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Tiivistelmä 

Liikenteen verotusta pyritään muuttamaan "käyttäjä maksaa" ja "saastuttaja maksaa" –

periaatteita noudattavaksi. Henkilöautoilun kustannukset voivat tulevaisuudessa riippua 

yhä enemmän siitä, millä tiellä ajetaan ja mihin aikaan. Tiedon tarkkuus eri tieosuuksien 

todellisista eroavaisuuksista on kuitenkin usein suurpiirteistä. Hinnoittelun muuttumisen 

ohella liikenteen päästöjen vähentämistä haetaan tekniikan avulla.  

Kestävän liikenteen aikaansaaminen on ollut länsimaisen liikennesuunnittelun 

tavoitteena 1900-luvun loppupuolelta saakka. Pyrkimyksenä on saavuttaa sellainen 

liikennejärjestelmä, joka ei hankaloita tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omia 

tarpeitaan. Liikenteen toimivuuden yhteys taloudelliseen menestykseen asettaa 

haasteensa kestävyyden luomiselle. Kaupunkiliikenteen ikuinen dilemma on tieverkon 

kapasiteetin määrä ja laatu suhteessa kysyntään. Saavutettavuus pyritään turvaamaan, 

mutta parempi infrastruktuuri myös usein ruokkii henkilöautoilun kasvua. Kun tieverkon 

paikallinen kantokyky on hetkellisesti koetuksella, syntyy ruuhkia. Alhaiset 

keskinopeudet heikentävät liikenteen energiatehokkuutta. 

Tässä tutkielmassa esitellään GPS-aineistoa hyödyntäen luotu Oulun seudun 

henkilöautoliikenteen CO2-päästömalli, ja sen pohjalta tehdyt havainnot alueellisista 

energiatehokkuuseroista. Oulun keskusta-alueella henkilöautolla liikkuminen on 

epätehokasta. Liikenteen sujuvuus näyttelee suurta roolia tieosuuskohtaisissa vertailuissa. 

Työmatkaliikenteen säännöllistä ruuhkautumista kannattaa suitsia erinäisillä toimilla, 

kuten työajan joustoilla. Kasvava väestö lisää painetta liikennejärjestelmälle. 

Riippumatta käytettävän energian lähteestä on tehokkuuteen pyrkiminen aina 

kannattavaa. Pelkkä kapasiteetin kasvattaminen ei kuitenkaan ratkaise liikenteen 

energiatehokkuusongelmia.  
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Johdanto 

Liikenne on murroksessa. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi liikenne- ja 

viestintäministeri Anne Berner peräänkuuluttaa uusiutuvien polttoaineiden käytön 

lisäämistä, järjestelmätason muutoksia ja liikenteen energiatehokkuuden parantamista 

(Ministeri Berner… 2016). Henkilöautoliikenteen määrää tulisi vähentää, ja teknologialle 

kaavaillaan tässä suurta roolia. Liikenteen verotusta pyritään muuttamaan enemmän 

käyttöperusteiseksi. Tätä luonnosteltiin jo Kataisen hallituksen aikaan niin kutsutussa 

Ollilan työryhmän raportissa, jossa ehdotettiin satellittipaikannukseen perustuvaa 

kilometriveroa (Oikeudenmukaista ja älykästä… 2013). Liikenneverkostossa paikkaan, 

aikaan ja päästöihin kohdentuva kuluttajakohtainen hinnoittelu saa laajaa kannatusta 

myös tieteen parissa (esim. Greene & Wegener 1997: 188; Rodrique ym. 2006: 242; 

Chapman 2007: 357; Black 2010: 117–124; Mock ym. 2013: II – III). 

Tehokas rahdin, informaation ja väestön liikuttaminen on aina ollut ihmisyhteisön 

taloudellisen menestymisen kannalta tärkeää. Pyrkimys mahdollisimman tehokkaaseen 

liikenteeseen on historiallisesti havaittavissa, tarkastellaanpa sitten syitä silkkitiehen, 

Suezin kanavaan, tai älypuhelimiin (Rodrique ym. 2006: 14). Liikenne olisi 

täydellisimmillään vapaata ja ilmaista; vapaata fysikaalisista ja kulttuurisista rajoitteista, 

ja ennen kaikkea kustannuksista (em.: 1). Tehokkuuteen pyrkiminen on johtanut 

viimeisen sadan vuoden aikana henkilöautojen määrän ja yksilön liikkumisvapauden 

kasvuun. Dominanttien liikennevälineiden riippuvuus fossiilisista polttoaineista on 

aiheuttanut ongelmia ympäristölle sekä paikallisessa että globaalissa mittakaavassa. 

Väestökeskittymät rakentuvat yhä useimmiten henkilöautoliikenteen varaan aiheuttaen 

liikenteen kestävyydelle haasteita ruuhkien ja saasteiden muodossa. 

Tarkastelen tässä työssä Oulun kaupunkiseudun henkilöautoliikenneverkostoa ja 

sen spatiotemporaalisia erityispiirteitä käyttäen hiilidioksidipäästöä tehokkuuden 

mittarina. Haen etenkin vastausta kysymykseen: Mistä Oulun katu- ja tieverkosta löytyvät 

ne alueet, joissa liikenteen sujuvuuteen ja energiatehokkuuteen tulisi kiinnittää huomiota? 

Perehdyn myös siihen, kuinka yksittäinen autoilija voi valinnoillaan säästää polttoainetta, 

ja miten ruuhkaisuus vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen syntyyn.  
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Liikenteen merkitys asutuskeskittymän muodostumisessa 

Liikennejärjestelmän muodostuminen on monisäikeinen prosessi. Rodrique ym. (2006: 

8–27) nostavat keskiöön kaksi seikkaa, kun asiaa tarkastellaan yleisesti; luonnon 

asettamat reunaehdot tilan käyttöön, ja ihmisyhteisöiden historiallisen kehityksen. 

Liikenteen toimivuus merkitsee monilla sektoreilla; sosiaalisesti, poliittisesti, 

ympäristöllisesti ja taloudellisesti (em.: 3–4). Viimeisin mainituista on usein eniten 

huomiota saava sektori, onhan liikennemaantiedekin alun perin eriytynyt 

talousmaantieteestä 1950-luvulla (em.: 5). Pyrkimys liikuttaa mahdollisimman paljon 

mahdollisimman nopeasti on suosinut suurempien ja tehokkaampien 

liikenneinfrastruktuurien rakentumista, ja toimintojen keskittymistä (em.: 43–45). 

Liikenneinfrastruktuurin määrittelemä tarjonta kohtaa liikenteen kysynnän, oli kyse sitten 

ihmisten tai rahdin kuljettamisesta, millä tahansa kulkuvälineellä (em.: 54–59; Greene & 

Wegener 1997: 181–182). Liikkumistapa valitaan useimmiten sen mukaan, mikä väline 

on liikuttavalle matkalle kilpailukykyisin. Nykyisin maantie-, raide-, meri- ja 

lentoliikenne ovat kaikki kilpailukykyisiä riippuen tarkasteltavasta kustannusikkunasta 

(Rodrique ym. 2006: 112–114). 

