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SMART MOBILITY FINLAND
•

Osa globaalia Smart Mobility spearheadia
(FI, SWE, NO, DK, GER, SG, IN, AUS)

•

80 työntekijää Suomessa (n. 200
globaalisti)

•

•

Neljä yksikköä:
•

Älykäs kaupunkiliikenne,

•

Liikennejärjestelmät,

•

Kestävä liikkuminen ja

•

SM Tampere

Lisäksi Digital Mobility Lab, joka keskittyy
data-analytiikkaan, digitaalisten
palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen
Tärkeimmät asiakkuudet: ELY:t, Väylä,
Helsinki, Espoo, Vantaa, Traficom, HSL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja jatkuva Lj-työ, tilannekuva ja tilanseuranta
Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus, rakennemallitarkastelut
Kehityskäytäväselvitykset, tieverkon kehittäminen, rataverkon kehittäminen
Liikennetalous ja hankearvioinnit, hankekohtaiset ennusteet, vaikutusten arviointi
Valtakunnallinen liikennemalli, alueelliset mallit (BRUTUS, EMME, Hybridi)
Tieliikenteen hinnoitteluselvitykset
Analyysi- ja vaikutusarviointimenetelmien kehittäminen
Politiikkatoimenpiteiden vaikutukset (lainsäädäntö, hinnoittelu, pysäköinti jne.)
EU-komission kehityshankkeet, CEF-rahoitusohjelmat

Kestävä liikkuminen ja turvallisuus
•
•
•
•
•
•

Kestävä liikkuminen (SUMP), liikkumisen ohjaus
Joukkoliikenteen suunnittelu
Kävelyn ja pyöräilyn suunnittelu, pyöräilyn verkkosuunnittelu
Jalankulun ja pyöräilyn mallintaminen
Liikenneturvallisuus, toimijatyöt, auditoinnit, kasvatustyö
Esteettömyys

Liikennesuunnittelu
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikennevalosuunnittelu
Terminaalien ja pysäköintilaitosten liikennesuunnittelu
Maankäytön liikennesuunnittelu, katuympäristöjen liikennesuunnittelu
Yleissuunnittelu
Tie- ja katusuunnittelu
Raitiotieliikenteen suunnittelu
Toimivuustarkastelut ja simuloinnit
Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Älyliikenne, liikenteen hallinnan suunnittelu
•
•
•
•
•
•
•

Julkisen sektorin älyliikenteen toimenpideohjelmat
Viranomaisten liikenteen hallinta, telematiikkasuunnittelu ja tunnelit
Erikoiskuljetukset
Liikenteen informaatio-, maksu- ja ohjausjärjestelmät, digihankkeet
Junaliikenteen ohjaus- ja informaatiojärjestelmät
Opastus ja viitoitus,
Liikennekeskukset, toimintamallit, koulutus

Ohjeet ja selvitykset

•

Liikennepolitiikka, Liikennejärjestelmät, strateginen suunnittelu,
hinnoittelu, vaikutukset

Sisältö

1. Lähtökohtia, suunnittelun merkitys ja murros
2. FLT – Etätyön vaikutukset liikenteen
kasvihuonekaasupäästöihin
3. FLT - Liikenteen palveluistumisen vaikutukset
liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin
4. Näkymiä liikenteen sähköistymiseen
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Lähtökohtana fossiilittoman liikenteen tiekartta
• Tavoitteena on puolittaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä
verrattuna vuoteen 2005, ja poistaa päästöt kokonaan
vuoteen 2045 mennessä.
• Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen
perusennuste päivitettiin kesällä 2021.
 Kotimaan liikenteen CO2 päästöt vähenevät 40 %
v. 2030 mennessä. Vanhassa ennusteessa
vähennys oli noin 37 %.
 Tarvittavien lisätoimien määräksi v. 2030
arvioidaan nyt 1,25 Mt (tiekartassa 1,65).
 Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ~ 0,39 Mt
 Autokannan uudistaminen

~ 0,16 Mt

 Liikennejärjestelmän tehostaminen

~ 0,07 Mt

 Muut keinot

~ 0,63 Mt

Ramboll

~5,6%
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Emissions M.ton)

MISTÄ HENKILÖLIIKENTEEN PÄÄSTÖT SYNTYVÄT?

