvottelut tarjoajien kanssa, tarjousten vertailu ja liikennöitsijän valinta sekä sopimusneuvottelut valitun liikennöitsijän kanssa. Vaihtoehtoisia käyttövoimia kilpailutettaessa hankinta-asiakirjojen valmisteluun kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä hankinta-asiakirjat poikkeavat mm. kalusto- ja infravaatimusten osalta perinteisestä dieselbussiliikenteestä.
Perinteisesti bussiliikennettä kilpailutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen ja sopimuksen allekirjoittamisesta liikennöinnin aloittamiseen varataan aikaa noin 6-10 kuukautta. Siten hankintaaika perinteisessä dieselbussiliikenteen kilpailutuksessa on noin vuosi.
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Avoin hankintamenettely nähdään bussiliikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia kilpailutettaessa kuitenkin haasteellisena. Avoimessa hankintamenettelyssä dialogi tilaaja- ja tarjoajaosapuolten välillä
jää usein hyvin vähäiseksi tai puuttuu kokonaan. Bussiliikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia kilpailutettaessa kannattaa varata aikaa viranomais- ja toimijayhteistyölle. Viranomais- ja toimijayhteistyö
voidaan mahdollistaa markkinavuoropuhelutilaisuudella sekä avoimen hankintamenettelyn sijasta
neuvottelumenettelyä käyttämällä. Markkinavuoropuhelutilaisuuden osalta tärkeää on tilaaja- ja tarjoajaosapuolten välisen kaksin keskisen keskustelun mahdollistaminen.
Hankintaprosessin jälkeen aikaa on varattava kaluston ja infrastruktuurin pidemmille toimitusajoille.
Sopimuksen allekirjoittamisesta liikennöinnin aloittamiseen kannattaa varata aikaa vähintään 12
kuukautta. Siten voidaan arvioida, että bussiliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien kilpailutus
kannattaa aloittaa puolitoista vuotta – 2 vuotta ennen bussiliikenteen aloittamista.
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Mikäli bussiliikenteen hankinta neuvottelumenettelyä käyttäen tuntuu liian raskaalta ja aikaa vievältä, voidaan dialogia tilaaja- ja tarjoajaosapuolten välillä lisätä myös avoimessa hankintamenettelyssä esimerkiksi järjestämällä markkinavuoropuhelutilaisuus osana hankintaprosessia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rajoitettua hankintamenettelyä, mikä mahdollistaa bussiliikenteen kilpailutukseen osallistuvien tarjoajien valinnan. Rajoitettu menettely ei muutoin lisää dialogia tilaaja- ja tarjoajaosapuolten välillä avoimeen hankintamenettelyyn verrattuna.

Uudet käyttövoimat edellyttävät pidempää hankinnan valmistelua,
hankinta-aikaa ja tarjouskilpailun ratkaisemista riittävän aikaisin
ennen liikennöinnin alkua tarvittavien valmistelujen tekemiseksi.
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Hankintaprosessia seuraa kaikissa tapauksissa toteutusvaihe. Toteutusvaihe pitää sisällään mm. kaluston ja mahdollisen infrastruktuurin tuotannon, toimituksen ja asentamisen. Tähän kannattaa varata aikaa vähintään 12 kuukautta vaihtoehtoisten käyttövoimien hankinnassa. Lisäksi toteutusvaihe
pitää sisällään mahdolliset sähköverkolliset toimenpiteet ja järjestelmätestaukset. Sähköverkolliset
toimenpiteet käsittävät sähköverkon ja sähköliittymien rakentamisen mahdollisille bussilinjan varrella sijaitseville pikalatauslaitteille. Sähköverkolliset toimenpiteet ovat tilaajan vastuulla. Järjestelmätestauksilla tarkoitetaan lataus- tai tankkausjärjestelmien testausta ennen bussiliikenteen aloittamista. Järjestelmätestaukset ajoittuvat toteutusvaiheen loppupuolelle, sillä ne voidaan suorittaa vasta
kun tarvittava infrastruktuuri on asennettu ja kalusto toimitettu.
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6.