Liikenne on irroittamattomasti yhteydessä yhteiskuntarakenteen muotoutumiseen 

(Rodrique ym. 2006: 74–81). Liikenteen ja kaupungistumisen käsitteet myös kietoutuvat 

yhteen (em.: 85). Newman ja Kenworthy (1996: 1–4) selittävät eri kaupunkityyppejä 

inhimillisestä lähtökohdasta. Länsimainen ihminen haluaa, että tärkeimmät arkeen 

liittyvät paikat ovat saavutettavissa 30 minuutin etäisyydellä. Tämä vaatimus on 

toteutunut tiiviin rakenteen omaavissa kävelykaupungeissa jo 10 000 vuoden ajan, ja 

samaa saavutettavuuden logiikkaa noudattavat myös teollistumisen ajan 

joukkoliikennekaupungit ja nykypäivän autoriippuvaiset asutuskeskittymät. Toisaalta eri 

liikkumismuotojen hallitessa historiallisia jaksoja ovat tietyt liikenteen, ja täten talouden, 

solmukohdat kasvaneet merkittäviksi asutuskeskittymiksi. Niin vesi-, raide-, kuin 

maantieliikennekin ovat olleet katalyytteinä tiettyjen läntisen maailman suurkaupunkien 

noustessa nykyiseen asemaansa (Greene & Wegener 1997: 177).  

Teknologian kehittyminen on aiheuttanut selkeimmät historialliset murroskohdat 

kaupunkien liikennerakenteessa. Massaliikennöinti raiteilla laajensi asutuskeskittymiä 

1900-luvun taitteessa, ja henkilöautoliikenne oli 1900-luvun merkittävin 
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kaupunkirakenteen muuttaja (Rodrique ym. 2006: 185–186). Toisaalta myös 

sosioekonomisilla tekijöillä, kuten yleisellä ansiotason nousulla, oli myötävaikutuksensa 

viime vuosisadan suburbanisaatioon ja kaupunkien liikennerakenteen muuttumiseen 

autoriippuvaisemmaksi (Wegener 1996: 1). Wegener kuvaa liikenteen asemaa 

asutuskeskittymässä neljän pääomamuuttujan, ja niiden luomien markkinoiden kautta 

(kuva 1). Tämän ”Dortmundin mallin” kaavion nurkissa olevat laatikot kuvaavat 

pääoman (työllisyys, väestö, rakennukset) tilaa tarkasteluhetkellä. Nämä muodostavat 

erinäisiä keskenään vuorovaikutteisia markkinoita. Kaikki nämä vastaavasti muodostavat 

paineen liikennejärjestelmälle. Täten muodostuu hyvä kuvaus siitä, kuinka liikenne on 

irroittamattomasti osa talous- ja yhteiskuntajärjestelmää (Wegener 1996: 5–6).  

 

Kuva 1. Dortmundin malli (Muokattu: Wegener 1996: 5–6).  

Länsimaisissa kaupungeissa on havaittu selkeitä kulttuurisia eroja, jotka selittävät 

liikennerakenteiden omalaatuisuutta. Eri liikkumismuotojen painottuneisuus kaupungissa 

voi johtua monista eri seikoista. Pelkästään kaupunkirakenne ja liikenteen infrastruktuuri 

eivät selitä liikennöintimuotojen volyymieroja, vaan sosiodemografiset, sekä 

rakennuskantaan ja historiaan liittyvät tekijät ovat myös merkityksellisiä  (Coevering & 
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Schwanen 2006: 236–238). Kaupunkirakenteen vakaimmat osiot ovat rakennettu 

maankäyttö ja liikenneverkosto, joten perinteiset kaupunkimallit luodaan näistä 

jommankumman mukaan (Rodrique ym. 2006: 185). Kaupunkimallit usein kuitenkin 

pohjaavat johonkin kulttuuripiiriin.  Täysin moottoroidun kaupungin esikuvana ovat 

Yhdysvaltojen autokaupungit, heikon keskustan ympärille rakentuneita kaupunkeja on 

pääosin Australiassa ja Kanadassa, kun taas vahvat keskustat löytyvät globaalin talouden 

metropoleista (em.: 177–178).  

Monitahoinen paine pakottaa liikennesuunnitteluun. Tehokkaita yhteyksiä 

vaaditaan taloudellisen menestyksen, ja esimerkiksi hinnoittelua tai liikennöintimuotojen 

välistä arvottamista ympäristöseikkojen vuoksi. Nykyaikaisen länsimaisen 

liikennesuunnittelun historia on karkeasti jaoteltavissa lähes pelkästään tehokkuutta ja 

kasvua painottaneeseen 1900-luvun alkupuoleen ja kasvaneen ympäristötietoisuuden 

myötä 1900-luvun loppupuolelta tähän päivään jatkuneeseen kestävän liikenteen 

tavoitteeseen (Shen 2015: 616). Jälkimmäiseen liittyen Rodrigue ym. (2006: 178–179) 

esitteleekin oman kaupunkimallin alla ne, joissa liikennerakenne on selkeästi liikenteen 

rajoittamisen kautta hahmoteltavissa. Useimmiten näissä kaupungeissa keskusta-alueen 

liikkuminen on painotettu joukko- ja kevyeen liikenteeseen. Henkilöautoliikenneverkko 

suunnitellaan ”suppilo”-efektin tavoin niin, että mitä kauemmas keskustasta mennään, 

sitä parempi on liikkuvuus. Esimerkkejä tällaisen suunnittelun kaupungeista ovat Lontoo, 

Singapore ja Tukholma.  

Liikenteen rakenteen ja osasten tuntemus on tärkeää, jotta liikennesuunnittelua 

voidaan toteuttaa. Täten vaaditaan monenlaista tietoa. Eri alue- ja tietasoilta pyritään 

hankkimaan informaatiota esimerkiksi liikenteen volyymistä, nopeudesta, raskaan 

liikenteen osuudesta ja matkojen tyypeistä. Tietoa voidaan kerätä monin eri tavoin. 

Yleisesti tiedonhankinta jaetaan liikenteen seassa toteutettaviin, ja ulkopuolisiin 

menetelmiin. Ensimmäinen käsittää esimerkiksi liikennemäärälaskennat ja jälkimmäinen 

kyselylomakkeilla tehdyt liikkumistapatutkimukset. Automatisoidut, numeraalista dataa 

tuottavat, tutkimusmenetelmät ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet viime 

vuosikymmeninä. Täten tietoa liikenteestä on saatavilla enemmän ja se on yhä tarkempaa 

ja moninaisempaa (Rodrique ym. 2006: 195). 
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Kestävä liikenne 

Terminologisesti kestävä liikenne linkittyy kestävään kehitykseen. Molempien termien 

ongelmana on se, että ”kestävän” määritteleminen on ollut aina jokseenkin haastavaa. 

Greene ja Wegener (1997: 178) lähtevät siitä, että kestävyys toteutuu, kun ihmiskunta 

täyttää nykypäivän vaatimukset vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta 

täyttää omia tarpeitaan. Vaatimus kohdentuu erityisesti luonnonresursseihin, jotta 

uusiutuvia resursseja ei käytettäisi nopeammin kuin ne uusiutuvat ja uusiutumattomia 

käytettäisiin yhtä paljon kuin vaihtoehtoisia uusiutuvia resursseja luodaan. Myöskään 

saastemäärä ei saisi ylittää ympäristön kantokykyä. Black (2010: 3–5) listaa eri 

tutkijoiden ja poliittisten tahojen tapoja käyttää kestävän liikenteen termiä 1990-luvun 

alusta nykypäivään ja huomaa määritelmien kääntyneen tieteellisistä enemmän 

käytännön läheisempiin ja soveltamiseen valmiimpiin. Tästä näkökulmasta 

määritelläkseen kestävän liikenteen, tulisi pikemminkin määritellä ne osa-alueet, jotka 

eivät ole kestäviä nykyisissä liikennejärjestelmissä, jotta niitä voidaan kehittää 

kestävämmiksi.  

