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Tausta

 Euroopan komission kehysehdotus (2014) vuoden 2030 ilmasto-

ja energiapolitiikan tavoitteista 

 2030 sitova KHK tavoite: - 40 % vuoden 1990 tasosta

 Päästökauppasektori (PKS): - 43 % vuoden 2005 tasosta

 ei-PKS (ml. liikenne) - 30-40 % vuoden 2005 tasosta

 Keskustelut taakanjaosta jäsenmaiden kesken ovat käynnissä

 Neuvotteluiden taustaksi tarvitaan tietoa 

energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutusmahdollisuuksista 

liikenteen päästöihin vuoteen 2030 mennessä. 
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Tavoitteet

1. Selvittää kuinka paljon tarkasteluun valituilla liikenteen 

toimenpiteillä on (olemassa oleviin suunnitelmiin perustuen) 

mahdollista vähentää liikenteen CO2-päästöjä vuoteen 2030 

mennessä

2. Arvioida mikä on näiden toimenpiteiden taloudellinen merkitys 

toteuttamiskustannuksina ja CO2-päästövähennysten 

taloudellisena arvona

3. Arvioida toimenpiteiden turvallisuus- ja 

kansanterveysvaikutuksia

4. Jäsentää työnjakoa kuntien ja valtion välillä toimenpiteiden 

toteuttamisessa



418.9.2015 4

VNK_ELLI: Energiatehokkuustoimenpiteet

1. Joukkoliikenteen edistämistoimenpiteet kaupunkiseuduilla

2. Joukkoliikenteen edistämistoimenpiteet pitkillä matkoilla

3. Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteet kaupunkiseuduilla

4. Yhdyskuntarakenteen kehittämistoimenpiteet

Vertailutietona lisäksi:

5. Tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönoton 

edistämistoimenpiteet 

6. Vähäpäästöisten henkilöautojen käyttöönoton 

edistämistoimenpiteet
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Esimerkkikohteet 

ja liikkumisen 

nykytila 

(Baseline)

Energiatehok-

kuustoimien

tunnistaminen 

ja valinta

Vaikutustarkastelut:

- päästöt

- kustannukset

- turvallisuus ja 

kansanterveys

Vaikutustarkasteluiden 

analysointi

Tulosten tulkinta ja raportointi

Työvaiheet 

Valtion ja kuntien 

roolien kartoitus
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Vaikutustarkasteluiden esimerkkikohteet

 Helsingin seutu

Oulun seutu

 Seutukuntien väliset pitkät matkat (yli 80-100 km)

 Karkea skaalaus koko maan tasolle

 Yhdyskuntarakenteen toimien ja teknologiakehityksen osalta 

koko maan kattava tarkastelu.

liikennejärjestelmäsuunnitelmat
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Vaikutustarkasteluiden materiaalit ja 

menetelmät

 Kansalliset ja kaupunkiseutujen liikennetutkimusaineistot sekä 

tilastot

 Kirjallisuus

 LIPASTO-päästölaskentajärjestelmä

 Excel-työkalut suorite-, päästö-, kustannus, turvallisuus-, ja 

kansanterveysvaikutusten sekä yhdyskuntarakenteellisten 

vaikutusten arviointiin

 HEAT-työkalu (kansanterveysvaikutukset)

 Haastattelut
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Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 

toimenpiteiden vaikutukset – kaupunkiseudut (1)

 Vaikutukset KHK-päästöihin n. -0,6 Mt (2014-2030)

 Muutokset kulkutapajakaumassa

 Ajoneuvokaluston vähäpäästöisyys ja biopolttoaineet

 Ainoastaan ilmastopolitiikan näkökulmasta tarkasteltuna 

joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittäminen ei ole 

erityisen kustannustehokasta

 Kaupunkiseuduilla päästöjen väheneminen syntyy seudun 

kehitykselle välttämättömien liikennepalvelujen kehittämisen 

sivutuotteena

 Helsingin seudulla raideliikenteen ja kevyen liikenteen infrastruktuuri-

investoinnit ovat miljardiluokkaa ja lisäksi käyttö- ja 

ylläpitokustannukset kasvavat.
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Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 

