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Mitä on kestävä liikenne?
Alaraja: liikenneköyhyys
Liikenneköyhyydeksi voidaan
kutsua ilmiötä, jossa ihmisellä (tai
organisaatiolla) ei ole
mahdollisuutta liikkua (kuljettaa)
•

kohtuullisella vaivalla,

•

kohtuullisilla kustannuksilla,

•

kohtuullisessa ajassa ja

•

kohtuullisesti liikenteen
ulkoisvaikutuksille altistuen

niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä
tarpeita on mahdollista tyydyttää.
(Tiikkaja et al. 2018)

https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics

Mitä on kestävä liikenne?
Yläraja: kohtuullisuus
Kohtuullisuutta on ympäristölle
haitallisten tavaroiden ja
palvelujen kysynnän tai käytön
vähentäminen, jolla
saavutetaan henkeä kohti
lasketut kulutustasot, jotka
varmistavat päästöjen ja
luonnonvarojen käytön
pysymisen ympäristön
kantokyvyn rajoissa.
(Ilmastopaneeli 2020)

https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics

https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2021/06/ilmastopaneelin-julkaisuja-2-2021-kuinka-oikeudenmukaisuus-voidaan-huomioida-ilmastopolitiikassa.pdf

https://yle.fi/uutiset/3-11748022
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fpolitiikka%2Fart2000006004706.html&psig=AOvVaw0H0G0984Qv0W8GmMXpRPiN&ust=1631084876596000&source=i
mages&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCPD5v-em7PICFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.maailma.net/uutiset/nigeriassa-aloitetaan-oljytuhojen-siivous-vuosien-viivyttelynjalkeen

kustannukset

hyödyt
Kestävä liikenne Holdenin
mukaan: 4000-8100 km
Vähäinen
3000 km/v

Kohtuullinen
7500 km/v

Liikennesuorite

Suuri
10000 km/v

Litman 2010 muokattu

Yhteiskunnan hyödyt ja kustannukset

Fossiilisen ajoneuvosuoritteen rajallinen hyöty
vs. päivittäiset liikkumistarpeet

Erittäin suuri
15000 km/v

väestö

hlö

€

matkaluku

kpl

€

hkm

km

keskimatka

omistuksen ja käytön kustannukset
kulkutapajakauma

TOTTUMUKSET

Muuttuvat
kustannukset

Kiinteät
kustannukset

keskikuormitus

TEKNIIKKA

TARVE

Paradigman muutoksen miksauspöytä
(talousnäkökulma)

Tulot

Sisäiset

Ulkoiset

Liikenteen kustannukset ja tulot
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• Väyläinvestoinnit
• Väylän liikennöitävänä pito
• Sään aiheuttama kuluminen

•

•
•
•
•

(Verovähennykset, verotuet,
suorat tuet)
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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Huoltojen alv

•

Väylämaksut

Yhteenveto kustannustehokkuudesta
(Liimatainen et al. 2015)
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Liikenneköyhyyden välttäminen
päästötoimenpiteissä

1. Tunnistetaan lukittu, tarpeellinen ja
ylellinen kulutus liikenteessä

Subjektiivinen liikenneköyhyys
•

Kohtuullisuuden käsite on suhteellinen, niinpä subjektiivista
liikenneköyhyyttä (=tyytymätön liikennejärjestelmään ja –
palveluihin) kokevat eniten kiireiset, mutta tulotason suhteen ei
eroja:
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Subjektiivinen liikenneköyhyys, kysymyksen
asettelun vaikutus

Minkä hyvinvoinnin kannalta tärkeiden matkojen tekemistä liikkumisen esteet
hankaloittavat? (Tiikkaja 2021)
•

Erot vastaajaryhmien välillä pieniä matkoilla, jotka liittyivät rutiininomaisiin
päivittäisiin kohteisiin, kuten ruokakaupassa käymiseen

•

eroja työssäkäyntiin liittyvissä matkoissa sekä työpaikan vastaanottamisessa

•

Suurimpia eroja löydettiin mökillä tai luontokohteissa käymisessä, vierailuissa
ystävien tai sukulaisten luona, osallistumisessa kiinnostaviin harrastuksiin sekä
elokuvissa, teatterissa, museoissa tai konserteissa käymisessä