Lähde: H. Liimatainen,
Tampere University

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET INFRAN ELINKAARESSA
• Kaupungit, kunnat ja rakennusalan
toimijat ovat asettaneet kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita
• Potentiaali infrarakentamisessa
vielä pääosin hyödyntämättä
• Kestävien ratkaisujen pohjaksi
tarvitaan tietoa infrarakentamisen
päästöistä

Kuva: Rakennuksen vähähiilisyyden
arviointimenetelmä, Ympäristöministeriön
julkaisuja 2019:22

• Suunnittelussa tehdään
merkittävimmät CO2-päästöihin
vaikuttavat päätökset

Konkreettisia toimia ja nopeita päästövähennyksiä

FUELSAVE
Understand the impact from road design on vehicle energy
consumption and associated climate effects

~95 % of all CO2 emitted from a roads lifecycle is from the traffic using it
~5 % comes from material production, transports and construction of the road
(~traditional LCA)

Early stages

Design

Detailed design

Calculation of CO2
from existing and new
road suggestion

Line selection for
optimizing CO2, bigger
investments

Choice of
superstructure for
optimization of CO2

NYT ON AIKA YMMÄRTÄÄ KUINKA MAAILMAMME ON MUUTTUNUT
– JA ALKAA UUDISTAA RAKENNETTUA YMPÄRISTÖÄ TOIMIMAAN LUONNON KUMPPANINA

Teollistumisesta lähtien olemme
rakentaneet rakennettua ympäristöä
hyödyntämällä luonnosta saatuja ja
teollisesti jalostettuja resursseja.

KESTÄVÄ RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
2030
IPCC 1.5 °C

Vaikka kestävä kehitys tavoittelee
ekologista, sosiaalista ja taloudellista
tasapainoa, näemme usein rakennetun
ympäristön irrallisena osana luonnosta.

Hiilinegatiivinen
rakentaminen

Hiilinegatiivinen
rakentaminen

Liikkuminen palveluna
Käyttäjien hyvinvoinnin edistäminen

Kestävä rakentaminen onkin nykyään
usein perinteistä teollista rakentamista,
jossa päästöjen vähentäminen nähdään
lisätyönä tai lisäkustannuksena

2000

1970

Hiilineutraali
rakentaminen

Vähähiilinen rakentaminen

Vihreä rakentaminen
Energiatehokas
rakentaminen

Öljykriisi
1920->

Uudistava (Regeneratiivinen)
suunnittelu näkee luonnon
monimutkaisena verkkona toisiinsa
kytkeytyviä organismeja.
Vastaavasti rakennettu
ympäristömme koostuu jo nyt toisiinsa
linkittyvistä digitaalisista
palveluverkoista. Nykyisessä
maailmassa parasta lisäarvoa
tuotetaan tehostamalla yhteistyötä ja
optimoimalla kokonaisuutta.

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen

2020
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UUDISTAVA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ

Teollistunut rakentaminen

Ympäristökriisi

Kiertotalouden edistäminen
Energiamurroksen edistäminen

Kun toimimme luonnon kumppanina
päästöjen vähentäminen ei ole lisätyö
tai lisäkustannus vaan ominaisuus,
joka tuottaa lisäarvoa koko
hankkeelle.

Ympäristökriisi johtuu siitä ettei teollistunut
ihminen enää osaa toimia luonnon kumppanina
tai ymmärrä kuinka osana luontoa tulisi toimia
–
Toisaalta digitalisaatio on luonut
mahdollisuudet toimia luonnon kumppanina
tavoilla, jotka aiemmin eivät olleet mahdollisia
9

HIILINEUTRAALIUDESTA CO2-NETTOPOSITIIVISEKSI

HIILIJALANJÄLKI

HIILIJKÄDENJÄLKI

Omat päästöjen
vähennystoimenpiteet

NETTOPOSITIIVISUUS

Omat päästöjen
vähennystoimenpiteet

Päästöjen
kompensointi

Hiilikädenjälki suurempi kuin jalanjälki

CO2e>0
CO2e<0

Hiilijalanjälki,
lähtötilanne

Uusi
hiilijalanjälki

Suora
hiilikädenjälki

Epäsuora
hiilikädenjälki

Lisäkompensoinnit,
innovaatiot puhtaampaan
teknologiaan, uusiutuvan
energian tuotto yli oman
tarpeen jne.
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Etätyön vaikutukset liikenteen
kasvihuonekaasupäästöihin