Useasti kestävän liikenteen esteenä mainitaan asioita, joiden syynä on öljyperäisten 

polttoaineiden käyttö. Blackin (em.: 5–10) esiin nostamista yhdeksästä epäkestävyyteen 

vaikuttavasta seikasta kolme johtuu juuri pääasiallisimmin käyttämistämme 

polttoaineista. Ensinnäkin on huomioitava raakaöljyn rajallisuus. Uusia esiintymiä löytyy 

vähemmän kuin entisiä kulutetaan ja monet tiedossa olevista hyödynnettävistä 

esiintymistä ovat hankalasti käytettävissä. Öljyperäisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa 

myös ilmastollisia ongelmia sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Oulun kaupungin 

ja Oulun seudun ympäristötoimen ”Oulun ilmanlaatu – mittaustulokset 2013” –raportissa 

todetaan, että paikalliseen ilmanlaatuun merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat 

autoliikenne, teollisuus ja energiantuotanto. Liikenteen päästöt ovat laskeneet autojen 

moottoritekniikan kehityksen myötä, mutta yhtä aikaa kasvaneet liikennemäärät 

hidastavat myönteistä kehitystä (Oulun ilmanlaatu… 2014: 5). 

Kaikki epäkestävät asiat liikennejärjestelmissä eivät kuitenkaan johdu öljyperäisten 

polttoaineiden käytöstä. Yksi merkittävä elementti kestävässä liikenteessä on 

turvallisuus. Vuosituhannen vaihteessa arviolta noin miljoona ihmistä kuoli ja 70 

miljoonaa loukkaantui liikenteessä vuoden aikana kansainvälisesti. Alueelliset vaihtelut 

liikenteen turvallisuudessa ovat suuria, mutta kasvava henkilöautoliikennöinti 
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kehittyvissä maissa tarkoittaa valitettavasti lisääntyviä liikenteen turvallisuusongelmia 

(Black 2010: 7). Portugalilaistutkimus osoittaa, että nopeilla kaupungin ulkopuolisilla 

teillä sattuu eniten pahimpia liikenneonnettomuuksia. Taas kaupungin tiivimmin asutulla 

alueella on paljon enemmän teitä, joilla sattuu pieniä onnettomuuksia, mutta harvemmin 

fataaleja (Rodrigues ym. 2015: 109).  

Historiallisesti kestävää liikennettä ei ole ollut käytännössä koskaan. Vähintäänkin 

paikallisesti kestävyys on ollut puutteellista. Eri ajanjaksoja hallinneet 

liikennöintivälineet ovat aina olleet pitkässä juoksussa kestämättömiä. Rooman 

valtakunnan aikaan hakatiin niin paljon puita laivojen rakennusmateriaaliksi, että 

kärsittiin metsäkadosta. Jo ennen ajanlaskun alkua liikennettä joudutiin rajoittamaan 

liiallisten ruuhkien vuoksi. Hevoskärryt 1700-luvun lopun kaupungeissa aiheuttivat 

ongelmia hevosten ulosteiden ja vauhkoontumisten muodossa (Black 2010: 13–18). 

Toisaalta kuorman suuruus planetaariselle kestävyydelle on korkeimmillaan tänään ja 

luultavasti vain kasvaa tulevaisuudessa. Siksi epäkestävyyttä luovien tekijöiden 

huomioiminen on tärkeää.  

Ruuhkaisuus ja liikenteen sujuvuus 

Yksi kestävän liikenteen elementti on mahdollisuus liikkumiseen. Blackin (2010: 8–10) 

listaamissa epäkestävyystekijöistä kolme voidaan mainita tässä yhteydessä; liikkuvuus, 

tasa-arvo ja ruuhkaisuus. On selvää, että kaikilla maailman ihmisillä ei ole yhtäläisiä 

mahdollisuuksia liikkumiseen. Tämä vaikuttaa tiettyjen väestöryhmien edellytyksiin 

menestyä taloudellisesti. Sosioekonomisten tekijöiden ohella myös liikennejärjestelmän 

kyvykkyyttä selviytyä liikenteen kysynnän aiheuttamasta hetkellisestä paineesta voidaan 

tarkastella liikkuvuutta mahdollistavana. Havainnollistettaessa liikennejärjestelmää 

käytetään usein verkostoa, jonka yhteydessä määritellään sen eri osien kantokyky. 

Ruuhkaisuus on ilmiö, joka on määriteltävissä verkoston kantokyvyn mukaan. Mitä 

lähempänä kantokyvyn rajaa ollaan, sitä korkeampi on ruuhkaisuusaste (Rodrique ym. 

2006: 51). 

Kuvissa 2 a, b ja c esitetään autoliikennevirran sujuvuuteen vaikuttavia yleisiä 

riippuvuuksia. Liikenteen tiheyden (ajoneuvoa/km) kasvu aiheuttaa tiettyyn rajaan asti 

liikenteen volyymin (ajoneuvoa tietyn pisteen ohi/h) kasvua, mutta tiheyden käydessä  
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Kuva 2 a, b ja c. Liikenteen volyymin, tiheyden ja nopeuden riippuvuudet toisistaan 

(Muokattu: Black 2010: 76).  

tätä suuremmaksi alkaa volyymi laskea. Jos ajoneuvojen määrä kilometriä kohden kohtaa 

kantokyvyn rajan, liikenne tukkeutuu kokonaan (kuva 2a). Maksimaalinen liikenteen 

volyymi saavutetaan liikennevirran nopeuden ollessa 70 km/h (Black 2010: 77). 

Nopeuden noustessa tätä kohti liikenteen volyymi kasvaa, mutta korkeammilla 

nopeuksilla suuremman turvavälin tarve heikentää volyymia (kuva 2b). Nopeuden 

maksimointi onnistuu alhaisilla tiheyksillä, kun taas tiheyden kasvu hidastaa 

matkanopeutta (kuva 2c).  

Henkilöautoliikenteen ruuhkaisuuden vähentäminen ei välttämättä ole kestävän 

liikennepolitiikan tai –suunnittelun prioriteettilistan kärkipäässä johtuen sen ristiriitaisista 

vaikutuksista. Alhainen liikenteen keskinopeus vähentää vakavia 

liikenneonnettomuuksia, mutta toisaalta heikentää energiatehokkuutta ja lisää päästöjä 

(Black 2010: 8). Bensiinikäyttöisen henkilöauton optimaalinen ajonopeus on 60–80 

km/h, kun tarkastellaan kulkuneuvon energiatehokkuutta, eli käytetyn energianlähteen 

optimaalista hyötysuhdetta. Tätä matalammilla tai korkeammilla nopeuksilla suhteellinen 

energiankulutus, bensiinin tapauksessa yleisimmin käytetty litraa/100 km, kasvaa. 

Matalat keskinopeudet useimmiten sisältävät taajamassa ajoon liittyviä jyrkkiä 

nopeusmuutoksia. Jotta energiankulutusta, ja nykyisten öljyperäisten polttoaineiden 

kohdalla myös päästöjä, saadaan vähennettyä, tarvitaan toimenpiteitä, jotka tasaavat 

liikennevirtaa (Kallberg ym. 2014: 27–28).  Ruuhkaisuus vaikuttaa myös ilmanlaatuun. 