•

Termida et al. (2018): liikkumistottumuksia tarkastellessa tulisi erotella
rutiininomaiset matkat ja ei-pakolliset matkat

Subjektiivinen liikenneköyhyys = polarisoituminen on jossain määrin väistämätöntä

• Liikenteen osuus
kulutusmenoista:
•
•
•
•
•

Alin viidennes: 12 %
2. viidennes: 15 %
3. viidennes: 18 %
4. viidennes: 19 %
Ylin viidennes: 20 %

• Liikenne on välttämättömyys- ja
ylellisyyshyödyke

Kysely liikkumisen palveluista, Verne 2018;
Kotitalouksien kulutustilasto 2016
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Kotitalouden yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa

• Pienituloisimmista viidennes
kokee liikenneköyhyyttä,
tyytymättömyyttä kaikissa
tuloluokissa

Koen, että liikkumisen kustannukset ovat nykyisin riittävän
alhaiset, jotta voin täyttää päivittäiset liikkumistarpeeni
(n=1150)
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Lukittu, tarpeellinen ja ylellinen kulutus liikenteessä
Matkustussuorite per henkilö matkan tarkoituksen mukaan

• Matkaluku ei juuri jousta,
arkiliikenne on perustarve
(lukittu liikenne)
Alimmalla tuloluokalla selvästi
muita vähemmän matkoja,
taustalla elämäntilanne
työelämän ulkopuolella

• <40 000 € tuloilla selvästi
vähemmän pitkiä kotimaan ja
ulkomaan matkoja (tarpeellinen
liikenne)
• Ulkomaan matkojen määrä
kasvaa jatkuvasti tulotason
noustessa (ylellinen liikenne)

Kotitalouden tulot vuodessa

•

yli 120000€

80000-119999€

60000-79999€

40000-59999€

20000-39999€

0-19999€
0

Työ tai opiskelu

HLT2016+omat
laskelmat
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2. Minimitaso: ilmastopolitiikka ei saa
aiheuttaa liikenneköyhyyttä

Liikenteen kulutusmenot
100%

• Kotimaan matkustussuoritteesta
riippuva osuus liikenteen
menoista on erittäin pieni
•

 siihen liittyvän taloudellisen
ohjauksen vaikutukset rajalliset

• Liikennepalvelujen kulutus
euromääräisesti hyvin sama
tuloista riippumatta
•

 suhteellinen osuus pienenee
voimakkaasti tulojen kasvaessa

• Eli liikenteen palvelut auttavat
liikenneköyhyyden
vähentämisessä

Kotitalouksien kulutustilasto 2016
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Polttoaineen hinnan korotus 0,3 €/l
(vero/päästökauppa/sekoitevelvoite)
• Polttoaineen hinnan korotus
vaikuttaa voimakkaasti
alimman tuloluokan
liikkumiskustannuksiin
erityisesti lapsiperheillä
•

•

Näillä myös vähiten
mahdollisuuksia vaihtaa
käyttövoimaa
Tarve vero- ja tukipolitiikan
muutoksiin muilla
sektoreilla korotuksen
kompensoimiseksi

• Ylemmillä tuloluokilla
mahdollisuus lisätä
liikennepalveluiden käyttöä
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HLT2016+omat laskelmat
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Polttoainekustannusten nousu suhteessa kotitalouden tuloihin
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3. Tarpeelliseen liikenteeseen vaikuttava
ilmastopolitiikka on monipuolista

Tulojen vaikutus kulkutapaan
(Tiikkaja&Liimatainen 2020)

Tulojen vaikutus kulkutapavaihtoehtoihin
(Tiikkaja&Liimatainen 2020)

Mitkä muutokset liikennejärjestelmässä helpottaisivat hyvinvoinnin kannalta
tärkeiden matkojen tekemistä? (Tiikkaja 2021)
•

kaikki vastaajaryhmät arvioivat, että erityisesti autoilun kustannusten
pieneneminen, auton pysäköintimahdollisuuksien lisääminen, ruuhkien
väheneminen ja paremmat jalankulku- ja pyöräväylät helpottaisivat liikkumista
hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kohteisiin