TAUSTA JA TAVOITE

• Fossiilittoman liikenteen tiekartta tunnistaa etätyön yleistymisen yhdeksi mahdollisuudeksi
liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämisessä.
• Etätyönteko (ja etäläsnäolo yleisesti) on yleistynyt vähitellen digitalisaation edetessä, mutta
koronapandemian vaikutuksena etätyöskentely lisääntyi kerralla merkittävästi.
• Etätyön määrän muutos ja siihen mahdollisesti liittyvä aluerakenteen muutos vaikuttavat
liikkumiseen ja liikenteeseen ja siten liikenteen päästöihin.
• Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää etätyön potentiaali liikenteen
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

LIIKENTEEN JA
LIIKKUMISEN MUUTOKSIA
2019–2020
Matkaluvut Helsingissä 2016–2020 (Helsingin
kaupungin liikkumistutkimus)

Liikenteen (ajoneuvojen) muutos (%) edelliseen
vuoteen verrattuna

Maanteiden liikennesuorite 2019–2020 (Fintraffic)
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seututiet
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Liikennesuoritteet 2017–2020 (Tietilasto)
Henkilöautojen
liikennesuorite
(milj.
ajonkm)

Matkustussuorite
henkilöautolla
(milj. hlökm)

Linjaautojen
liikennesuorite
(milj.
ajonkm)

Matkustussuorite
linja-autolla
(milj. hlökm)

Paketti- ja
kuormaautojen
liikennesuorite
(milj.
ajonkm)

Autoliikenteen
liikennesuorite
yhteensä
(milj.
ajonkm)

2017

40 614

66 600

630

8 200

8 981

50 225

2018

40 718

66 800

614

8 000

9 104

50 436

2019

40 718

66 800

601

7 900

9 068

50 387

2020
Muutos
2020 2019

39 092

64 100

523

6 800

8 928

48 543

-4,0 %

-4,0 %

-13,0 %

-13,9 %

-1,5 %

-3,7 %

TYÖSIJAINTIEN MUUTOKSET
KUUKAUSITTAIN
• Maaliskuussa 2020 voimaan tulleet rajoitukset sekä
etätyöhön ja etäopiskeluun siirtyminen vähensivät
asukkaiden sijainteja kodin ulkopuolella noin
kolmanneksen.
• Vaikutus oli suurimmillaan huhtikuussa 2020.

• Kesällä 2020 monien rajoitusten poistuminen ja
koronatilanteen helpottuminen alkoivat lisätä kodin
ulkopuolisten sijaintien määrää.
• Koronapandemian toisen aallon vaikutus syksyllä 2020
oli loivempi kuin keväällä.

• Työsijaintien muutos keväällä 2020 tapahtui
voimakkaampana kaupungeissa kuin
maaseudulla.
• Maaseudulla palattiin syksyllä 2020 vuoden 2019
tammikuun tasolle, mutta kaupungeissa jäätiin
enemmän kotiin toisen aallon aikana.
Työssä käytettiin Telia Crowd Insights -palvelua pandemia-ajan etätyön ja liikkumisen määrän
analyysiin. Crowd Insights perustuu Telian matkapuhelinverkoista saatuihin anonymisoituihin ja
aggregoituihin välitystietoihin, jotka yleistetään kuvaamaan koko väestöä.

KOTI- JA TYÖSIJAINTIEN MUUTOKSET PIRKANMAALLA
03-04/2020 VS. 03-04/2019
Työsijainti: Liittymälle arkipäivisin kotisijainnin ulkopuolella tunnistettu
Kotisijainti: Liittymälle päivittäin tunnistettu sijainti,
jossa liittymä herää aamulla ennen klo 9.

sijainti, jossa vietetään pisin vähintään tunnin pituinen viipymä klo 6–16.
Kaikille liittymille ei välttämättä synny kriteereitä täyttävää työsijaintia.
Työsijainniksi luokiteltavan viipymän voi aiheuttaa myös esimerkiksi
koulussa tai opiskelupaikalla käynti tai keskellä päivää kodin ulkopuolella
tehtävä asiointikäynti.

ETÄTYÖN VAIKUTUSKANAVAT LIIKKUMISEEN JA LIIKENTEEN
PÄÄSTÖIHIN
Levinson ym. (2016) jäsentää etätyön
vaikutukset liikenteeseen neljällä eri tavalla:
• korvaa (substitution): työmatka
korvataan työskentelemällä kotona,

• täydentää (complimentary): etätyö
synnyttää kysyntää muille kuin
työmatkoille
• muuntaa (modification): etätyöllä ei ole
vaikutusta työmatkojen määrään, mutta
se muuttaa matkojen kulkutapaa,
ajoitusta tai suuntautumista, sekä
• neutraali (neutrality): etätyöllä ei ole
vaikutusta liikkumistottumuksiin.