Matalat alueelliset keskinopeudet lisäävät typen oksidien ja hiilimonoksidien 

muodostumista, jotka ovat haitallisia ihmisen terveydelle (Black 2010: 40–43). Lisäksi 

liikennettä pidetään merkittävimpänä melun lähteenä kaupunkialueilla Pohjoismaissa 

(Harmaajärvi ym. 2004: 39). 
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Jos ajatellaan, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa henkilöautot liikkuvat 

pääsääntöisesti päästöttömillä, ei-öljyperäisillä energiamuodoilla, tällöin monet edellä 

mainituista haitoista poistuvat. Silti ruuhkaisuus olisi yhä huomioitava liikkumista 

hankaloittavana, ja täten liikenteen epäkestävyyttä lisäävänä tekijänä (Black 2010: 8). 

Etenkin autoriippuvaiset kaupunkiseudut kärsivät ruuhkaisuudesta. Syntyy eräänlainen 

noidankehä, jossa asutuskeskittymän taloudellisen houkuttelevuuden parantamiseksi 

rakennetaan liikennekapasiteettia, mutta samalla ruokitaan yksilön tahtoa lisätä 

yksityisautoilua. Jatkuvat liikennetyöt aiheuttavat paikallista liikenteen sujuvuuden 

heikkenemistä. Lisäksi henkilöautojen parkkeeraaminen vie kaupunkitilaa. Kaupungin 

toimintojen ylläpito vaatii myös rahtiliikennettä, joka lisää ruuhkaisuutta (Rodrique ym. 

2006:  193–194). Black (2010: 63) lainaa 1950-luvulla tehtyjä huomioita ruuhkaisuuden 

vähentämisen perimmäisestä luonteesta. Jo silloin oli havaittu, että pelkästään 

kapasiteettia kasvattamalla ruuhkaisuutta ei saada kuriin. 

Millä toimilla sitten ruuhkaisuutta voidaan vähentää? Yksi tapa on rajoittaa 

henkilöautojen liikkumista tiheästi asuttujen alueiden ahtailla tieosuuksilla. Esimerkiksi 

Kuopion kaupunkisuunnittelussa 1700-luvulta asti kehittynyt, pienistä teistä koostuva, 

keskusta-alue merkitään kävelypainotteiseksi. Asuinrakennuksille kohdennettuja 

henkilöautojen parkkipaikkoja on vähennetty ja  pyöräparkkeja lisätty. Kaupungin muihin 

osiin verrattuna suhteellisen matalaa autotiheyttä, 320 autoa / 1000 ihmistä, ei haluta 

kasvattaa. Keskusta-aluetta ei kuitenkaan haluta eristää joukko- ja 

henkilöautoliikenneverkosta, vaan sen pääkohde, kauppatori, pyritään pitämään hyvin 

saavutettavissa olevana bussipysäkein ja maanalaisella henkilöautojen toriparkilla 

(Harmaajärvi ym. 2004: 47). Black (2010: 71–72) pitää maankäytön ohjailua heikkona 

keinona puuttua ruuhkaisuuteen. Keskusta-alueiden kehittämistä kävelypainotteiseksi 

pidetään työkaluna vähentää autoilua. Blackin mukaan vaikutukset ruuhkaisuuteen eivät 

kuitenkaan ole yksiselitteisesti nähtävillä tutkimuksista. Vaaditaan muitakin yhtäaikaisia 

toimenpiteitä, jotka tukevat maankäyttöön liittyviä ratkaisuja. 

Yksilötasolla tarkastellen päivittäinen liikkuminen voidaan jakaa kahteen luokkaan, 

pakolliseen ja vapaaehtoiseen. Näistä ensimmäinen koostuu pääosin työmatkoista, joiden 

aikataulutus on usein säännöllinen. Vapaaehtoinen liikkuminen käsittää erinäiset vapaa-

ajan matkat, joiden kohdalla voidaan useimmiten valita sellainen ajankohta, jolloin 

liikenne on sujuvaa. Työmatkaliikenne aiheuttaa tiettyinä kellonaikoina kuormitusta 
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liikennejärjestelmälle. Säännöllisen ruuhkautumisen lisäksi on myös epäsäännöllisiä 

ruuhkaisuuden aiheuttajia, kuten äärimmäiset sääolot, tai liikenneonnettomuudet 

(Rodrique ym. 2006: 194). Työmatkaliikenteen aiheuttamaa säännöllistä ruuhkautumista 

voidaan helpottaa työaikasuunnittelulla, sekä erinäisillä toimilla, jotka lisäävät yhdessä 

autossa liikkuvien henkilöiden määrää. Vaikka kaikilla aloilla työajan porrastaminen ei 

onnistukaan, on liukuvilla työajoilla havaittu olevan ruuhkaa vähentävä vaikutus. Myös 

etätyön lisääminen, niillä aloilla joilla se on mahdollista, vähentää turhaa liikkumista ja 

täten vähentää työmatkaliikenteen autojen määrää (Black 2010: 70, 73). Epäsäännöllisten 

ruuhkien välttäminen on monissa tilanteissa mahdotonta. Liikenteen huoltojärjestelmää 

voidaan kehittää paremmin erityisiin tilanteisiin reagoivaksi, mutta esimerkiksi 

suosittuihin yleisötapahtumiin liittyvät epäsäännölliset ruuhkat ovat hankalasti 

kontrolloitavia (em.: 65). 

Ruuhkaisuuden vähentämiseen yhtenä keinona ovat ns. ”älykkäät valtatiet” 

(Rodrique ym. 2006: 248). Esimerkiksi Lontoossa jo 1990-luvulla on kehitelty 

järjestelmä, jossa kameravalvonnan avulla havainnoidun liikenteen määrän mukaan 

säädetään kulloiseenkin hetkeen ja paikkaan sopivat nopeusrajoitukset. Järjestelmää on 

pidetty kuljettajien keskuudessa niin toimivana, että vuoteen 2006 mennessä jo lähes 1 

000 km Iso-Britannian valtateistä hyödynsi kyseistä teknologiaa (Black 2010: 167). 

Teknologiaa voidaan myös hyödyntää työmatkaliikkujien ennakoivassa viestinnässä. 

Mahdolliset reitti- ja ajankohdan valinnat helpottuvat, kun tiestön ruuhkaisuudesta on 

tieto jo ennen liikenteeseen lähtemistä (em.: 78). Myös autojen tekniikassa on mahdollista 

saavuttaa ruuhkaisuutta vähentäviä ratkaisuja. Esimerkiksi edellä ajavan auton 

tunnistaminen ja automaattinen ajoetäisyyden minimointi voi tulevaisuudessa säästää 

turhaa tilaa (em.: 73). 

Yksi ilmeisimmistä keinoista ruuhkaisuuden purkuun on joukkoliikenteen suosion 

lisääminen. Olkoonkin näkemykseltään amerikkalainen ja hieman jo vanhanaikainen, 

nostaa Rodrique ym. (2006: 194–195) esiin mielenkiintoisia seikkoja joukkoliikenteen 

puutteista. Ensinnäkin jos kaupunkirakenne on dispersoitunut, ja joukkoliikenteen tulee 

toimia vähäisen asukastiheyden alueella, kustannukset kasvavat ja operointi hankaloituu. 

