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Tämän työn tavoitteena on selvittää, kuinka paljon erilaisista liikkumismuodoista aiheutuu 

kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuksia, ja kuinka paljon niiden muodostumiseen on mah-

dollista vaikuttaa. Työ on rajattu tarkastelemaan arkiliikkumista, joten satunnaisesti tehtäviä 

matkoja ei oteta työssä huomioon. 

 

Työssä aiheeseen perehdytään kirjallisuuskatsauksen, sekä case-tarkastelun avulla. Kirjalli-

suuskatsauksessa selvitetään ilmastonmuutos ja hiilijalanjälki käsitteinä, ja se kuinka ne ovat 

kytköksissä toisiinsa. Sen lisäksi esitetään mistä eri liikkumisvälineistä aiheutuvat päästöt ja 

kustannukset aiheutuvat, ja kuinka suuria ne ovat. Case-tarkastelussa tutkitaan kolmen pro-

filoidun opiskelijan liikkumisesta aiheutuvia vaikutuksia, ja heidän mahdollisuuksiaan pie-

nentää niitä. 

 

Työn tuloksena selviää, että merkittävästi suurimmat kustannukset, sekä kasvihuonekaasu-

päästöt aiheutuvat henkilöautoilusta. Julkinen liikenne puolestaan on varsin edullinen liik-

kumisvaihtoehto, ja sen aiheuttamat päästöt säilyvät huomattavasti henkilöautoilua pienem-

pinä.  

 

Tuloksista voidaan päätellä, että mahdollisuuksia oman liikkumisen kestävämpään ja talou-

dellisempaan suuntaan muokkaamiseksi on olemassa. Mahdollisuudet niiden toteuttamiseen 

käytännössä ovat kuitenkin riippuvaisia esimerkiksi henkilön asuinpaikasta ja taloudellisesta 

tilanteesta. Yksi junalla kuljettu matka henkilöautoilun sijaan ei vielä muuta maailmaa, 

mutta pidemmällä aikavälillä niin kustannukset kuin päästötkin pienenevät huomattavasti. 
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SYMBOLILUETTELO 

 

Lyhenteet 

GWP  Global Warming Potential  

HSL  Helsingin seudun liikenne 

LULUCF Maankäyttö-, maankäytön muutos ja metsätalous 

 

Yksiköt 

CO2-ekv Hiilidioksidiekvivalentti 

g  Gramma 

kg  Kilogramma 

km  Kilometri 

hkm  Henkilökilometri 

l  Litra 

 

Alkuaineet ja yhdisteet 

CH4  Metaani 

CO  Hiilimonoksidi 

CO2  Hiilidioksidi  

HC  Hiilivety 

H2O  Vesihöyry 

N2O  Dityppioksidi  

NOx  Typen oksidit 

SF6  Rikkiheksafluoridi 
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1 JOHDANTO 

 

Kotimaan liikenne aiheuttaa noin viidesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, joista tie-

liikenteen osuus on noin 90% (Liikennejärjestelmä A 2019). Keskivertosuomalainen liikkuu 

päivittäin 41 kilometriä (Op.media 2018) ja kotimaan matkojen määrä on ollut kasvussa vii-

meisen 15 vuoden aikana (Liikennejärjestelmä B 2019). Liikkumisen tarve tulee tuskin lä-

hiaikoina vähenemään, sillä ihmisten on tulevaisuudessakin päästävä niin töihin, kouluihin 

kuin harrastuksiinkin. Näin ollen useat eri tahot käyttävätkin suuren määrän resurssejaan 

kehitellessään uusia ratkaisuja, joilla liikkumisesta saataisiin kestävämpää ja ympäristöystä-

vällisempää. 

 

Kuljettaessa kohti kestävämpää tulevaisuutta, on jokaisen yksilön vastuulla kantaa oma kor-

tensa kekoon. Omasta toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä voi seurata hiilija-

lanjäljen avulla. Hiilijalanjälki toimii mittarina aiheutuville kasvihuonekaasupäästöille, ja 

sillä kuvataan aiheutuneiden kasvihuonekaasujen aiheuttamaa yhteenlaskettua ilmastoa läm-

mittävää vaikutusta. Erilaiset kulutusvaihtoehdot aiheuttavat erisuuruisen hiilijalanjäljen, jo-

ten kuluttajan on omilla valinnoillaan mahdollista vaikuttaa oman hiilijalanjälkensä suuruu-

teen.  