De Abreu e Silvan (2017) yhteenveto etätyön liikenteellisten vaikutusten
keskeisistä syistä ja seurauksista

TUTKITUT ETÄTYÖN ENNUSTESKENAARIOT
Taustaolettama, etätyö

Taustaolettama, väestö- ja aluekehitys

Skenaario SK1.
Minimi

Etätyöskentely palautuu koronaa
edeltävälle tasolle. Noin 14,4 prosenttia
työllisestä väestöstä olisi etätöissä.

Alue- ja väestönkehitys vastaa Tilastokeskuksen
väestöennustetta (2019), alue- ja väestörakenne
ei muutu aiemmin oletetusta.

Skenaario SK2.
Ennuste

Halukkaat jatkavat etätyöskentelyä
tulevaisuudessa, mutta osa lopettaa
etätyöskentelyn. Etätyöskentelevän
väestön määrä on noin 25 prosenttia
(keskiarvo vuosien 2019 ja 2020 arvoista).

Alue- ja väestönkehitys muuttuu osin etätyön
yleistymisen vaikutuksesta. Väestöennustetta
täydennetään painottamalla osin vuoden 2020
väestönkehityksen dynamiikkaa.

Skenaario SK3.
Maksimi

Etätyöskentely jää vuoden 2020
toukokuun tasolle. Noin 35 prosenttia
työllisestä väestöstä olisi etätöissä.

Alue- ja väestönkehitys muuttuu merkittävästi.
Väestöennustetta täydennetään painottamalla
voimakkaasti vuoden 2020 väestönkehityksen
dynamiikkaa.

KESKEISET TULOKSET

• Etätyönteko on yleistynyt vähitellen digitalisaation edetessä. Koronapandemian vaikutuksena etätyöskentely
lisääntyi merkittävästi. Etätyön yleistyminen vaikuttaa liikenteen suoritteisiin ja siten liikenteen CO2päästöjen määrään.
• Vuonna 2019 Suomessa oli noin 357 000 ja vuonna 2020 noin 790 000 etätyötä tekevää työllistä.
Henkilöautojen ajosuorite oli 4 prosenttia pienempi vuonna 2020 kuin 2019, mikä antaa käsityksen
etätyön yleistymisen vaikutuksen mahdollisesta suuruusluokasta.
• Hankkeessa tehdyn ennusteen mukaan etätyöskentelevien määrä on 574 000 vuonna 2030 ja 587 000 vuonna
2045. Maksimiskenaarion mukaan etätyötä tekeviä on 811 000 vuonna 2045.

• Etätyön lisääntymisestä johtuva henkilöautoliikenteen CO2-päästöjen vähenemä vuositasolla olisi suurimmillaan
noin 125 000 tonnia. Etätyön yleistymisellä voidaan parhaimmillaan saavuttaa vuonna 2030 noin 2,0
prosenttia ja vuonna 2045 noin 0,8 prosenttia tavoiteltavasta päästövähenemästä.
• Etätyön yleistyy riippumatta valtion ja kuntien edistämistoimenpiteistä. Etätyön yleistyminen on
perusteltua ottaa huomioon fossiilittoman liikenteen tiekartan jatkovalmistelussa muutoksena, joka pienentää
tarvittavaa päästövähenemää. Etätyön yleistymisen vaikutuksista tarvitaan myös lisää tutkittua tietoa.

Liikenteen palveluistumisen vaikutukset
liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE

• Fossiilittoman liikenteen tiekartassa osoitetaan keinot, joilla liikenteen päästöt voidaan vuoden
2005 tasoon verrattuna puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja poistaa kokonaan vuoteen 2045
mennessä.
• Liikenteen palveluistuminen sisältää uudet liikenteen palvelut, jotka perustuvat
kiinteästi digitalisaation mukana tuomiin mahdollisuuksiin. Palveluistumisessa
korostuvat asiakaslähtöisyyys, digitaaliset alustat, kysyntäohjautuvuus sekä
kuljetuskapasiteetin tehokas jakaminen ja yhteiskäyttö. Myös liikenne palveluna (Mobility as a
Service, MaaS) on keskeinen osa liikenteen palveluistumista.
• Fossiilittoman liikenteen tiekartan kontekstissa olennaista on systeemitason tarkastelu, jossa
liikenteen palveluistumisen vaikutuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti liikennejärjestelmän
ja sen kehittämisen kannalta.
• Hankkeen tärkein tutkimuskysymys liittyy numeeriseen liikenteen palveluistumisen
päästövähennyspotentiaaliin. Tuloksena halutaan yksi todennäköisin palveluistumisen
skenaario, jota tukemaan on mahdollista muodostaa muita skenaarioita.