Toiseksi kiinteät joukkoliikenneinfrastruktuurit, kuten metro- juna- ja raitiovaunulinjat 

eivät kykene reagoimaan kehittyvän kaupungin dynaamiseen spatiaaliseen luonteeseen. 

Kolmanneksi joukkoliikenteen yhteyksien toimivuus vaatii yhdistettävyyttä eri 
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liikennemuotojen välillä. Tämän toteuttaminen on haastavaa ja kallista. Neljänneksi eri 

liikennöintimuotoja vertailtaessa henkilöautoilla on aina etu käyttömukavuudessa ja 

helppoudessa. Tämä etu säilyy liikennöintimuotojen väliseen kilpailutilanteeseen 

vaikuttavista poliittisista toimenpiteistä huolimatta. Rodrique viittaa myös 

amerikkalaistutkimukseen (Cox 1998), jossa joukkoliikenteen kehittämisellä ei havaittu 

juurikaan vaikutusta ruuhkaisuuden vähentämiseen. Perimmäisenä syynä tähän hän pitää 

kaupunkirakennetta, joka on luotu palvelemaan yksilöitä, ei yhteisöä (Rodrique ym. 

2006: 195). Toisaalta Helsingissä on raportoitu onnistunutta ruuhkien vähentämistä 

kohdistamalla 70 % ruuhka-ajan liikenteestä julkisen liikenteen varaan (Harmaajärvi ym. 

2004: 38). 

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 

Etenkin tieteen taholta on jo pitkään ollut tunnustettu tarpeelliseksi tavoitella liikenteen 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Maapallon ilmasto lämpenee kasvihuoneilmiön 

vaikutuksesta, ja öljyperäisten polttoaineiden käyttö liikenteessä on osasyyllinen tähän. 

Kasvihuoneilmiötä voimistavista kaasuista merkittävimmän, eli hiilidioksidin, määrä 

ilmakehässä on kasvanut kiihtyvästi etenkin viime vuosisadalla (Chapman 2007: 354–

355). Maapallon keskilämpötila on noussut viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa 

tarkastellen 0,79 astetta 1951–1980 peruskauteen vertailtaessa. Globaalissa 

keskilämpötilassa on jatkuvasti nouseva trendi (GISS Surface… 2016). Liikenteen osuus 

kaikista maailman kasvihuonepäästöistä on 14,3 % (Edenhofer ym. 2014: 9). Euroopan 

Unionin liikennestrategisessa julkaisussa ”Valkoinen kirja 2011” (Valkoinen kirja… 

2011: 9–10) asetetaan tavoitteeksi puolittaa tavanomaisia polttoaineita hyödyntävien 

autojen käyttö vuoteen 2030 mennessä. Samassa aikaikkunassa suurten kaupunkiseutujen 

kaupunkilogistiikan tulisi olla hiilidioksidivapaa. Liikenneverkostojen tehostaminen 

mainitaan yhtenä toimenpide-ehdotuksena (em.: 13). 

EU:n tasolla vuosina 1990–2005 liikenteen määrä, energiankulutus ja 

kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat, mutta kaksi jälkimmäistä kasvoivat määrää 

nopeammin (Banister 2011: 2). Tähän todellisuuteen verrattuna liikenteen päästöjen 

vähentämisen tavoitteet 2010-luvulta vuoteen 2030 ovat suuria. Tavoitteisiin 

pääsemiseksi Banister (em.: 4–5) listaa tarvittavina toimenpiteinä liikenteen määrän 

vähentämisen, joukko- ja kevyen liikenteen suosion lisäämisen, maankäytön 
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suunnittelun, ja teknologisen kehityksen tuoman päästötehokkuuden kasvun. Liikenteen 

kokonaismäärän ja maankäytön suunnittelun suhde on usein esillä yhdyskuntarakenteen 

hajautumista käsittelevissä tutkimuksissa. Kaupunkiväestön osuus, keskimääräisen 

työmatkan pituus, ja henkilöautojen määrä kasvoivat Suomessa 1990-luvulla 

(Harmaajärvi ym. 2004: 24, 29, 31). Lääkkeenä tähän kehitykseen tarjotaan korkeampaa 

kaupunkialueen väestöntiheyttä, keskittyneempiä toimintoja, parkkipaikkojen 

vähentämistä sekä joukko- ja kevyen liikenteen lisäämistä (em.: 21, 41, 69). 

Kaupunkirakenteen tiiviyden ja henkilöautoliikenteen määrän välisen tutkimuksen 

eniten siteeratuimpiin tutkijoihin kuuluvat australialaiset Peter Newman ja Jeffrey 

Kenworthy. He tutkivat 32 suurkaupungin väestöntiheyden suhdetta vuotuiseen 

polttoaineen kulutukseen henkilöä kohden vuonna 1980. Tuloksista on selvästi 

havaittavissa muuttujien välinen riippuvuus, jossa korkeamman väestöntiheyden 

kaupungeissa ihmiset kuluttavat vähemmän polttoainetta henkeä kohden (Newman & 

Kenworthy 1989). Yhdysvalloissa kaupungit ovat rakennettu eniten henkilöautoilun 

ehdoilla, eli ovat autoriippuvaisimpia. Vastaavasti Aasian suurkaupungeissa väestö asuu 

tiheästi ja käyttää suhteessa todella vähän henkilöautoa. Euroopan, Kanadan ja Australian 

suurkaupungit asettuvat tälle välille. Autoriippuvuuden tasosta huolimatta työmatkat 

kestävät tutkituissa kaupungeissa suunnilleen saman aikaa, ja myöskään kaupunkialueen 

bruttokansantuote ei ole voimakkaasti riippuvainen autoriippuvaisuusasteesta. Täten 

maankäytön suunnittelulla voidaan vähentää liikenteen määrää ja päästöjä, kun suositaan 

tiiviimpää asutusta ja parempaa joukkoliikennettä, heikentämättä kaupungin toiminta- tai 

kilpailukykyä (Kenworthy & Laube 1999). Suomessakin henkilöautoliikenteen päästöt 

kasvavat sen myötä, mitä kauempana keskustasta asutaan. Jos kuitenkin tarkastellaan 

henkilön hiilijalanjälkeä niin, että otetaan huomioon muu energiankäyttö ja 

kulutuskäyttäytyminen, ei korkeamman väestöntiheyden keskusta-alueella ja matalan 

väestöntiheyden reuna-alueilla asuvien väliltä löydy juurikaan eroa (Ottelin ym. 2015: 

9577). 

Teollisuuden ilmoittamat ja liikenteestä peräisin olevat hiilidioksidipäästöt Oulussa 

vuonna 2013 olivat yhteensä 1,3 Mt, joista liikenteen osuus oli 23 % (Oulun ilmanlaatu… 

2014: 19). Oululaiset suosivat henkilöautoilua ja pyöräilyä enemmän kuin Tampereen tai 

Helsingin asukkaat. Joukkoliikenteen käyttöaste taas vastaavasti on alhaisempi. Näiden 

kolmen kaupungin asukkaiden suhtautumisessa liikenteen ympäristövaikutuksiin on eroja 
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sukupuolen, iän ja tulotason mukaan. Miehet ovat ilmastonmuutoskeptisempiä ja eivät 

ole yhtä vahvasti sitä mieltä, että autoilu aiheuttaa ilmastonmuutosta kuin naiset. Miehet 

eivät myöskään pidä ruuhkia niin suurena ongelmana kuin naiset. Joukkoliikenteen 

houkuttelevuus on kasvanut 25–34 -vuotiaissa. Matalamman tulotason ihmiset käyttävät 

enemmän julkisia ja kaikkein vähätuloisimmat kävelevät eniten. Tulotaso vaikuttaa 

henkilöauton omistamiseen ja käyttömääriin. Yleisesti henkilöauton käyttöä 

ymmärretään ja suositaan (Upham ym. 2015: 214–216).  