 

Tässä työssä tarkastellaan, kuinka erilaiset liikkumismuodot vaikuttavat henkilökohtaisen 

hiilijalanjäljen muodostumiseen, sekä arvioidaan näiden vaikutuksia myös taloudellisesta 

näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon erilaisista kulkuneuvoista aiheutuvat 

päästöt ja kustannukset eroavat toisistaan. Työ rajataan päivittäisen liikkumisen tarkaste-

luun, eikä näin ollen esimerkiksi ulkomaanmatkoja huomioida. Työn keskeisimmät tutki-

muskysymykset ovat:  

 

• Kuinka paljon yksilön liikkumisvalinnat vaikuttavat hiilijalanjäljen muodostumiseen? 

• Millaisia taloudellisia vaikutuksia tehdyistä valinnoista aiheutuu? 
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Työssä tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta sekä case-tarkastelua, joiden 

avulla tutkimuskysymyksiin vastataan. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään erilaisten liikku-

misvälineiden päästö- sekä kustannuskertoimet. Case-tarkastelussa tarkastellaan kolmen 

profiloidun opiskelijan liikkumista ja siitä aiheutuvaa hiilijalanjälkeä sekä kustannuksia. 

 

Teoriaosuudessa käsitellään ilmastonmuutoksen sekä hiilijalanjäljen taustoja, ja kuinka ne 

ovat yhteydessä toisiinsa. Tämän jälkeen selvitetään miten ja mistä liikkumisen hiilijalan-

jälki sekä kustannukset muodostuvat erilaisille liikkumisvälineille. Case-tarkastelussa las-

ketaan jokaiselle henkilölle liikkumisesta aiheutunut hiilijalanjälki sekä kustannukset, ja 

niitä vertaillaan keskenään. Lopuksi esitellään myös keinoja, joiden avulla henkilöiden olisi 

mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjään sekä kustannuksiaan.  
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2 ILMASTONMUUTOS JA HIILIJALANJÄLKI 

 

Ilmastonmuutos tarkoittaa mitä tahansa ilmaston muuttumista. Ilmaston muuttuminen voi 

johtua niin ilmastosysteemin sisäisistä muutoksista, kuin myös ulkoisista tekijöistä. Aurin-

gon säteilyvoimakkuus maapallolla vaihtelee luonnostaan auringonpilkkujaksojen sekä 

maan kiertoradan muutosten vaikutuksesta.  Yksittäinen ja merkittävin ulkoisesti ilmaston-

muutokseen vaikuttava tekijä on ihminen. Ilmastonmuutosta edistäviä tekijöitä ovat esimer-

kiksi fossiilisten polttoaineiden käyttö tai metsähävityksestä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. 

Ihmisen aiheuttamat vaikutukset eivät valitettavasti rajoitu vain tähän. Voidaan sanoa, että 

lähes kaikki ihmisen toiminta aiheuttaa ilmakehään kasvihuonekaasupäästöjä. Näiden aiheu-

tuneiden kasvihuonekaasujen yhteenlaskettu ilmastoa lämmittävä vaikutus voidaan selvittää 

hiilijalanjäljen avulla. (Berghål ym. 2003,9) 

 

2.1 Kasvihuoneilmiö 

 

Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilmiö, jonka voi havaita esimerkiksi autossa auringon 

paistaessa. Auton lasi ja muovi päästävät valon lävitseen, mutta osa lämmöstä jää auton si-

sään. Auton sisään tullut valo lämmittää kappaleita, jolloin valon tuoma energia poistuu läm-

pösäteilynä. Syntynyt lämpösäteily ei pysty läpäisemään auton muovi- tai lasiosia, vaan jää 

autoon nostaen sen lämpötilaa. (Ilmasto.org) 

 

Maapallon tilanteessa kyseessä on sama ilmiö suuremmassa mittakaavassa. Auringosta maa-

pallolle virtaa lyhytaaltoista säteilyä, joka heijastuu maan pinnasta takaisin avaruuteen pi-

dempiaaltoisena lämpösäteilynä. Ilmakehässä olevat kasvihuonekaasut päästävät lyhytaal-

toisen säteilyn lävitse, mutta osa lämpösäteilystä jää maapallolle. Kasvihuoneilmiö on elin-

ehto nykyisen kaltaiselle elämälle, sillä ilman sitä maapallon keskilämpötila olisi -18 oC ny-

kyisen +15 oC sijaan. Ongelmana sen sijaan ovat ilmakehän kasvaneet kasvihuonekaasupi-

toisuudet. Mitä suurempia kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat, sitä vähemmän 

lämpösäteilyä pääsee takaisin avaruuteen. Tämä johtaa kasvihuoneilmiön voimistumiseen ja 

ilmaston lämpenemiseen.   (Berghål ym. 2003, 7)  
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2.2 Kasvihuonekaasut  

 

Kasvihuonekaasuja ovat sellaiset ilmakehän kaasut, jotka aiheuttavat kasvihuoneilmiön. 