toimenpiteiden kustannukset – Helsingin seutu

Joukkoliikenneinvestoinnit 2016–2030 Koko investointi Milj. €

Vuosille 2016–2030 

kohdistuva osuus, Milj. €

Periodi, jolta 

kustannukset on otettu 

huomioon

- Pasilan läntinen lisäraide 40 10,5 2020–2030

- Helsingin raitiotieverkon tiivistäminen 120 46,1 2016–2030

- Länsimetron jatke Matinkylä-Kivenlahti 801 165,2 2022–2030

- Pienet kustannustehokkaat hankkeet 100 83,2 2016–2025

- Raide-Jokeri - runkolinja 550 raiteille 280
62,7 2022–2030

- Pääradan parantaminen Pasila–Riihimäki – 1. vaihe 150 30,9 2022–2030

- Espoon kaupunkirata Leppävaara–Espoon keskus 185 38,2 2022–2030

- Ruskeasannan asema Kehäradalla 50 10,3 2022–2030

- Pisararata 956 124,6 2025–2030

Yhteensä 2 682 571,7

Pyöräilyn investoinnit ja muut toimenpiteet 2016–2030

Koko kustannus 

nykyhinnoissa, Milj. €

Vuosien 2016–2030 osuus 

kustannuksista, Milj. €

Periodi, jolta 

kustannukset on 

otettu huomioon

- Pyöräilyn pääverkon toteuttaminen Helsingissä – Vaihe 1 97,0 80,7 2016–2025

- Pyöräilyn pääverkon toteuttaminen Helsingissä – Vaihe 2 43,0 9,2 2026–2030

- Yhteiskäyttöiset pyörät - 18,0 2016–2030

- Laatukäytävät, valaistus, kunnossapito n.a. n.a.

-Suunnitelmat, sääntöjen kehittäminen, kampanjat - 11,6 2016–2030

- Muiden Helsingin seudun kuntien kevyen liikenteen väylät n.a. n.a.

Yhteensä 140,0 119,3
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Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 

toimenpiteiden vaikutukset – kaupunkiseudut (2)

 Kävelyn ja pyöräilyn toimenpiteiden positiiviset 

kansanterveydelliset vaikutukset ovat suuret 

 Kansanterveyshyödyt vaikuttavat merkittävästi suunniteltujen 

toimenpiteiden taloudelliseen kannattavuuteen ja CO2-

päästövähennysten nettokustannuksiin

 Liikennejärjestelmäsuunnitelmien mukainen joukkoliikenteen 

edistäminen näyttäisi vähentävän liikenneonnettomuuksia, 

mutta kävelyn ja pyöräilyn lisääntyminen puolestaan lisäävän 

niitä 

 Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen vaikuttaa voimakkaasti se, 

millaisille väylille kasvu suuntautuu ja miten voimakasta kasvu on 
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Joukkoliikenteen toimenpiteiden vaikutukset –

pitkät matkat (1)

 Joukkoliikennelain muutosten jälkeen kilpailu joukkoliikenteen 

tarjonnalla ja matkalippujen hinnoilla on historiallisessa 

vaiheessa 

 Uutta tarjontaa on syntynyt ja syntyy lisää ja varsinkin ennakkoon 

ostettujen lippujen hinnat ovat todella edullisia 

 Ensi kertaa vuosikymmeniin joukkoliikenteen käyttö on laajasti 

mahdollista henkilöauton käyttöä edullisemmin

 Tarjonta- ja hintakilpailun merkitys rajautuu suurimpien 

kaupunkikeskusten välisiin yhteyksiin, jossa potentiaali 

kulkutapojen markkinaosuuksien muutoksiin joukkoliikenteen 

eduksi on olemassa



1218.9.2015 12

Joukkoliikenteen toimenpiteiden vaikutukset –

pitkät matkat (1)

 Vaikutukset KHK-päästöihin n. -0,5 Mt (2014-2030)

 Henkilöautomatkoista (kuormitus 1,2 henkilöä) n. 2 miljoonaa 

matkaa (n.1,5 % henkilöautolla tehdyistä pitkistä matkoista) 

joukkoliikenteeseen

 Ajoneuvokaluston vähäpäästöisyys ja biopolttoaineet

 Päästöjen vähennykset julkisen talouden kannalta ilman 

lisäkustannuksia
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Yhdyskuntarakenteen toimenpiteiden 

vaikutukset (1)

 Kaupungistuminen ja siihen liittyvä väestönkasvun keskittyminen 

kasvaville kaupunkiseuduille vähentää väestön keskimääräistä 

liikkumistarvetta

 Vuoteen 2030 mennessä voidaan saavuttaa vähennyksiä

keskimääräiseen henkilöautosuoritteeseen, jos uusi 

asuntorakentaminen suunnataan yhdyskuntarakenteen 

vyöhykkeille, joilla arkimatkat on mahdollista tehdä jalkaisin, 

polkupyörällä tai joukkoliikenteellä

 Asutuksen trendikehityksen ja yhdyskuntarakennetoimien kautta 

on mahdollista vähentää arkiliikkumisen henkilöautokilometrien 

määrää n. 6 % asukasta kohden

 Vaikutus kotimaan henkilöautoliikenteen KHK-päästöihin on 

n. -3 - 4 % (n. 0,2 Mt) aikavälillä 2014-2030



1418.9.2015 14

Yhdyskuntarakenteen toimenpiteiden 

vaikutukset (2)

 Täydennysrakentaminen on yksi tehokkaimmista 

yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvista toimista

 Vaikutetaan sekä uusien asuntojen sijaintiin että luodaan 

edellytyksiä joukkoliikenneyhteyksien parantamiselle.