Yksittäisen henkilöauton hiilijalanjälkeä tarkasteltaessa 76 % 

hiilidioksidipäästöistä syntyy autoa käytettäessä, 9 % sen valmistuksessa, ja 15 % 

polttoaineen tuotantoketjussa (Chapman 2007: 355). Autoteollisuuden kuluttajille 

ilmoittamat henkilöautojen päästöarvot, jotka mitataan laboratorio-olosuhteissa, 

poikkeavat liikenteessä todellisuudessa syntyvistä päästöistä. Todelliset 

hiilidioksidipäästöt ovat 110–180 % eurooppalaisen autotyyppiluokituksen 

tavoitearvoista (Franco ym. 2014). Euroopan Unionin liikennestrategiaan on kirjattu 

pyrkimys siirtyä autoilun hinnoittelussa enemmän painottamaan yksittäisen kuluttajan 

velvoitetta maksaa saastuttamisensa mukaan (Valkoinen kirja… 2011: 16). Toimiakseen 

tällainen verotus- ja maksujärjestelmä vaatii nykyistä tarkempaa todellisten päästöjen 

arviointia. 

Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on ollut perinteisesti erilainen suhtautuminen 

liikenteen verotukseen. Greene ja Wegener (1997: 186) vertaavat suhtautumista 

polttoaineen verotuksen nostoon Yhdysvalloissa siihen, että Ranskassa pyrittäisiin 

nostamaan patonkien ja viinin hintaa. Yhtä tärkeää halpa henkilöautoilu on USA:n 

kansalaisille. Toisaalta Euroopassakin henkilöauto koetaan tärkeäksi osaksi elämää. 

Ainakin 89 % kyselyyn vastanneista autoilijoista Isossa-Britanniassa kokisi haastavaksi 

sopeutua elämään ilman henkilöautoa. Verotus on kuitenkin Euroopassa jo yleisesti 

päästöperusteista. Tarkempi kohdennus yksittäisen kuluttajan päästömäärään voitaisiin 

kenties toteuttaa GPS-teknologian avulla  (Chapman 2007: 357). Suomessa liikenne- ja 

viestintäministeriön teettämässä, oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä 

kartoittaneessa, tutkimusraportissa (Oikeudenmukaista ja älykästä… 2013) todetaan, että 

liikenteen taloudellisella ohjauksella voidaan vaikuttaa liikenteen määrään ja laatuun. 

Raportissa lähdetään ajatuksesta, että satelliittipohjainen kilometrivero ei olisi vain 

verotuskeino, vaan myös tapa kehittää liikennettä niin, että ruuhkat vähenisivät ja 
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liikennejärjestelmä olisi kontrolloitavampi. Nykyisen kolmiportaisen verojärjestelmän 

(auton hankintavero, vuotuinen ajoneuvovero ja polttoainevero) purkaminen ja 

verottaminen pelkästään käytön mukaan selkeyttäisi liikenteen kustannusten arviointia 

kuluttajan kannalta (em.: 18). Oletetaan myös, että liikenteen määrä laskisi tätä myötä. 

Lisäksi auton hankinnan verotuksen poistuminen lisäisi uusien autojen myyntiä. Tämä 

taas uudistaisi autokantaa, ja täten uusien autojen paremman energiatehokkuuden ansiosta 

vähentäisi kokonaispäästöjä (em.: 19). 

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksen aineistona on OuluFOT-liikennetietoaineisto, joka on pääosin Oulun 

seudulla toteutettu osa TeleFOT-tutkimushanketta. TeleFOT oli VTT:n koordinoima 

hanke, jossa tutkittiin reaaliaikaisten ajo-opastuspalveluiden hyödyntämistä ja samalla 

kerättiin liikennetietoja kahdeksassa eri Euroopan maassa vuosina 2008–2012. 

Pyrkimyksenä oli löytää kehityskeinoja liikenneturvallisuuden ja kuljettajien ajotavan 

energiatehokkuuden parantamiseksi. Kaikkiaan noin 3 000 kuljettajan 

liikennekäyttäytyminen tallentui henkilökohtaiseen lokiin, jota verrattiin kuljettajien 

pitämiin ajopäiväkirjoihin. Testiin osallistuneilta henkilöiltä tehtiin myös 

kyselytutkimuksia ennen ja jälkeen ajo-opastuspalveluiden käyttöä, joiden kautta 

arvioitiin ajotapa- ja asennemuutoksia (TeleFOT - Field operational tests… 2013; 

TeleFOT: Intelligent transport… 2012). 

Oulun seudulta mukana oli 140 kuljettajaa 9/2010 – 10/2011 välisenä aikana. 

Tutkimukseen osallistuneilta vaadittiin vuosimallia 2001 tai uudempi bensiinikäyttöinen, 

tai 2004 tai uudempi dieselkäyttöinen, henkilöauto. Lisäksi reaaliaikaisia 

liikennetietopalveluita varten testihenkilöllä tuli olla sovelluksien käyttöön sopiva 

matkapuhelin. Kuljettajista muodostettiin erilaisia testiryhmiä, joiden 

sovelluskokoonpanot vaihtelivat. Mobiilisovellus oli yhteydessä ajoneuvon 

diagnostiikkaan (VTT testaa… 2010; TeleFOT – OuluFOT 2015). Tätä tutkielmaa varten 

on hyödynnetty Driveco-sovellusta, joka keräsi tietoa polttoaineen kumulatiivisesta 

kulutuksesta kahden minuutin välein. Kulutustieto tallentui GPS-sijaintitiedon 

sisältämään lokiin. 



17 

 

VTT:ltä saatu aineisto on tätä työtä varten rajattu vain Oulun seudulle. Rajattu aineisto 

käsittää 32 306 matkaa ja 193 146 havaintopistettä. OuluFOT:n osallistuneista 

kuljettajista 84 % oli miehiä, ja kuljettajien keski-ikä oli 43 vuotta. Aineiston otos ei ole 

edustava kuvaus Oulun seudun henkilöautoliikenteen kuljettaja- tai 

kulkuneuvojakaumasta. Aineiston laajuus antaa kuitenkin mahdollisuuden tarkastella 

alueellisia eroavaisuuksia kohtalaisen luotettavasti. GPS-aineistoa käytettäessä esiintyy 

aina jonkin verran spatiaalista virhettä, johtuen satelliittipaikannuksen epätarkkuudesta ( 

ks. esim. Li ym. 2015).  

Analyysi on toteutettu käyttäen ArcGIS:n Network analyst -työkalua niin, että 

polttoaineen kulutustiedon sisältävät havaintopisteet kohdentuivat lähimpänä olevaan 

Digiroad-tieverkkoaineiston viivaelementtiin. Tämän jälkeen pisteiden välinen reitti 

estimoitiin nopeinta reittiä pitkin. Muodostuneet reitit yhdistettiin Overlay -tekniikalla 

tieverkkoon, jotta jokaiselle tieosuudelle määriytyi kaikkien siitä kulkeneiden reittien 

arvot. Näistä laskettiin keskimääräistä havaintoa kuvaava keskiluku, tässä tapauksessa 

mediaani, jokaiselle tieosuudelle. Tieosuudet, joille kohdentui alle 10 reittiä jätettiin 

lopullisten tulosten ulkopuolelle. Polttoaineen kulutus muunnettiin hiilidioksidipäästöksi 

käyttäen kertoimia 2,35 kg/l bensiini-, ja 2,66 kg/l diesel-autoille. Palamistuotteena 

syntyvän hiilidioksidin määrä on suoraan riippuvainen polttoaineen laadusta ja 

kulutetusta määrästä (Henkilöautoliikenteen… 2012). 