LIIKENTEEN PALVELUISTUMINEN
Työn tarkasteluja varten
liikenteen palveluistumisen
muodot on luokiteltu.
Luokittelu on yksinkertaistus mm.
lähdekirjallisuudessa olevista
luokitteluista, sillä tämän työn
tarkasteluissa olennaista on
kuvata liikenteen palveluistuminen
sillä luokittelulla, mikä tukee
parhaiten skenaarioiden
muodostamista ja erityisesti
liikennemallinnusta.

Liikenteen palveluistuminen

Uudet ja
kehittyvät
liikkumispalvelut

Muut
palveluistumisen
tekijät

Vuokraus- ja
yhteiskäyttöpalvelut

Joukkoliikenne

Taksiliikenne
ml. ridehailing

Liikenne palveluna
(Mobility as a
Service)

Autonvuokraus ja
yhteiskäyttöautot

Perinteinen
joukkoliikenne ml.
Palvelu- ja
tilausliikenne

Kimppakyydit

Matkaketjut

Yhteiskäyttöiset
polkupyörät

Kutsuliikenne
ml. ridepooling

Muut uudet
liikkumispalvelut

Autonominen
liikenne

Yhteiskäyttöiset
sähköpotkulaudat

Muut tekijät

YHTEENVETO TYÖN TUTKIMUSMENETELMÄSTÄ
Valtakunnallinen liikennemallijärjestelmä
PERUSENNUSTEET 2030 & 2040

Päästöt

Maankäyttö
Autonomistus

Liikkumistarve

Henkilöliikennetutkimus.

Synteettinen
populaatio ja
liikkumistarpeet
Henkilöauto (kulj.)

(Kulkumuotovakio, hinta,
palvelutaso)

Simuloinnit ja
sijoittelut

Henkilöauto (matk.)
(Kulkumuotovakio, hinta,
palvelutaso)

Joukkoliikenne

(Kulkumuotovakio, hinta,
palvelutaso)

”Autonjakopalvelu”

Liikenneverkot

Matkustussuoritteet
Polkupyörä

(Kulkumuotovakio, hinta,
palvelutaso)

Energiatehokkuus

Kävely

(Kulkumuotovakio, hinta,
palvelutaso)

”Sähköpotkulauta”

(Kulkumuotovakio, hinta,
palvelutaso)

(Kulkumuotovakio, hinta,
palvelutaso)

SKENAARIO 3

SKENAARIO 2
SKENAARIO 1
Liikennepalvelu 1

ALUE:

Liikennepalvelu 2

…

Liikennepalvelu N

Liikennepalvelu 1

Liikennepalvelu 2

…

Liikennepalvelu N

Liikennepalvelu 1

Liikennepalvelu 2

…

Liikennepalvelu N

MaaS

MaaS

MaaS

Suuret kaupungit

Keskisuuret kaupungit

Harvaan asutut alueet

Toimenpiteet ja
vaikuttavat tekijät

VAIKUTUKSET LIIKKUMISKÄYTTÄYTYMISEEN

Uusien liikkumispalveluiden osalta haasteena
on se, että palveluiden nykyiset käyttäjät ovat
suurelta osin ”first movereita”, jotka
käyttäytyvät eri tavoin kuin myöhemmin
palveluiden piiriin tulevat suuret massat.

• Näin ollen nykyisiin palveluihin pohjautuvissa
arvioissa vaikutukset liikkumiskäyttäytymisessä
eivät välttämättä vastaa tulevaa liikkumiskäyttäytymistä.
Kirjallisuudessa kuvatuista liikenteen palveluistuminen vaikutuksista liikkumiskäyttäytymiseen
saadaan lähtökohtia liikenteen palveluistumisen
skenaarioihin sekä vertailukohtaa työn liikennemallitarkasteluissa saataville kulkumuotosiirtymille
joskin on huomioitava, että vaikutusten arvioinnissa
hajonta on ollut hyvinkin suurta.

Kuva: Suomalaisten kiinnostus käyttää jaettuja takseja, yhteiskäyttöautoja ja MaaSpalvelupakettia (Liljamo 2018).