Tärkein kasvihuonekaasuista on vesihöyry (H2O), mutta sen pitoisuuksiin ilmakehässä ih-

miset eivät voi suoranaisesti vaikuttaa. Merkittävimpiä ihmisen toiminnasta aiheutuvia kas-

vihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O) sekä haloge-

noidut hiilivedyt (F-kaasut), joihin lukeutuvat, HFC-yhdisteet, PFC-yhdisteet ja rikkiheksa-

fluoridi (SF6). (Berghål ym. 2003,7) 

 

Kasvihuonekaasujen vaikutukset ilmastoon vaihtelevat eri kasvihuonekaasujen välillä. Vai-

kutukset riippuvat kasvihuonekaasun pitoisuudesta, eliniästä ilmakehässä sekä sen voimak-

kuudesta, eli GWP (Global Warming Potential) -kertoimesta. GWP-kerroin kertoo kyseisen 

kasvihuonekaasun globaalisen lämmitysvaikutuksen suhteessa hiilidioksidiin. Tämän avulla 

eri kasvihuonekaasuista syntyville päästöille saadaan yhteinen tekijä, jolloin eri kaasuista 

aiheutuneet päästöt ovat vertailukelpoisia keskenään. (Berghål ym. 2003,7) Tämä tekee saa-

tujen tulosten tulkitsemisesta huomattavasti helpompaa. Eri kasvihuonekaasujen GWP-ker-

toimet on esitetty taulukossa 1. HFC- ja PFC-yhdisteitä on useita erilaisia, joten niille on 

mahdotonta määrittää yleisesti yhtä tiettyä GWP-kerrointa. Näiden yhdisteiden GWP-ker-

toimien arvot liikkuvat 140:n ja 11 700:n välillä. (Greenhouse gas protocol) 

 

Taulukko 1. Kasvihuonekaasujen GWP-keroimet. (Berqhål ym. 2003,7)  

 

 

Taulukosta 1 nähdään, että eri kasvihuonekaasujen GWP-kertoimien välillä on suuria eroja. 

GWP- kertoimet ovat kuitenkin vain työkalu, joka mahdollistaa eri kaasujen käsittelyn ja 

vertailun yhdessä. Oleellista on kuinka paljon eri kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu. Tau-

lukossa 2 esitetään kaikki Suomessa vuonna 2017 syntyneet kasvihuonekaasupäästöt sekä 

samana vuonna kotimaan liikenteestä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt. Kaikkien pääs-

töjen kohdalla on jätetty huomioimatta LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Fo-

restry) -sektorin aiheuttamat päästöt. LULUCF on EU:n säätämä asetus, joka koskee maan-

käyttö-, maankäytön muutos ja metsätalous -sektoria. Se sisältää metsistä, viljelysmaasta, 

Kasvihuonekaasu CO2 CH4 N20 SF6

GWP - kerroin 1 21 310 24 000
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ruohikkoalueista sekä metsityksestä ja metsien siirtymisestä muuhun maankäyttöön aiheu-

tuvat päästöt ja nielut. (Maa- ja metsätalousministeriö) 

 

Taulukko 2. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa vuonna 2017. (Tilastokeskus) 

 

 

Taulukosta 2 nähdään, että hiilidioksidipäästöt kattavat suuren osan kaikista päästöistä. 

Tämä korostuu varsinkin liikenteen osalta, sillä muita kasvihuonekaasuja aiheutuu vain 100 

000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vastaava määrä. Tämä on alle prosentti kaikista aiheutu-

neista päästöistä. On kuitenkin syytä huomioida, että liikenteestä aiheutuu muita päästöjä, 

joita ovat esimerkiksi typen oksidit (NOx) sekä hiilimonoksidi (CO), joka tunnetaan kansan-

kielessä nimellä häkä. Nämä kaasut vaikuttavat ympäristöön epäsuorasti. Hiilimonoksidi 

reagoi ilmakehässä ja synnyttää näin hiilidioksidia. Typen oksidit puolestaan aiheuttavat esi-

merkiksi happamoitumista sekä rehevöitymistä. Vaikka näitä kaasuja aiheutuu liikenteestä, 

ei niitä tarkastella tässä työssä tarkemmin. 