Tulokset 

Tieosuuksien CO2-päästöarvojen mediaaniksi muodostui 184 g/km. Hajonta 

tieosuuksittain on huomattavaa vaihteluvälin ollessa 95–1181 g/km. Päästöarvon saaneita 

tieosuuksia oli Oulun seudulla noin 9 % koko tieverkosta, eli 1 218 km. Eniten havaintoja 

yksittäisellä tieverkoston viivaelementillä oli Pohjantiellä Linnanmaan ja Kuusamon 

liittymän välillä etelään. Tältä kohdalta kulki 1 521 reittiä. Digiroad-aineistossa kadut 

luokitellaan toiminnallisuusluokkiin niiden liikenteellisen tärkeyden mukaan. 

Merkittävimmät tiet, joille liikennettä pyritään ohjailemaan, ovat seudullisia pääkatuja. 

Näiden tarkoitus on palvella sekä kauko-, kauttakulku-, sisääntulo- että paikallista 

liikennettä (Digiroad… 2013: 20). Tarkastelualueen seudullisten pääkatujen tieosuuksista 

99,9 % (469 km) sai yksilöllisen päästöarvon. Muutenkin havainnot ja näistä muodostetut 
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päästöarvot keskittyivät yleisesti vilkkaimmin liikennöillyille väylille (kuva 3). Kuvassa 

4 on vertailtu kuuden eri nelikaistaisen tien keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä. 

Kemintie Tuirasta Iskoon oli vertailluista teistä vähäpäästöisin (156,1 g/km), kun taas 

Saaristonkadulla CO2-päästöjä syntyy suhteessa lähes kaksinkertainen määrä liikuttua 

matkaa kohden. 

Yksi alue erityisesti eroaa muista jo visuaalisesti kuvassa 3. Pohjoisessa 

Merikosken siltojen, idässä Raksilan, etelässä Limingantullin ja lännessä meren rajaama 

Oulun keskustan ruutukaava-alue on selkeästi energiatehokkuudeltaan heikointa. Oulun 

kaupungin teknisen keskuksen raportissa ”Elinvoimainen kaupunkikeskusta” 

(Elinvoimainen kaupukikeskusta 2010) kuvataan Oulun keskustaa sydämen muotoisilla 

symboleilla (kuva 5a). Tummemmalla keltaisella esitetyn keskustasydämen alueen sisällä 

kokonaan tai osittain olevilla tieosuuksilla, joita on yhteensä 18,9 km, tieosuuskohtaisten 

päästöarvojen mediaani on 289 g/km. Täten keskusta-alueella ajettu matka on 

keskimäärin 1,57 kertaa hiilidioksidipäästöjä tuottavampi ja energiatehokkuudeltaan 

heikompi kuin koko Oulun seudulla (kuva 5b). Pitkälti ennen autoistumista suunniteltu 

keskustan ruutuasemakaava on suunnittelijalle haasteellinen alue. Saavutettavuus on 

turvattava, mutta kaikkien keskustatoimintojen yhteensovittaminen liikenteen kanssa on 

hankalaa (Elinvoimainen kaupukikeskusta 2010: 33) 

Työmatkaliikenne on selvästi korkeampipäästöistä kuin muu liikenne (kuva 6a). 

Työmatkoiksi ilmoitetut matkat tuottivat keskimäärin 221 g/km CO2-päästöä, kun taas 

muut matkat 174 g/km. Ero on myös tilastollisesti merkitsevä, Mann Whitneyn U-testillä 

p-arvoksi tulee 0,000. Matkan lähtöajankohdallakin on merkitystä (kuva 6b). Lähtöaika 

on pyöristetty lähimpään tasatuntiin ja otettu mukaan ne tunnit, jolloin aineistossa 

matkoja oli vähintään sata. Aamulla kuudelta tehdyt matkat olivat vähiten, ja 

keskipäivällä tehdyt eniten päästöä tuottavia. Tilastollisesti ryhmien välillä on eroa, sillä 

Kruskal Wallisin testin p-arvo on 0,000. Arki- ja viikonloppuliikenettä ei ole analyysissä 

eroteltu. 
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Kuva 3. OuluFOT-hiilidioksidipäästöluokitus desiileittäin tieosuuksille.  

 

Kuva 4. Nelikaistaisten teiden keskimääräisiä päästöarvoja Oulun keskustan 

läheisyydessä.  
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Kuva 5 a ja b. Keskustassa ajon vaikutus hiilidioksidipäästöihin (5a: 

Elinvoimainen kaupukikeskusta 2010: 33)  

a 

b 
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Kuva 6 a ja b. Työmatkojen ja ajankohdan vaikutus hiilidioksidipäästöihin. 

a 

b 
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Tulosten tulkinta ja pohdinta 

Tämän tutkielman tavoitteena oli löytää Oulun tieverkosta alueellisia 

energiatehokkuuden eroja. Keskustan ruutukaava-alue erottui selkeimmin muusta 

tarkastelualueesta. Oulun kaupungin teknisen keskuksen raportissa ”Elinvoimainen 

kaupunkikeskusta” annetaan ristiriitaista viestiä liikenteen sovittamisesta keskusta-

alueelle. Pysäkoinnin järjestäminen koetaan tärkeäksi aiheeksi, mutta selkeää linjaa 

maanpäällisen hajautetun ja maanalaisen keskitetyn välillä ei tehdä (Elinvoimainen 

kaupukikeskusta 2010: 27). Nähtäväksi jää, miten vuonna 2015 avautunut maanalainen 

parkkiluola muuttaa pysäköinnin pitkän aikavälin suunnitelmia. Raportista löytyy myös 

hyvin ympäripyöreä toteamus: ”Kaupungin keskustan kehityksen suuret kysymykset 

lepäävät kumipyörien varassa.” (em.: 18). Rivien välistä voi lukea, että tahtotila 

henkilöautoliikenteen saavutettavuuden turvaamisesta on olemassa, mutta toisaalta 

kaupunkikehittäminen vaatii kävelykeskustan laajentamista. Päästölaskenta osoittaa, että 

keskusta-alueella henkilöautolla liikkuminen on hyvin epätehokasta. Mielestäni Oulun 

keskustan kehittämisessä tulisi panostaa entistä enemmän pääväylien vetokykyyn, 

sujuviin yhteyksiin keskitettyihin pysäköintitiloihin, maanpäällisen pysäköinnin 

karsimiseen, ja vähäliikenteisten katujen kävelypainotteisuuden lisäämiseen. 