•

joukkoliikenteeseen ja takseihin liittyvien väittämien kohdalla havaittiin ryhmien
välillä ero
– ne, jotka uskoivat hyvinvointinsa lisääntyvän, jos he pystyisivät tekemään enemmän
matkoja, uskoivat joukkoliikenteeseen ja takseihin liittyvien parantamistoimenpiteiden
helpottavan liikkumista hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kohteisiin useammin kuin muissa
ryhmissä

•

Tulos korostaa julkisen liikenteen toimivuuden merkitystä niille ryhmille, jotka
kokevat haasteita liikkumisessa. Näin ollen panostukset julkiseen liikenteeseen
tuottavat hyvinvointia suoraan niille ryhmille, joiden liikkumista koetut esteet
haittaavat.

Ennen kaikkea vaikuta pitkällä aikavälillä liikennetarpeeseen ja
kulkutapoihin
• Asuinpaikan palvelu- ja
liikennepalvelutarjonta
vaikuttaa voimakkaasti
liikkumistarpeeseen ja
siten tarpeellisen
liikenteen määritelmään
• Yhdyskuntarakenteeseen
kohdistuvat toimet
hyväksyttäviä
• Henkilöautoilun hintaa
nostavat toimet
helpompia hyväksyä, jos
vaihtoehtoisia
kulkutapoja tarjolla

HLT2016+omat laskelmat
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Vaihtoehtoinen verojärjestelmä?
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231 632 212 €
352 188 193 €

5 000 000 000 €

398 656 000 €
317 340 000 €
219 286 988 €
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765 258 683 €
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00€
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Polttoainevero KA

ALV polttoaineesta KA

Ajoneuvovero KA

Tieveron väyläosa KA
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4. Ilmastopolitiikka kohdistuu nykyistä
enemmän ylelliseen liikenteeseen

Ylellisen liikenteen ohjauskeinot puuttuvat
Liikenteen päästöt per henkilö
keinovalikoimasta?

• Myös kansantaloudellisesti
ulkomaan lomamatkat eitoivottavia, koska pois
kotimaisesta kulutuksesta?
•  Valtakunnalliset tiemaksut
•  Lentovero

Kotitalouden tulot vuodessa

yli 120000€

• Päästönäkökulmasta voitanee
määritellä, pitkät kotimaan ja
ulkomaan lomamatkat
ylelliseksi liikenteeksi
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HLT2016+omat laskelmat

Liikkumisen ilmastotalkoot Itä-Suomessa -kysely
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Kotitalouden tulot vuodessa

Suomeen lentovero Ruotsin tasojen mukaan 640 €, verokertymä n. 70 milj. € vuodessa
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35 €

Työhön liittyvien matkojen osuus

Miten estämme asenteiden polarisoitumista tulevaisuuden
liikenneratkaisuja ja -politiikkaa tehdessämme?
•

1. Tunnistetaan lukittu, tarpeellinen ja ylellinen kulutus liikenteessä
– Polarisoituminen on jossain määrin väistämätöntä, joten sitä ei ole syytä pelätä
liikaa

•

2. Minimitaso: ilmastopolitiikka ei saa aiheuttaa liikenneköyhyyttä
– Lähtökohtaisesti ilmastopolitiikka vähentää liikkumis- ja saavutettavuusköyhyyttä
sekä ulkoisvaikutuksille altistumista
– Polttoaineveron korotus vaikuttaa voimakkaasti alimman tuloluokan
liikkumiskustannuksiin erityisesti lapsiperheillä
• Tarve vero- ja tukipolitiikan muutoksiin muilla sektoreilla korotuksen kompensoimiseksi

•

3. Tarpeelliseen liikenteeseen vaikuttava ilmastopolitiikka on
monipuolista
– Ennen kaikkea vaikuta pitkällä aikavälillä liikennetarpeeseen ja kulkutapoihin
– Kulkutavan ohjaaminen on hyväksyttävämpää kuin luulit

•

4. Ilmastopolitiikka kohdistuu nykyistä enemmän ylelliseen
liikenteeseen
– Lentovero hyvin progressiivinen verotuksen muoto
– Suoritteeseen perustuviin verotuksen muotoihin siirryttävä sähköistymisen
myötä, tukee myös oikeudenmukaisuuden kokemusta
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