SKENAARIOTARKASTELUT

Selvityksessä on tavoitteena muodostaa kirjallisuuden ja työpajan tulosten perusteella 3 skenaariota
liikenteen palveluistumiselle, kun tarkasteluvuosina ovat 2030 ja 2045.
Skenaarioissa olennaista on arvioida mahdollisimman realistisesti, kuinka palveluistumisen eri muodot
otetaan käyttöön eri alueilla (suuret kaupungit, keskisuuret kaupungit ja harvaan asutut alueet) ja kuinka ne
vaikuttavat MaaS:n ja uusien liikennepalveluiden tarjontaan ja sitä kautta autonomistukseen ja palveluiden
hintaan ja palvelutasoon:
SKENAARIO 1: Oletettu palveluistuminen
SKENAARIO 2: Oletettua vähäisempi palveluistuminen
SKENAARIO 3: Oletettua merkittävämpi palveluistuminen

Vertailukohtana palveluistumisen skenaarioille on SKENAARIO 0, jossa ei ole mukana uusien
liikennepalveluiden ja MaaS:n mukana tuomaa palveluistumista (liikennemallin perusennuste).

AUTONOMISTUS (OLETETTU SKENAARIO)

Vuonna 2030 liikennepalveluiden kasvanut kysyntä ja sitä
kautta kasvanut tarjonta on lisännyt mahdollisuuksia
autottomaan elämään erityisesti suurissa kaupungeissa.
Harvaan asutuilla alueilla koetaan edelleen monissa tapauksissa
oltavan yksityisautosta riippuvaisia.
Oletettu autonomistuksen väheneminen segmenteittäin ja
alueittain vuonna 2030:

Vuonna 2045 autonomisen liikenteen myötä
liikennepalveluiden tarjonta on mullistunut ja erityisesti
kutsuliikenteen ja taksiliikenteen palvelutaso ja hinta ovat laskeneet
merkittävästi yksityisautoon nähden erityisesti siksi, että
autonomisen auton hankintahinta on merkittävästi nykyistä autoa
kalliimpi. Näin ollen vuonna 2045 autonomistus on laskenut
merkittävästi ja lähinnä suuren tulotason kotitalouksissa on varaa
yksityisauton omistukseen:

Perhe- ja
työsidonnaiset

Perhe- tai
työsidonnaiset

Riippumattomat

•

Suurissa kaupungeissa muista kuin suuren tulotason
ruokakunnista 40% on luopunut kokonaan autonomistuksesta

Suuret kaupungit,
ruokakunnassa 1
auto

2% luopuu
autosta

4% luopuu
autosta

15% luopuu
autosta

•

Suurissa kaupungeissa suuren tulotason ruokakunnista 15% on
luopunut kokonaan autonomistuksesta.

Suuret kaupungit,
ruokakunnassa useita
autoja

4% luopuu
yhdestä autosta
ja 1% kaikista
autoista.

8% luopuu
yhdestä autosta
ja 2% kaikista
autoista.

20% luopuu
yhdestä autosta
ja 10% kaikista
autoista.

•

Suurten kaupunkien ulkopuolella muista kuin suuren tulotason
ruokakunnista 30% on luopunut kokonaan autonomistuksesta

Keskisuuret
kaupungit,
ruokakunnassa 1
auto

1% luopuu
autosta

5% luopuu
autosta

5% luopuu
autosta

•

Suurten kaupunkien ulkopuolella suuren tulotason ruokakunnista
10% on luopunut kokonaan autonomistuksesta.

Keskisuuret
kaupungit,
ruokakunnassa useita
autoja

2% luopuu
yhdestä autosta
ja 0% kaikista
autoista.

4% luopuu
yhdestä autosta
ja 0% kaikista
autoista.

8% luopuu
yhdestä autosta
ja 4% kaikista
autoista.

Harvaan asutut
alueet

Ei muutosta autonomistuksessa liikenteen
palveluistumisen seurauksena.

SUORITTEET

•

Liikenteen palveluistuminen vähentää
henkilöautolla tehtyjä matkoja 2441 miljoonaa
ajoneuvokilometriä vuonna 2030 ja 12059
miljoonaa ajoneuvokilometriä vuonna 2045.

•

Taksin, kutsuliikenteen ja yhteiskäyttöautojen
ajosuorite kasvaa vuonna 2030.