 

2.3 Hiilijalanjälki 

 

Voimistuneen kasvihuoneilmiön ja kasvaneen ilmastotietoisuuden johdosta on hiilijalanjälki 

nyky-yhteiskunnassa voimakkaasti esillä. Siitä on muodostunut trendi, jota yritykset käyttä-

vät mielellään mainoksissaan. Standardin ISO 14067:2018 mukaan hiilijalanjälki on kasvi-

huonekaasupäästöjen ja -poistumien summa, joka ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina 

(CO2-ekv) ja perustuu elinkaariarviointiin, jossa käytetään vain yhtä vaikutusluokkaa eli il-

mastonmuutosta. (SFS 2018)  

 

Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. 

(Päästöt yhteensä)

Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv. 

(Kotimaan liikenne)

CO2 44 758 11 384

CH4 4 606 16

N2O 4 689 84

HFC 1 279 0

PCF 6 0

SF6 50 0

Yhteensä 55 388 11 484
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Hiilijalanjälki voidaan yleisesti jakaa suorasti ja epäsuorasti aiheutuviin päästöihin. Suoria 

päästöjä syntyy esimerkiksi yksittäisen henkilön ajaessa autoa, ja näin ollen polttaessa polt-

toainetta. Epäsuora päästö puolestaan syntyy, kun polttoainetta joudutaan polttamaan, jotta 

jokin hyödyke saadaan aikaiseksi. Tällöin kuluttaja ei ole itse aiheuttanut päästöjä, mutta ne 

ovat olleet välttämättömiä tuotteen aikaansaamiseksi. (Metsäteollisuus 2015) 

 

Hiilijalanjäljen laskenta on mennyt viime vuosina valtavasti eteenpäin. Suuri yksittäinen syy 

on kansainvälisen standardisoimisjärjestö ISO:n vuonna 2013 julkaisema ISO/TS 

14067:2013, joka kertoo hiilijalanjäljen määrittelyä ja viestintää koskevat periaatteet, vaati-

mukset sekä ohjeet. Vuonna 2018 tämä standardi tarkistettiin nykyiseen muotoonsa. Stan-

dardin ansiosta hiilijalanjäljen laskenta toteutetaan kaikkialla tiettyjen periaatteiden mukaan, 

jolloin saadut tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. (ISO) 

 

Standardi tekee tehtävänsä yrityksissä, tutkimuksessa sekä muissa suuremmissa kokonai-

suuksissa. Yksilöiden tai perheiden kohdalla voi hiilijalanjäljen laskennassa olla suurtakin 

hajontaa. Oma hiilijalanjälki lasketaan joko valmiilla laskurilla, tai etsitään itse päästöker-

toimia erilaisille toiminnoille. Laskurit eivät kerää kaikkea tarvittavaa tietoa tarkkaa lasken-

taa varten, kun taas itsetehdyssä laskennassa rajaukset heittelevät suuresti. Siitä huolimatta 

hiilijalanjälki on loistava mittari myös yksilölle. Jo kohtuullisen hyvin tehdyillä rajauksilla 

saadaan tuloksia, jotka ovat oikean suuntaisia. Kun kuluttaja vertaa tulostaan johonkin ryh-

mään, esimerkiksi muihin oman maan kansalaisiin, on hyöty paljon suurempi kuin yksi yk-

sittäinen lukuarvo. (SFS 2013) 

 

Keskiverron suomalaisen hiilijalanjälki on 10 300 kg CO2-ekv. vuodessa, josta suurimmat 

osuudet aiheutuvat liikenteestä ja matkailusta (29 %), asumisesta (20 %) ja ruuasta (18 %). 

Liikenteen ja matkailun hiilijalanjälki on 3 000 kg CO2-ekv. Kun lentomatkoja ei oteta huo-

mioon jää liikenteestä aiheutuvan hiilijalanjäljen määräksi yli 2 400 kg CO2-ekv. Tämä on 

yli 23 %:a koko vuonna aiheutuvista päästöistä. Kuluttajan on kuitenkin useissa tapauksissa 

mahdollista vaikuttaa omiin, liikenteestä aiheutuviin päästöihinsä. Erilaisia liikkumismuo-

toja on tarjolla useita. Kiinnittämällä hieman huomiota omaan liikkumiseensa, voi päästö-

jään vähentää huomattavasti. (Sitra 2018) 
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3 HIILIJALANJÄLJEN MUODOSTUMINEN LIIKKUMISESSA 

 