SUOSITUKSET JA ETENEMISPOLUT

6.1.

Suositukset käyttövoiman käyttöönotolle

Uusiutuva biodiesel
Mikäli uusiutuvaa biodieseliän on saatavissa Oulun seudulle, ei sen käytölle ole rajoitteita. On kuitenkin mielekästä edellyttää uusiutuva biodieselin käyttöä kaikilla linjoilla, mikäli sitä edellytetään. Tällöin ei ole tarvetta rakentaa varikoille erillisiä tankkausasemia fossiiliselle ja uusiutuvalle dieselille.
Biokaasu
Biokaasun käytölle liikenteessä ei ole merkittäviä rajoitteita. Fossiilista dieseliä pienempien pienhiukkaspäästöjen vuoksi biokaasun käytöstä on enemmän hyötyä kaupunkialueilla. Jos linjat ulottuvat
etäälle Oulun keskustasta ja liikennöitsijöiden varikot voivat sijaita maaseudun päässä, on haittaa
siitä, että tankkausverkosto ei ole kovin kattava. Biokaasulla liikennöitäessä on taloudellisesti eduksi,
että muodostuisi 15–20 bussin kokonaisuus, joka on samassa kilpailukohteessa. Biokaasun merkittävä
etu on, että kalustoa on saatavissa kaikilla kalustotyypeillä eli myös telibusseilla. Bussien käytössä eri
linjoilla ei ole kuitenkaan rajoitteita, joten biokaasulla voidaan liikennöidä niin tiheämmin kuin harvemmin liikennöitäviä linjoja seuraavan kuvan mukaisesti.

Kuva 23. Biokaasulla liikennöitäessä on hyvä muodostaa vähintään 15-20 bussin kokonaisuus. Bussit voivat liikennöidä eri linjoilla.

Päätepysäkkiladattava sähköbussiliikenne
Täyssähköbussien lähipäästöttömyydestä ovat suurimmat hyödyt kaupunkien keskustoissa sekä kaupunkimaisilla alueilla, joilla bussien päästöt vaikuttavat hengitysilman puhtauteen. Sähköbusseista
on hyötyä kuitenkin kaikilla alueilla kokonaispäästöjen alentuessa. Kokonaispäästöt kuitenkin alenevat yhtä lailla uusiutuvaa dieseliä ja biokaasua käytettäessä. Seuraavassa kuvassa on hahmotettu erilaisia kokonaisuuksia, joilla sähköbussiliikenne on taloudellisesti yhtä kannattavaa. Sähköbussiliikenteessä on hyvä muodostaa vähintään kahdeksan bussin kokonaisuus, jotta latausasemat ovat tehokkaammassa käytössä. Linjapituuden kasvaessa liikenne on kannattavampaa; busseja ladataan harvemmin, mutta pidemmän aikaa keralla.
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Kuva 24. Päätepysäkkiladattavassa sähköbussiliikenteessä on hyvä muodostaa vähintään kahdeksan bussin kokonaisuuksia. Kuvassa olevat kokonaisuudet ovat yhtä taloudellisesti yhtä kannattavia. Useimmat Oulun seudun linjoista
on kierrosajaltaan noin 120–160 min pituisia.