•

Vuonna 2045 taksin ja kutsuliikenteen ajosuorite
on suurempi kuin vertailuskenaariossa.
Bussiliikenteen ajosuoritteet ovat pienemmät
kuin vertailuskenaariossa, koska
vakiovuorobussit ovat korvautuneet
kutsuliikenteellä.

•

Vuonna 2045 kutsuliikenne on tehostunut ja
kuormitusaste kasvanut (matkustajakilometrit
per ajoneuvokilometrit). Kutsuliikenteen
ajoneuvokilometrit ovat 2045 pienemmät kuin
2030, vaikka matkustajakilometrien määrä on
kasvanut.

Kuva: Henkilöliikenteen ajoneuvokilometrit vuonna 2030.

LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

•

Skenaarion 1 mukainen liikenteen palveluistuminen
vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä noin 80
tuhatta tonnia vuonna 2030.
•

•

Kuva: Liikenteen palveluistumisen kasvihuonekaasupäästövaikutukset (tuhatta CO2-tonnia
vuodessa)

Henkilöautoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät noin 270
tuhatta tonnia, mutta osa niistä korvautuu kutsuliikenteen,
yhteiskäyttöautojen ja taksien päästöillä.

Vuonna 2045 liikenteen palveluistumisen odotetaan tehostuvan.
•

Skenaariossa 1 liikenteen palveluistuminen vähentää vuosittaisia
kasvihuonekaasupäästöjä noin 580 tuhatta tonnia vuonna 2045.

•

Merkittävä osa liikenteen palveluistumisen kautta
saavutettavista kasvihuonekaasupäästövähennyksistä
johtuu autonomistuksen vähenemisestä.

•

Tieliikenteen CO2-päästöt ovat VTT:n perusennusteessa noin 4,4
miljoonaa tonnia. Oletusskenaarion mukaisen liikenteen
palveluistumisen myötä tieliikenteen päästöt vähenisivät
noin 13 %.

Kuva: Liikenteen palveluistumisen kasvihuonekaasupäästövaikutukset, jos uudet
liikennepalvelut oletetaan täysin päästöttömiksi (tuhatta CO2-tonnia vuodessa)

JOHTOPÄÄTÖKSET
• Tehtyjen mallinnusten mukaan liikenteen oletettu palveluistuminen vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
noin 80 tuhatta tonnia vuonna 2030. Mikäli liikkumispalveluissa käytettävät ajoneuvot sähköistyvät
yksityisautoilua nopeammin ja ovat täysin sähkökäyttöisiä ja nollapäätöisiä, on mallinnusten perusteella
mahdollista vähentää liikenteen palveluistumisella vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä 260–300 tuhatta tonnia
jo vuonna 2030. Vuonna 2045 liikenteen palveluistuminen on tehostunut erityisesti autonomisen liikenteen ja
tehokkaan kutsuliikenteen laajamittaisen käytön myötä, jolloin liikenteen palveluistuminen vähentää tehtyjen
mallinnusten perusteella vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä noin 580 tuhatta tonnia.

• Liikenteen palveluistumisen kehittyminen työssä oletetussa laajuudessa edellyttää toimenpiteitä, joiden
kustannusten ja vaikutusten kattava arviointi ei ole ollut tämän selvityksen yhteydessä mahdollista.
• Autonomistuksen väheneminen on merkittävä selittävä tekijä työssä arvioidulle kasvihuonekaasujen
vähenemiselle. Tutkimusmenetelmällisesti haasteena työssä on ollut, että malliteknisesti autonomistus on ollut
lähtötietomuuttuja, eikä liikenteen palveluistumisen vaikutusta autonomistukseen ole mallinnettu. Mikäli
liikenteen palveluistumisella ei vaikuteta autonomistukseen skenaarioissa oletetusti, jää liikenteen
palveluistumisen vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin tässä selvityksessä arvioitua pienemmäksi.
• Tuloksiin sisältyy merkittäviä epävarmuuksia, sillä muutokset edellä mainitussa autonomistuksessa, ihmisten
liikkumiskäyttäytymisessä sekä uusien liikkumispalveluiden käyttöönotossa eivät usein ole lineaarisia vaan
epälineaarisia, jolloin muutosta voidaan helposti aliarvioida. Tässä selvityksessä tarkasteluvuosina 2030 ja 2045
liikenteen palveluistumisen skenaariot ovat aivan eri mittaluokassa. Skenaarioiden ajallinen toteutuminen on
kuitenkin erittäin epävarmaa. Sama epävarmuus liittyy autonomiseen liikenteeseen, joka on olennainen tekijä
oletetun liikenteen palveluistumisen taustalla vuonna 2045.