Liikkuminen aiheuttaa suuren osan ihmisen vuosittaisesta hiilijalanjäljestä. Kun ulkomaan 

lentoja ei oteta huomioon, aiheutuu liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä noin 90 % tielii-

kenteestä, josta yli puolet ovat peräisin henkilöautoliikenteestä. Vesiliikenteen osuus pääs-

töistä on noin 4 %, kotimaan lentoliikenteen alle 2 % ja rautatieliikenteen noin 0,5 %. Vuo-

desta 2007 alkaen liikenteen päästöt ovat olleet laskussa biopolttoaineiden sekä energiate-

hokkuuden paranemisen ansiosta. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen määrää on havain-

nollistettu kuvassa 1. (Ilmasto-opas 2019) 

 

 

Kuva 1. Liikenteestä aiheutuvat kasvihuonepäästöt vuosina 1990-2017. (LIPASTO A) 

 

Vaikka päästöjen määrät ovat laskeneet, on lasku hyvin marginaalista. Tehtävää on siis vielä 

paljon. Päästöjä olisi mahdollista saada vähennettyä entisestään, vaikka uusia tekniikoita ei 

keksittäisi. Mahdollisilla uusilla tekniikoillakaan ei välttämättä yksistään saavuteta tarvitta-

vaa laskua kasvihuonekaasupäästömääriin, vaan ihmisten on muutettava liikkumistaan.  Jo 
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se, että kaikki kiinnittäisivät huomiota liikkumiseensa, ja muuttaisivat sitä hieman kestäväm-

pään suuntaan, auttaisi merkittävästi. Esimerkiksi lähikauppaan voisi auton sijasta ajaa pyö-

rällä, tai pitkät automatkat voisi kulkea julkisilla kulkuneuvoilla. Vaikka ihmiset muuttaisi-

vat käytöstään liikkumisen osalta kestävämmäksi, aiheutuisi liikenteestä päästöjä silti mer-

kittävä määrä. Liikenne- ja viestintäministeriön johtama asiantuntijaryhmä on koostanut eh-

dotuksen, jolla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt poistettaisiin kokonaan. Tämä 

ei kuitenkaan ole toteutettavissa nykyisillä menetelmillä. Jotta tavoitteeseen olisi mahdol-

lista päästä, vaatisi se suuria toimenpiteitä ihmisten liikkumistapojen lisäksi tavarankulje-

tuksen tehostamisessa, ajoneuvokannan uudistamisessa sekä uusiutuvien polttoaineiden li-

säämisessä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2018) 

 

3.1 Liikkumismuotojen päästökertoimet 

 

Liikkumisesta aiheutuvan hiilijalanjäljen laskentaa helpottamaan on kulkuvälineille määri-

tetty päästökertoimet. Päästökerroin on määritetty jokaiselle kulkuvälineelle erikseen, ja sen 

laskennassa on huomioitu käytön aikana aiheutuvat sekä polttoaineiden, energian ja ajoneu-

vojen valmistuksesta koituvat päästöt. Kerroin on yksikössä gCO2-ekv/henkilökilometri 

(hkm), joten sen pohjalta liikkumisesta aiheutunut hiilijalanjälki on helppo laskea. Tässä lu-

vussa esitellään erilaisten liikkumismuotojen päästökertoimia, sekä selvitetään mistä kyseis-

ten liikkumismuotojen päästöt aiheutuvat.  

 

3.1.1 Pyöräily ja jalkaisin liikkuminen 

Kuten kaikki liikkuminen, myös pyöräily ja jalankulku vaativat energiaa. Tämä energia on 

peräisin ihmisen syömästä ruuasta. Pyöräilyn ja kävelyn aikana aiheutuvat päästöt riippuvat 

siitä, millaista ruokaa henkilö on syönyt. Mitä suuremmat päästöt syödystä ruuasta ovat ai-

heutuneet, sitä suuremmiksi nousevat myös liikkumisen päästöt. Tässä työssä ruokavalioi-

den tarkastelu jätetään kuitenkin huomioimatta, joten pyörällä ja jalankulun aikana aiheutu-

vat päästöt voidaan olettaa nollaksi.  