Varikoilla ladattava sähköbussiliikenne
Varikkolataukseen perustuvissa sähköbussijärjestelmissä on vähemmän rajoitteita kuin päätepysäkkilataukseen perustuvissa järjestelmissä. Taloudellisesti on kuitenkin eduksi muodostaa vähintään
kahdeksan sähköbussin kokonaisuus, joka on samassa kohteessa, jotta varikolle tehtäviä investointeja
voidaan tehokkaasti hyödyntää. Pienkalustolla liikennöitäessä sähkön lataustarve on vähäisempi,
minkä vuoksi investointitarve varikolle on vähäisempi. Vain varikolla busseja ladattaessa liikennöintiä rajoittaa akkukapasiteetti, joka riittää noin 250 km/lataus liikennöintiin. Yhdellä latauksella voidaan liikennöidä noin 10 tuntia, joka vastaa lähes yhtä kuljettajan työpäivää. Bussi ei voi siten olla
koko päivää liikenteessä, vaan pitkissä autokierroissa sitä on tarve käydä lataamassa varikolla päivän
aikana. Varikkolataukseen perustuvissa järjestelmissä bussit voivat kuitenkin liikennöidä niin tiheästi kuin harvemminkin liikennöitävillä linjoilla. Suurimmat hyödyt saadaan keskusta- ja kaupunkimaisilla alueilla, mutta sähköbusseilla voidaan liikennöidä myös pidempiä linjoja.

Kuva 25. Varikkoladattavassa sähköbussiliikenteessä on hyvä muodostaa vähintään kahdeksan bussin kokonaisuuksia. Bussien käytölle eri linjoilla ei ole kuitenkaan rajoitteita. Merkittävin rajoite muodostuu akkukapasiteetista, joka
riittää noin 250 km eli noin 10 tunnin liikennöintiin.
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6.2.

