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”Tavoitteena on… että
henkilöautosuoritteen kasvu
kaupunkiseuduilla pysähtyy väestönkasvusta huolimatta”
Energia- ja ilmastostrategia 2016

Strategian toteuttaminen on näköjään laitonta

•

bulevardisointi ei hallinto-oikeuden mukaan täytä valtakunnallisia
vaatimuksia sujuvan liikenteen järjestämisestä?!

ELY ja LiVi päästövähennysten estäjinä, koska
virallinen ennuste povaa 36 % kasvua
•

”Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja elinkeinokeskusta
huoletti erityisesti
tavaraliikenteen ja pitkän
matkan linja-autoliikenteen
hidastuminen sekä
liikenneturvallisuuden
heikkeneminen.”

•

”Kaupungin vastustaja oli
oikeudessa myös
Liikennevirasto.”

•

Siirryttävä reaktiivisesta liikennepolitiikasta proaktiiviseen!

Liikenteen päästöjen perusskenaario
Perusskenaario nojautuu käytännössä kokonaan
uusien autojen energiankulutuksen pienenemiseen,
joka on hyvin epävarmaa, koska todellinen
energiankulutus on yli 40 % suurempi kuin
tyyppihyväksyntätestin kulutus
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Miten tavoitteet voidaan saavuttaa?
•

Toimenpiteiden valinta on helppoa, koska kaikki toimenpiteet
tarvitaan, täysimääräisinä ja heti!

•

Jyvitys toimenpideryhmittäin periaatteella vaikea, mutta ei mahdoton

•

Voidaan kysyä, ovatko energia- ja ilmastostrategiassa ja KAISUssa
esitetyt asiat toimenpiteitä vai vain tavoitteita?
– Uusiutuvien polttoaineiden sekoitusvelvoitteen kasvattaminen on toimenpiteenä
hyvin yksinkertainen
– Kävelyn ja pyöräilyn 30 % lisäys ei ole toimenpide vaan tavoite ja edellyttää
valtavasti toimenpiteitä kansallisesti, seudullisesti ja paikallisesti

•

Toimenpiteiden painotuksessa pitäisi ottaa huomioon
kustannustehokkuus, vaikutukset vuoden 2050 päästötavoitteiden
saavuttamiseen sekä taloudelliset ja liikenneturvallisuusvaikutukset
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Päästövähennys vuonna
Ilmastopaneelin arvioima tarkempi
2030 verrattuna
toimenpidejako
perusskenaarioon

Liikennejärjestelmän
energiatehokkuuden parantaminen

1 Mt
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen*

0,3 Mt

Joukkoliikenteen edistäminen*
Henkilöautojen täyttöasteen
parantuminen
Kuorma-autokuljetusten
energiatehokkuus

0,18 Mt

Ajoneuvojen energiatehokkuuden
parantaminen

0,19 Mt
0,3 Mt

0,6 Mt
Uusien autojen energiankulutuksen
0,32 Mt
väheneminen

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

Sähkö- ja kaasuautot

0,14 Mt

Kuorma-autojen
energiankulutuksen väheneminen

0,13 Mt
2 Mt

Uusiutuvat polttoaineet
0,9 Mt
henkilöautoissa
Uusiutuvat polttoaineet kuorma0,5 Mt
autoissa
*Noin 0,1 Mt kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteispäästövähennyksestä voidaan saada aikaan liikenne
palveluna (MaaS) -toimintatavalla

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien tavoitteiden
riittävyys kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
edistämiseksi

Helsinki
Tampere
Turku
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Muutos matkamäärissä verrattuna perusvuoteen
(perusvuodet vaihtelevat 2009-2012)
Kävely ja pyöräily
Joukkoliikenne
Peruskehitys 2025
-2 %
+4 %
Tavoitekehitys 2025
+6 %
+14 %
(sis. ruuhkamaksun)
+25 % (n. 7 milj.
Tavoitekehitys 2025
+3 % (n. 10 milj. matkaa)
SAAVUTETTU!)
Tavoitekehitys 2030
kulkutapaosuus +14 %-yksikköä

Oulu

Peruskehitys 2030
Tavoitekehitys 2030

+10 %
+5 % / +21 %

osuus +1,5 %-yks.

Jyväskylä

Tavoitekehitys 2025

osuus +8 %-yks.

osuus +2 %-yks.

+125 milj. matkaa
+450 milj. matkaa

+110 milj. matkaa
+130 milj. matkaa

+140 milj. matkaa

+50 milj. matkaa

+310 milj. matkaa

+80 milj. matkaa

+96 milj. matkaa
+98 milj. matkaa (25)
+66 milj. matkaa
+56 milj. matkaa

+48 milj. matkaa
+15 milj. matkaa (5)
+5 milj. matkaa
+5 milj. matkaa
+8 milj. matkaa

Yhteensä kaupunkien tavoitteet
Energia- ja ilmastostrategian mukainen
tavoite (2011-2030)
Ennakoitu väestönkasvun ja muuttoliikkeen
vaikutus, jos uudet asukkaat omaksuvat
kohdeseudun kulkutapajakauman
Lisätoimenpiteillä tarvittava matkamäärän
lisäys, josta
Helsinki
suuret kaupunkiseudut (TRE)
keskisuuret kaupunkiseudut
muut seutukunnat
seutukuntien välinen liikenne

Yhteenveto kustannustehokkuudesta
(Liimatainen et al. 2015)
Päästövähennyksen kustannukset (€/t)

400

200
0
1
-200
-400
-600
-800
-1000

5

9

13

17

21

25

29 33 37 41 45 49 53 57 61 65
Kumulatiivinen päästövähenemä 2015-2050 (Mt)