 

Jotta pyörällä voi ajaa, on se täytynyt kuitenkin valmistaa. Pyörän valmistuksen aikana ai-

heutuu päästöjä, jotka täytyy huomioida pyöräilyn aiheuttaman hiilijalanjäljen laskennassa. 
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Kun pyörän valmistus otetaan huomioon, muodostuu pyöräilyn päästökertoimeksi 5 gCO2-

ekv/km. (Lahti.fi) 

 

3.1.2 Henkilöautot 

Henkilöautoilu aiheuttaa yli puolet tieliikenteen ja yli 90 % keskiverron suomalaisen arki-

liikkumisen kasvihuonekaasupäästöistä. Näin ollen erityisesti siihen tulisi kiinnittää huo-

miota. Autosta aiheutuu ajon aikana pakokaasupäästöjä, sekä hiilidioksidipäästöjä. Pakokaa-

supäästöiksi luetaan hiilimonoksidi- (CO), hiilivety- (HC), typenoksidi- (NOx) ja pienhiuk-

kaspäästöt, joita säännellään lainsäädännöllä. (Autoalan tiedotuskeskus B) Hiilimonoksidia 

syntyy pääsääntöisesti ainoastaan vanhoista bensiinikäyttöisistä autoista. Autokannan uusiu-

tuessa CO päästöt vähenevät, ja niiden määrät ovatkin laskeneet vuosittain. Typen oksidit 

syntyvät moottorin palotilassa, kun ilman typpi yhdistyy happeen korkeassa lämpötilassa ja 

paineessa. Palamisreaktion seurauksena syntyvät myös hiilivety- ja pienhiukkaspäästöt. 

Bensiinikäyttöisten autojen katalysaattoreilla on saatu pienennettyä merkittävästi pakokaa-

supäästöjä. Dieselkäyttöisten autojen päästöt ovat puolestaan pienentyneet kehitetyillä polt-

toaineilla ja moottoritekniikoilla sekä hiukkassuodattimilla. (Autoalan tiedotuskeskus A)  

 

Auton hiilidioksidipäästöt aiheutuvat ajon aikana polttoaineen palamisessa, palamistuot-

teena. Pakokaasupäästöistä poiketen, ei hiilidioksidipäästöille ole määrätty enimmäisrajaa 

lainsäädännössä. Euroopassa niitä kuitenkin säännellään valmistajille annetuilla päästöta-

voitteilla. (Autoalan tiedotuskeskus B) Suomessa auton hiilidioksidipäästöt vaikuttavat 

myös autoveron suuruuteen (Autoalan tiedotuskeskus A).  

 

Taulukko 3. Henkilöautojen päästökertoimet ajon aikana. (LIPASTO B) (WWF) 

 

Polttoaine Päästökerroin (gCO2-ekv/km)

Bensiini 159

Diesel 139

Hybridi 100

Maakaasu 70,1

Biokaasu 0

Sähkö 0
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Taulukon 3 päästökertoimien laskennassa on oletettu, että katuajon osuus on 27% ja maan-

tieajon osuus 73%, sekä auton kuormituksen olevan 1.7 henkilöä. Hybridiauton kohdalla on 

oletettu auton käyttävän sähkön lisäksi bensiiniä. Päästökertoimista nähdään, että autosta 

aiheutuneiden päästöjen määrät vaihtelevat suuresti auton polttoaineen mukaan. Bensiini-, 

diesel- sekä hybridikäyttöisen auton toimiessa moottorin täytyy polttaa polttoainetta, jolloin 

päästöt syntyvät. Maakaasu on bensiinin ja dieselin tavoin fossiilinen polttoaine. Sen pala-

misessa ei kuitenkaan synny rikkiä eikä raskasmetalli, ja siitä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt 

ovat selvästi pienemmät. Tämän takia maakaasukäyttöisen auton päästöt ovat huomattavasti 

pienemmät bensiini- tai dieselautoon verrattuna. (Gasum A) 

 

Ajon aikana vähiten päästöjä aiheuttavat sähkö- ja biokaasuautot. Sähköauto kulkee ainoas-

taan sähkön avulla, joka ei aiheuta päästöjä käytön aikana. Myös biokaasun päästökertoimen 

voidaan katsoa olevan hiilen osalta laskennallisesti nolla, sillä se on täysin uusiutuva poltto-

aine. Vaikka biokaasun palaessa syntyy hiilidioksidia, ei sen nettomäärä lisäänny, sillä kaa-

suun sitoutuneen hiilidioksidin määrä ja vapautuneen hiilioksidin määrät ovat yhtä suuret. 

(Gasum B)  

 

Ajon aikaisten päästöjen lisäksi myös polttoaineiden, energian sekä ajoneuvojen valmistus 

aiheuttavat päästöjä. Hybridiauton polttoaineen ja energian valmistuksen päästökertoimen 

laskennassa on oletettu auton käyttävän 40% kuljetusta matkasta sähköä, ja 60% bensiiniä.  