Kemintie Tuiran ja Iskon välillä on lähes koko matkaltaan etuajo-oikeutettua 

nelikaistaista tietä, jossa nopeusrajoitus on 60 km/h. Liikennevirta on usein hieman 

nopeusrajoitusta nopeampaa. Tällä välillä kilometriä kohden syntyvä hiilidioksidipäästö 

oli tarkastelluista nelikaistaisista teistä pienin. Tämä tieosuus mukailee hyvin sekä 

sujuvan liikennevirran teoreettista ihannenopeutta että henkilöautojen moottoreille 

energiatehokkuudeltaan parhaiten soveltuvaa ajonopeutta (ks. sivu 9). Vastaavasti 

korkean risteystiheyden, ja matalan keskinopeuden Saaristonkadun tieosuus on lähes 

kaksinkertaisesti päästöjä tuottava. Tieosuuksien vertailussa näkyy yleisesti hyvin 

liikenteen sujuvuuden merkitys energiatehokkuuteen. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

valittujen tieosuuksien rooli koko Oulun liikennejärjestelmässä ei ole yhtenäinen. Tämä 

käy ilmi parhaiten tarkastelemalla liikenteen vuorokausimääriä. Pohjantiellä liikkuu 54 

600 autoa vuorokaudessa, kun taas esimerkiksi Bertel Jungin tiellä noin 14 000 (Oulun 

seudun liikennelaskennat… 2016). 
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Oulun moottoriajoneuvojen vuorokauden kokonaisliikennemäärä on ylittänyt 200 000 

tällä vuosisadalla ja kasvaa yhä. Liikenteen määrien kasvu on painottunut viime 

vuosikymmeninä Oulujoen silloille. Keskustan kehällä vuorokaudessa tapahtuva liikenne 

on vuodesta 1990 vuoteen 2015 noussut 10 000 autolla, kun taas silloilla liikkuvien 

henkilöautojen määrä on samassa ajassa kasvanut 35 000 autolla (Liikenteen seuranta… 

2016). Marraskuussa 2016 avatun Poikkimaantien sillan uskotaan helpottavan liikenteen 

tukkoisuutta moottoritiellä. Pohjantien siltaa laajennetaan kuusikaistaiseksi keväällä 

2017 (Sankala 2016: 2,  6–9). Vaikuttaa siltä, että keskustan liikennemäärä on ollut jo 

pitkään lähellä saturaatiota, kun taas keskustan ohittava liikenne on kasvanut. 

Kehityshankkeiden kohdentuminen Oulujoen silloille kertoo mahdollisuudesta kasvattaa 

Oulun keskusta-alueen ohittamisen helppoutta. Vastaavien infrastruktuurimuutosten 

tekeminen keskustan kehän alueella on kenties haastavampaa. Tämänkin vuoksi tulisi 

huomioida myös muut seikat, joilla liikenteen energiatehokkuutta voidaan parantaa. 

Pelkkä kapasiteetin kasvattaminen, tai liikenteen paikallinen rajoittaminen, ei tuota 

ruuhkaisuutta helpottavia tuloksia (Black 2010: 63, 71–72). 

Yksittäisen autoilijan mahdollisuudet vaikuttaa päästöjensä vähentämiseen ovat 

moninaiset, ja niitä voidaan myös yhteiskunnan toimesta tukea. Tuloksista kävi selville, 

että työmatkat ovat selvästi vapaa-ajan matkoja korkeapäästöisempiä. Mahdollisia toimia 

työmatkaliikenteen ruuhkien vähentämiseen on esitelty sivulla 11. Lähtöajan vaikutus 

päästöihin oli myös havaittavissa, joskin tuntikohtainen tarkastelu ei tuonut esiin 

oletettuja työmatkaliikenteen huippukohtia. Syynä tähän voi olla arki- ja 

viikonloppuliikenteen erottelematta jättäminen, tai tasatuntien mukaan tehdyn tarkastelun 

epätarkkuus. Valitettavasti tällä aineistolla tarkempaan tarkasteluun ei ollut 

mahdollisuuksia. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi vertailla työmatkaliikenteen 

päästöjen eroja 15 minuutin syklillä tietyllä alueella. Tällainen tutkimus saattaisi tuoda 

esiin työaikojen pientenkin porrastusten vaikutuksia. Joka tapauksessa kuvassa 6b on 

havaittavissa aikaisen aamun ja myöhäisen illan vähäpäästöisyys, joka johtunee suoraan 

liikenteen määrien laskusta ja tästä johtuvasta liikenteen sujuvuuden paranemisesta.  

Aineiston ja analyysin selkeimmät epävarmuustekijät liittyvät aineiston heikkoon 

edustavuuteen. Periaatteessa yksittäisen kuljettajan ajoneuvo- ja ajotapavalinnalla voi 

olla suuri vaikutus päästöarvoihin. Kun OuluFOT-tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöautot olivat keskivertoa uudempia, voi olettaa näiden polttoaineen kulutuksen 
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olevan hieman koko autokantaa matalampaa. Toisaalta osallistuneet kuljettajat olivat 

pääosin päivittäin työmatkoilla henkilöautoa käyttäviä, ja teknisistä innovaatioista 

kiinnostuneita, niin voi myös arvailla heidän ajavan keskimääräistä tehokkaammalla ja 

täten korkeampikulutuksisella autolla. Joka tapauksessa CO2-päästöarvojen 

epäluotettavuus on kohtalaisen korkea. Luotettavinta tuloksissa on alueellinen vertailu. 

Tämä sen vuoksi, että havaintojen määrä yhdellä tieosuudella on pääväylien osalta suuri 

(esim. kuva 4). Tällöin saadaan melko luotettavaa tietoa eri tieosuuksien suhteellisista 

päästöarvoeroista.  

Mikäli haluttaisiin luotettavampaa informaatiota jonkin tietyn tieosuuden 

päästöistä, tulisi koeasetelman laatimisessa ottaa paremmin huomioon autokannan 

edustavuus. Etenkin kilometriveron soveltamisessa olisi hyödyllistä olla taustalla tarkkaa 

informaatiota alue- ja liikenneväylätasojen suhteellisista eroavaisuuksista, jotta liikenne 

kyetään hinnoittelemaan oikeudenmukaisesti. Alueet, joilla liikkuminen henkilöautolla 

on välttämätöntä tulisi erotella niistä, jotka ovat saavutettavissa muutenkin. Näin 

voitaisiin entistä tehokkaammin kannustaa välttämään yksityisautoilua esimerkiksi 

taajaan asutuilla, tai ruuhkaisilla seuduilla. Lisäksi reaaliaikainen informaatio auttaisi 

kuluttajaa tekemään vähäpäästöisempiä ja täten kustannustehokkaampia reittivalintoja.  

Viimeaikaisissa Suomen liikennepoliittisissa linjauksissa mainitaan pääasialliseksi 

keinoksi vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä uusien energiamuotojen, etenkin 

sähköautojen käytön lisääminen. Sama painotus oli jo EU:n ”Valkoisessa kirjassa” 

vuonna 2011. Vaikka hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tapahtuu pääpainotteisesti 

käytetyn energiamuodon vaihtamisella päästöttömäksi, ei koko maan autokanta 

luultavasti muutu kovin nopeasti. Täten hiilidioksidiperustainen liikenneväyläoptimointi 

ja mahdollinen siihen liittyvä verotusjärjestelmä tukisi päästöjen vähentämistä. GPS-

teknologian mahdollistava reaaliaikainen liikenneseuranta ja sen tukitoimet voivat joka 

tapauksessa parantaa energiatehokkuutta, oli henkilöauton käyttämä energiamuoto mikä 

tahansa, sekä yksilö- että yhteisötasolla. Tehokkuutta tavoitteleva järjestelmän optimointi 

kannattaa aina. 
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