Näkymiä liikenteen sähköistymiseen

eMobility
TUTKIMUSRAPORTTI
Ramboll

Tiivistelmä päätuloksista 1/2
▪ Suomalaiset tunnistavat laajalla rintamalla ilmastomuutoksen, ja että se johtuu ihmisten toiminnasta ja fossiilisten polttoaineiden
käytöstä, että se tulee vaikuttamaan omaan ja perheen elämään, ja että sen estämiseen voi vaikuttaa omalla toiminnalla. Samalla
ollaan lähes yksimielisiä siitä, että yritysten ja julkisen sektorin tulisi pyrkiä vähentämään energiankulutusta ja polttoainepäästöjä
omassa päivittäisessä toiminnassaan.
▪ Koko Suomen tasolla 22 % vastaajista on täysin samaa mieltä ja lisäksi 20 % melko samaa mieltä väittämän, että sähkö- tai hybridiauto
on omassa taloudessa liikkumisvälineenä vuoteen 2030 mennessä, kanssa.
▪ Vastaavasti vajaa viidennes vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä sen kanssa, että heidän omassa taloudessa ei tarvita autoa
liikkumisvälineenä vuodesta 2030 eteenpäin. Autoton tulevaisuus korostuu mahdollisuutena etenkin suurimmissa kaupungeissa
kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella.
▪ Valtaosa suomalaisista ajaa edelleen polttomoottoriautoilla ja sähkö-/hybridiautojen omistaminen keskittyy vielä hyvin vahvasti pkseudulle (etenkin Espoo, Vantaa, Kauniainen) sekä muihin suurimpiin kaupunkeihin samalla kun haja-asutusalueilla ajetaan edelleen
lähes yksinomaan polttomoottoriautoilla.
▪ Valtaosa suomalaisista ei koe voivansa merkittävissä määrin korvata oman auton käyttöä julkisella liikenteellä. Edelleen Helsinki,
Turku ja Tampere erottuvat tässä edukseen eli niissä nähdään mahdollista korvattavuutta muuta maata useammin.
▪ Sama koskee muita liikkumisvälineitä kuten yhteiskäyttöautoja, polkupyöriä tai muita sähköavusteisia liikkumisvälineitä. Noin kolme
neljäsosaa vastaajista näkee oman auton korvattavuuden näillä sangen vähäisenä tai olemattomana.
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Tiivistelmä päätuloksista 2/2
▪ Hybridiautojen valintatekijöinä korostuvat kokonaisedullisuus, hyvä ajokokemus sekä ilmastotekijät.
▪ Vastaavasti hybridiauton kanssa koettuja haasteita ovat olleet etenkin julkisten latauspisteiden vähäisyys, markkinoilla oleva
pienempi autovalikoima, latauspisteen puuttuminen työpaikalta, sekä latauspisteen puuttuminen kotona.

▪ Jos ajatellaan mitkä asiat voisivat tulevaisuudessa kasvattaa sähkö- tai hybridiauton hankkimisen todennäköisyyttä, nousevat esiin
etenkin, että
▪ auton lataaminen olisi yhtä helppoa kuin bensa-auton tankkaaminen
▪ olisi mahdollista ladata autoa päivittäin kotona/omalla pysäköintipaikalla. ’
▪ Akku toimisi yhtä hyvin kesät talvet ja että akulla voisi ajaa saman matkan mitä polttomoottoriauton tankillisella.

▪ Sähkö-/hybridiauton hintaan ja verotukseen liittyvät hankintatodennäköisyyttä kasvattavat tekijät tulevat vastauksissa em. lataus- ja
akun kesto -tekijöiden jälkeen, ja luonnollisesti myös niillä on suuri vaikutus. Auton hankintahinnalla on suurin merkitys
nuoremmissa ikäluokissa (alle 35-vuotiaat) sekä talouksissa, jotka hankkivat todennäköisesti seuraavaksi auton hintaluokasta 1500030000 euroa. Sähkö-/hybridiauton hankintahinnalla on toki paljon merkitystä kaikissa vastaajaryhmissä.
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ALUEELLISET EROT AUTOKANNASSA SUURIA
Lähde: Hanna Kalenoja, Autoalan keskusliitto

TIEVERKON LATAUSINFRAN
RIITTÄVYYS?

Ramboll