Henkilöautojen käyttötavat
Yhdyskuntarakenne, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen
Henkilöautojen uusiutuvat polttoaineet
Kuljetusten vaihtoehtoiset käyttövoimat ja uusiutuvat polttoaineet
Kuljetusten energiatehokkuus
Henkilöautojen vaihtoehtoiset käyttövoimat
Henkilöautojen energiankulutuksen pienentäminen
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Kustannustehokkuus – yhdyskuntarakenne,
kävely, pyöräily ja joukkoliikenne
•

Tuominen et al. (VNK 14/2015): n. 180 €/t
– Päästövähenemä 2016-2030: 2,5 Mt (vuonna 2030 1,3 Mt verrattuna 2014 tasoon)
– Kustannukset: 740 M€
– Hyödyt: CO2 80 M€, liikenneturvallisuus ja kansanterveys 210 M€
•

•

Ei ota huomioon vaikutusta henkilöautojen omistamiseen

Liimatainen et al. (Ilmastopaneeli 2015): -172 €/t
– Huom! aikajänne: 2015-2020: 3508 €/t, 2020-2030: 317 €/t, 2030-2050: -414 €/t

Kumulatiivinen päästövähenemä 2015-2050: 18,6 Mt, -172 €/t
Kustannukset 11,1 mrd. €
510 M€ vuodessa infraan ja palvelutason
parantamiseen (HUOM! Mikä osa lasketaan
tähän kustannukseksi, kun näitä tehdään joka
tapauksessa liikennejärjestelmän toimivuuden
edellyttämänä?)

Hyödyt 14,3 mrd. €
3,9 mrd. € terveyshyödyt
4,0 mrd. € henkilöautojen hankintakustannusten
säästö
3,9 mrd. € henkilöautojen kiinteiden
kustannusten vähenemä
2,5 mrd. € energiankulutuksen vähenemä
(CO2 päästövähenemä n. 0,7 M€)

Päätöksiä tarvitaan kaikilla tasoilla ja heti
Toimenpide

Yhdyskuntarakenteen
suunnittelu ja ohjaus

Kävelyn ja pyöräilyn
edistäminen

Joukkoliikenteen
edistäminen
Henkilöautojen
käyttötapojen
muutos

Päätöksentekotaso
Kaupunkiseutu
Suomi
maapolitiikka,
kaavoitus,
palvelujen
järjestäminen

maankäytön
ohjaus, parhaiden
käytäntöjen
levittäminen,
verotus

väylä-investoinnit

sunnittelun
ohjaus,
liikkumisen
ohjaus

väylä-investoinnit, infrastruktuuri,
palvelutason
järjestelmät,
parantaminen
väyläinvestoinnit

pysäköinti

Autojen
energiankulutuksen
pienentäminen
Vaihtoehtoiset
käyttövoimat
Tavarankuljetusten
tehostaminen

EU

infrastruktuuri

kaupunkilogistiikka

2015-2020

Aikajänne
2020-2030

2030-2050

asemakaavat,
normit, verotus

yleiskaavat,
asumisen,
palvelujen ja
työpaikkojen
sijoittuminen

maakuntakaavat,
kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen muutos

viihtyisä
liikenneympäristö

pyöräilyn
laatukäytävät

autottomat
elinympäristöt

maksu- ja
tietojärjestelmät,
jl-etuudet, kutsujoukkoliikenne,
palvelutaso

liityntäpysäköinti
jl-kaistat ja -kadut

raidejoukkoliikenne

kimppakyydit,
liikenne palveluna
yhteiskäyttöautot
(MaaS)

robottiautot

verotus, tuet

robottiautojen
lainsäädäntö

verotus

päästörajat

verotus

päästörajat

päästörajat

verotus,
infrastruktuuri

standardit

verotus, standardit

infrastruktuuri
(sähkö)

infrastruktuuri
(vety)

päästörajat

kuljetusten
yhdistely,
energiatehokas
kalusto

vaihtoehtoiset
käyttövoimat

tavararadat

infrastruktuuri,
tuet

Kuntapäättäjän kotitehtävät
•

Ohjataan työpaikkoja ja palveluita keskuksiin, alakeskuksiin ja hyvän palvelutason joukkoliikenteen
solmukohtiin.

•

Edistetään täydennysrakentamista sekä yhdyskuntarakenteellisesti hyvien sijaintien luomista ja
hyödyntämistä uudisrakentamisessa

•

Lopetetaan tiehankkeiden suunnittelu ja käynnistetään kaupunkiseudun SUMP-työ (Sustainable Urban
Mobility Plan)

•

Rakennetaan pikaraitiotie Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Kangasalle

•

Kehitetään sisääntuloväylien liityntäpysäköintiä

•

Rakennetaan kattava pyöräilyn laatukäytäväverkosto

•

Poistetaan henkilöauton käyttöön liittyvät piilotuet poistamalla pysäköintipaikkojen rakentamisen
vähimmäisnormit

•

Parannetaan kuljetusten energiatehokkuutta kehittämällä keskustan yhteisjakelua ja kieltämällä
polttomoottorikäyttöiset jakeluautot keskustassa

•

Liikenne palveluna -toimintatapaa edistetään varaamalla yhteiskäyttöautoille maksuttomia
pysäköintipaikkoja kaupunkikeskustoissa

•

Hankitaan kaupungille vain sähköautoja ja annetaan julkisen sektorin hallinnassa olevat autot
yhteiskäyttöön, kun niillä ei ole muuta käyttöä.
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