Aiheutuvat päästöt esitellään taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Polttoaineiden, energian ja ajoneuvon valmistuksesta aiheutuvat päästöt. (Lahti.fi) (Hänninen 

2019) 

 

 

Polttoaine
Polttoaineiden ja energian 

valmistus (gCO2-ekv/km)

Ajoneuvon valmistus 

(gCO2-ekv/km)

Bensiini 33,4 20

Diesel 30,6 20

Hybridi 33,2 28

Maakaasu 18,4 20

Biokaasu 18,4 20

Sähkö 33 35
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Kun polttoaineiden, energian ja ajoneuvojen valmistuksesta aiheutuvat päästöt lisätään ajon 

aikana aiheutuviin päästöihin, saadaan laskettua todelliset päästökertoimet eri polttoaineella 

kulkeville autoille. Ne ovat esitelty taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. Päästökertoimet eri polttoaineella kulkeville autoille, jotka sisältävät polttoaineiden, energian ja 

auton valmistuksesta, sekä ajon aikana aiheutuvat päästöt. 

 

 

3.1.3 Bussit ja linja-autot 

Bussien ja linja-autojen käytön aikaiset päästöt muodostuvat samalla periaatteella kuin hen-

kilöautoilla. Aiheutuneet päästöt riippuvat käytetystä polttoaineesta. Bussien ja linja-autojen 

osalta päästöt ilmoitetaan yksikössä gCO2-ekv/hkm. Henkilöautoilusta poiketen joukkolii-

kenteessä matkustajamäärät voivat vaihdella suuresti. Näin ollen päästöt on suhteutettava 

matkustajamäärään. Mitä enemmän matkustajia bussissa tai linja-autossa on kerralla, sitä 

pienemmiksi jäävät jokaisen matkustajan henkilökohtaiset päästöt. Taulukossa 6 esitellään 

bussien ja linja-autojen päästökertoimia, jotka huomioivat ainoastaan ajon aikana aiheutuvat 

päästöt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polttoaine Päästökerroin (gCO2-ekv/km)

Bensiini 212,4

Diesel 189,6

Hybridi 161,2

Maakaasu 108,5

Biokaasu 38,4

Sähkö 68
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Taulukko 6. Bussien ja linja-autojen ajon aikaisia päästökertoimia. (VTT) (Lahti.fi) 

 

 

Bussien ja linja-autojen päästökertoimien laskennassa on oletettu, että kulkuneuvon koko-

naismassa on 18 tonnia, siinä on automaattivaihteisto, ja matkustajia on 18 kappaletta, paitsi 

pitkän matkan busseissa 14 kappaletta. Pitkän matkan linja-autojen istuinpaikkojen luku-

määräksi on oletettu 50, ja kaupunkibussien 43 kappaletta. 

 

Bussin liikennöintireitillä on vaikutusta päästöjen määrään. Kehäväylä- ja maantieajo kulut-

tavat katuajoa enemmän. Katuajossa ajoneuvon täytyy pysähtyä usein muun liikenteen takia. 

Uudelleen liikkeelle päästäkseen on ajoneuvolla kiihdytettävä, jolloin moottori joutuu teke-

mään eniten työtä. Tällöin se kuluttaa myös eniten polttoainetta, ja päästöjä aiheutuu enem-

män. Tasaisessa maantie- tai kehäväyläajossa puolestaan pystyy ajamaan pidempiä matkoja 

ilman pysähdyksiä ja jarrutuksia, jonka seurauksena myös aiheutuvat päästöt ovat pienem-

mät. 

 

Jotta busseja ja linja-autoja voidaan käyttää, on ne täytynyt ensin valmistaa. Ajamiseen puo-

lestaan tarvitaan energiaa sekä polttoaineita. Bussien polttoaineen ja energian valmistuksen 

päästökertoimeksi on määritetty 10,6 gCO2/hkm, ja ajoneuvon valmistuksesta aiheutuvien 

päästöjen kertoimeksi 10 gCO2/hkm. (Lahti.fi) Kun nämä lasketaan yhteen ajon aikana ai-

heutuvien päästöjen kanssa, saadaan lopulliset päästökertoimet, jotka esitellään taulukossa 

7.  

 

 

Kulkuväline Ajopaikka
Päästökerroin 

(gCO2-ekv/km)

Kaupunkibussi (Diesel) Kehäväyläajo 37

Kaupunkibussi (Diesel) Katuajo 55

Kaupunkibussi (Maakaasu) Kehäväyläajo 33

Kaupunkibussi (Maakaasu) Katuajo 48

Pitkän matkan linja-auto Maantieajo 40

Pitkän matkan linja-auto Katuajo 69

Sähkökäyttöinen bussi Kaikki 0

Kaupunkibussi (Biokaasu) Kaikki 0
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Taulukko 7. Bussien päästökertoimet. 