 Taloudellisilla ohjauskeinoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi 

asukkaiden ja työpaikkojen sijaintipäätöksiin sekä 

liikkumiskäyttäytymiseen
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Tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien 

edistämistoimenpiteet 

 Kotimaisin painotuksin toteutetut biopolttoaineet ovat 

kansantaloudellisesti suotuisin vaihtoehto:

 eivät juurikaan rajoita talouskasvua

 päästöjen vähentämisen potentiaali on koko liikenteen 

käyttövoimapalettiin vaikuttaessaan suuri 

 saavutettavissa olevan päästövähenemän arvo kattaa tarvittavien 

polttoaineiden tuotekehitys-, tuotanto- ja jakeluketjun tukien arvon 

 Kotimaisten biopolttoaineiden käyttöä edistävät toimenpiteet 

ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä 

kustannustehokkaampia ilmastopoliittisia toimenpiteitä.

 Maksimaalinen CO2-päästövaikutus jopa yli -5 Mt (2015-2030)
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Vähäpäästöisten henkilöautojen käyttöönoton 

edistämistoimenpiteet 

 EU:n asettamien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen raja-

arvojen ja auto- ja ajoneuvoveron vaikutuksesta Suomen 

autokannan kulutus ja siten myös hiilidioksidipäästöt ovat 

laskeneet vuodesta 2008 lähtien
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Energiatehokkuustoimenpiteiden työnjako 

valtion ja kuntien kesken

 Toimenpiteiden suunnitteluun ja valmisteluun on valtion ja 

kuntien kesken omat, melko vakiintuneet käytäntönsä, mutta 

hankkeiden toteutuksessa ja niihin sitoutumisessa on 

ristiriitoja 

 Esimerkkinä kansallisen tason strategiat tavoitteineen, joiden 

toteuttaminen edellyttää yhteistä rahoitusta. Toisen osapuolen 

rahoituksen puuttuessa tai lykkääntyessä hankkeet siirtyvät tai 

jäävät jopa toteutumatta. 

 Puutteet kunnille suunnatussa oheistuksessa

energiatehokkuustoimien toteuttamisessa (esim. direktiivi 

puhtaiden ajoneuvojen hankinnasta) voivat hidastaa tai jopa 

estää hankkeiden toteutumista
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Päätelmät

 EU:n ei-päästökauppasektorin -36 % päästövähennystavoite 

vuoteen 2030  Suomen liikennesektori -4,6 Mt (vrt. 2005) 

 Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn ja yhdyskuntarakenteen 

toimenpiteiden potentiaali n. 1,3 Mt (2014-2030), eli n. 28 % 

tavoitteesta 

 Arviossa on mukana sekä kulkutapajaukauman muutoksen että 

teknologiakehityksen tuomat vaikutukset 

 Eivät erityisen kustannustehokkaita toimia kaupunkiseuduilla, mutta 

positiivisia vaikutuksia ilmanlaatuun, liikenneturvallisuuteen, 

sujuvuuteen sekä merkittävässä määrin kansanterveyteen

 Kaupunkikeskusten välisillä matkoilla on käynnissä mittakaavaltaan 

merkittävä hinnoittelun ja tarjonnan muutos  potentiaalia 

kustannustehokkaille päästövähennyksille?
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Päätelmät

 Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimenpiteiden potentiaali  

on selkeästi pienempi kuin tieliikenteen teknologiatoimenpiteillä 

ja biopolttoaineilla mahdollisesti saavutettava jopa n. 5 Mt

vähenemä (2014-2030)

 Toimenpidekokonaisuudet ovat osittain päällekkäisiä ja 

toisiaan täydentäviä - teknologiatoimenpiteet edistävät uusien 

kalusto- ja polttoainevaihtoehtojen kautta muiden 

energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuutta
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Kiitos!

Lisätietoja: anu.tuominen@vtt.fi

Raportti: Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimustoiminnan julkaisusarja 

14/2015  

http://vnk.fi/valtioneuvoston-selvitys-

ja-tutkimustoiminta/julkaisut

mailto:anu.tuominen@vtt.fi
http://vnk.fi/valtioneuvoston-selvitys-ja-tutkimustoiminta/julkaisut
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