Etenemispolku seuraaville kilpailuttamiskierroksille

Merkittävä osa liikenteestä kilpailutetaan siten, että uudet liikennöintisopimukset alkavat vuosina
2019 ja 2020. Vuonna 2020 alkavaa liikennettä aletaan kilpailuttaa jo vuoden 2019 alkaessa. Uusia käyttövoimia ei edellytetä vielä näissä kilpailuissa. Päästövaatimukset kiristyvät aiemmasta, kun kaikkien
bussien kalustovaatimuksena on Euro 6 -päästöluokan bussit. Vuonna 2020 alkavien sopimusten kilpailutuksissa voidaan kuitenkin antaa lisäpiste joko uusiutuvan dieselin tai biokaasun käytöstä, jos
niin päätetään ja jakeluverkoston katsotaan olevan riittävä. Vastaavalla tavalla esimerkiksi Lahdessa
vuoden 2013 kilpailutuksissa annettiin lisäpiste kaasubussien käytöstä. Lisäpiste suhteutetaan ko. kalustolla ajettavan liikennöintisuoritteen määrään.
Citylinjojen uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2021 alussa tai vuonna 2023, jos optiot käytetään. Ydinkeskustassa pienkalustolla kulkevilla citylinjoilla edellytetään sähköbusseja seuraavalla kilpailuttamiskierroksella. Koska linjat kulkevat kokonaisuudessaan keskustassa, on niiden lähipäästöttömyydestä merkittävää hyötyä. Citylinjoja liikennöidään nykyisin kolmella autolla, minkä lisäksi sopimuksessa on edellytetty yhtä citylinjojen väreissä olevaa vara-autoa. Pienkalustolle soveltuu parhaiten
varikkolataus. Vara-autoa voidaan hyödyntää siten, että autot voivat käydä myös päivän aikana ladattavana. Säännöllisesti vara-autoa käytettäessä täytyy sallia myös vara-autoksi muut kuin citylinjan
värityksessä olevat autot. Yksittäinen auto voi olla koko päivän poissa liikenteestä huollon tai esimerkiksi kolarikorjauksen vuoksi. Pienkalustoa on saatavilla sähköisesti useammalta valmistajalta Euroopassa. Paikkaluku sähköisissä pikkubusseissa vaihtelee 10–18 henkilön välillä riippuen akkupaketin
suuruudesta. Pienellä akkupaketilla voi ajaa noin 120–150 km ja isommalla akkupaketilla noin 230 km.
Suurempi akkukapasiteetti vie enemmän tilaa ja vähentää siten matkustajapaikkoja. Linjastoa uudistettaessa ja autokiertoja suunniteltaessa voidaan huomioida latausmahdollisuus myös keskellä päivää.
Seuraavat isommat kokonaisuudet ovat Kempeleen ja muiden eteläisten kuntien kohteiden kilpailutukset, joiden liikennöintisopimukset alkavat vuosina 2023 ja 2024. Kempeleen ja eteläisten kuntien
kohteissa voidaan edellyttää liikennettä seuraavan kerran kilpailutettaessa joko uusiutuvan dieselin
tai biokaasun käyttöä kokopäiväautoissa. Mikäli uusiutuvan dieselin saatavuudessa on haasteita tai
hinta kehittyy ennakoimattoman korkeaksi, liikennöitsijät voivat valita biokaasun. Kempeleen kohteessa voidaan edellyttää neljää (4) uutta autoa ja eteläisten kuntien kohteessa kuutta (6) uutta autoa.
Biokaasun käyttö pienillä automäärillä voi olla kuitenkin kannattamatonta, minkä vuoksi voidaan sallia yhdistelmätarjous, jos liikennöitsijä käyttää biokaasua. Haasteena biokaasun edellyttämisessä on,
että biokaasun tankkausaseman perustaminen varikolle voi olla kymmenelle autolle melko kallista
eikä julkinen tankkausverkosto todennäköisesti laajene kovin nopeasti etelään. Jos liikenteen voittaa
liikennöitsijä, jolla on Oulussa varikko, voi biokaasun käyttö olla kuitenkin realistisempaa.
Seuraavilla kilpailutuskierroksilla edellytetään uusiutuvan dieselin, biokaasun, sähkön tai hybridien
käyttöä. Hybridien ja ladattavien hybridien osalta päästöjen vähennykset ovat merkittäviä vain, jos
edellytetään myös uusiutuvan dieselin käyttöä. Koska seuraavat kierrokset kilpailutetaan vasta vuosien 2025 jälkeen, on todennäköistä, että käyttövoimaratkaisuja on mahdollista arvioida uudelleen
muiden kaupunkiseutujen kokemusten perusteella. Uusiutuvaa dieseliä ei ole saatavissa vielä Oulun
seudulla syksyllä 2018. Liikenteessä voidaan edellyttää joko uusiutuvan dieselin tai biokaasun käyttöä
ja tilanteen mukaan liikennöitsijät voivat arvioida, kumman käyttö on edullisempaa, mikäli uusiutuvan dieselin hinta esimerkiksi nousisi. Lisäksi biokaasu soveltuu hyvin myös telibussilinjoille.
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Uudet käyttövoimat otetaan käyttöön uusien liikennöintisopimusten myötä
cityliikenteessä 2021 alkaen tai 2023, jos käytetään optiot ja
muussa joukkoliikenteessä viimeistään 2025 alkaen.

Sähköbusseja voidaan edellyttää kaupunkialueen linjoilla, kuten linjoilla 4, 4A, 48, 7 ja 15. Laajempaa
sähköbussiliikenteeseen siirtymistä Oulun seudulla rajoittaa ainakin toistaiseksi se, että parhaimmilla
runkolinjoilla edellytetään suurempaa telibussikalustoa, linjoilla on pääsääntöisesti erilliset päätepysäkit ja monien linjojen vuorovälit ovat melko pitkät ja siten automäärät pieniä. Lisäksi monet
linjat ulottuvat pitkälle (>10 km) keskustasta, jolloin kierrosajat ovat pitkät ja se edellyttäisi suurta
akkukapasiteettia. Runkolinjojen 1–3 ja 5 vuorovälejä voitaisiin tihentää suunnitellusta 20 minuutista
15 minuuttiin, jolloin linjoja voitaisiin liikennöidä 2-akselisilla sähköbusseilla. Vuorovälien tihentäminen ei ole välttämättä perusteltua muiden tavoitteiden kannalta (kuten keskustan pysäkkien rajallinen kapasiteetti). Sähköbusseja ei ole taloudellisesti perusteltua ottaa käyttöön linjoilla, joiden autokierroissa ei ole riittävästi latausaikaa päätepysäkillä tai reitin varrella. Ajoaikojen nopeutuminen
liikennevaloetuuksia kehittäen tai ajoaikojen pidentäminen voi kuitenkin muuttaa tilannetta.
Ulompana kaupunkialueelta on vähemmän hyötyä lähipäästöttömyydestä. Sähköverkon riittävyys
tulee ottaa myös huomioon latausjärjestelmän suunnittelussa ja pikalaitteiden sijoittamisessa. Oulussa ei ole sähköverkon osalta varauduttu sähköbusseihin ja niiden lataukseen. Isompien sähköbussien kilpailuttaminen vaatii ennen aloittamista päätökset latausjärjestelmästä ja sen rakentamisesta.
Toteutettava latausjärjestelmä määrittelee kalustossa käytettävän pantografin käyttötavan.
Sähköbussiliikennettä kilpailutettaessa tarjouskilpailu on ratkaistava vähintään 12 kk ennen liikennöinnin alkua sähköbussien toistaiseksi pidempien toimitusaikojen vuoksi. Latausasemien sähköverkon edellyttämät toimet on tunnistettava jo ennen kilpailua yhteistyössä sähköverkkoyhtiön kanssa,
jotta voidaan varmistua latausasemien rakentamismahdollisuuksista. Tarjousajan on oltava riittävän
pitkä, jotta myös liikennöitsijät voivat varmistua sähköverkon kehittämistarpeista varikoille. Seuraavissa kaavioissa on hahmoteltu eri käyttövoimille soveltuvat linjastokokonaisuudet.
Etenemispolku
1)

Vuonna 2020 alkavien liikennöintisopimusten kilpailutuksissa ei edellytetä uusia käyttövoimia tai uusiutuvan dieselin käyttöä. Kilpailutuksissa voidaan antaa kuitenkin lisäpiste/pisteitä joko uusiutuvan dieselin tai biokaasun käytöstä.

2)

Citylinjojen vuonna 2023 (oletuksella, että nykyisen sopimuksen optiokausi käytetään)
alkavan liikennöintisopimuksen kilpailutuksessa edellytetään sähköistä pienkalustoa. Lataus tapahtuu varikolla, minkä vuoksi on luontevaa, että liikennöitsijä vastaa latauksesta.

3)

Kempeleen ja eteläisten kuntien liikennettä seuraavan kerran kilpailutettaessa edellytetään uusiutuvan dieselin tai biokaasun käyttöä kokopäiväautoissa (10 autoa). Kohteista
sallitaan yhdistelmätarjous, jos käytetään biokaasua. Kokonaisuus on melko pieni biokaasua käytettäessä, mutta biokaasun käyttö voi olla varteenotettava vaihtoehto, jos liikenteen voittaa operaattori, jolla on Oulussa varikko.

4)

Seuraavilla kilpailuttamiskierroksilla keskustalinjoilla (esim. 4, 4A, 48, 7 ja 15) voidaan
edellyttää sähköbusseja ja muilla uusiutuvan dieselin tai biokaasun käyttöä kokopäiväautoilla.
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Suositus
Oulun kaupunkialueen linjojen kokopäiväautoja (< 20 km/sivu) liikennöidään sähköbusseilla,
jos ko. kalustoa on saatavissa sähköbusseina.
Muiden linjojen kokopäiväautoja liikennöidään joko uusiutuvalla biodieselillä tai biokaasulla.
Pitkälle ulottuvilla linjoilla (Ii, Liminka) voidaan liikennöidä uusiutuvalla biodieselillä, ellei
biokaasun jakeluverkkoa ole alueilla.
Ennen kilpailutuksia liikennöitsijöiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua etenkin, jos
aiotaan edellyttää uusien käyttövoimien käyttöä. Etenemispolkua voidaan päivittää ja tarkentaa uusien tietojen ilmentyessä.
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