 

 

 

3.1.4 Raideliikenne 

Raideliikenne on bussien ja linja-autojen tavoin osa julkista liikennettä. Raideliikenne käsit-

tää junat, metrot sekä raitiovaunut.  Suurin osa raideliikenteestä käyttää polttoaineenaan säh-

köä. Kun käytetyn sähkön oletetaan olevan täysin uusiutuvaa, ei liikkumisen aikana aiheudu 

päästöjä. Metrot ja raitiovaunut kulkevat täysin sähköllä, kuten myös suurin osa lähi- ja kau-

kojunista. Sähköjunien lisäksi käytössä on moottorivaunujunia, jotka kulkevat dieselillä. 

Moottorivaunujunan aiheuttamat päästöt ovat 76 gCO2-ekv/hkm, ja ne aiheutuvat dieselin 

palaessa moottorissa. Busseihin ja linja-autoihin verrattuna on moottorijunan päästökerroin 

kohtuullisen suuri. Pääsääntöisesti raideliikenteen liikkumisen aikaiset päästöt ovat kuiten-

kin nolla. (LIPASTO C)  

 

Raideliikenne kulkee pääosin sähköllä, mutta liikennevälineiden valmistamisesta aiheutuu 

päästöjä. Myös junien, raitiovaunujen ja metrojen käyttämien polttoaineiden ja energian val-

mistus aiheuttaa päästöjä. Kunkin liikennevälineen polttoaineiden ja energian valmistuk-

sesta aiheutuvat päästöt ovat junalla 6,6 gCO2-ekv/hkm, raitiovaunulla 2,6 gCO2-ekv/hkm 

ja metrolla 2,0 gCO2-ekv/hkm. Näiden lisäksi jokaisen liikennevälineen valmistuksesta ai-

heutuvat päästöt ovat 3 gCO2-ekv/hkm. (Lahti.fi) 

 

Kun polttoaineiden ja energian valmistuksesta, sekä liikennevälineiden valmistuksesta ai-

heutuvat päästöt lasketaan yhteen, saadaan päästökertoimet kyseisille liikennevälineille. 

Kulkuväline Ajopaikka
Päästökerroin 

(gCO2-ekv/km)

Kaupunkibussi (Diesel) Kehäväyläajo 57,6

Kaupunkibussi (Diesel) Katuajo 75,6

Kaupunkibussi (Maakaasu) Kehäväyläajo 53,6

Kaupunkibussi (Maakaasu) Katuajo 68,6

Pitkän matkan linja-auto Maantieajo 60,6

Pitkän matkan linja-auto Katuajo 89,6

Sähkökäyttöinen bussi Kaikki 20,6

Kaupunkibussi (Biokaasu) Kaikki 20,6
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Nämä päästökeroimet ovat junalla 9,6 gCO2-ekv/hkm, raitiovaunulla 5,6 gCO2-ekv/hkm ja 

metrolla 5,0 gCO2-ekv/hkm. Verrattuna henkilöautojen, bussien ja linja-autojen päästöker-

toimiin ovat raideliikenteen päästökertoimet huomattavasti pienempiä. Voidaan siis sanoa, 

että raideliikenne on hyvin kestävä tapa liikkua.  
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4 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA 

 

Eri liikkumismuodot aiheuttavat erisuuruisia kustannuksia. Vaikka jokaisen pitäisi pyrkiä 

mahdollisimman vähäpäästöiseen liikkumiseen, ei se aina ole mahdollista. Uusimpien tek-

niikoiden avulla liikenteen päästöjä saadaan pienennettyä. Näitä löytyy kuitenkin usein vain 

uusimmista malleista. Uusimmat mallit ovat poikkeuksetta myös kalleimpia. Vaikka haluaisi 

liikkua kestävästi, voivat taloudelliset resurssit muodostua esteeksi. Esimerkiksi pienituloi-

sella, joka asuu julkisen liikenneverkoston ulkopuolella, on usein pakko olla auto jotta töissä 

käyminen on mahdollista. Saadusta palkasta täytyy maksaa eläminen, eikä rahaa juuri jää 

pakollisten menojen jälkeen. Tällöin uusimman, vähäpäästöisimmän auton hankkiminen on 

mahdotonta, vaikka kuinka haluaisi elää ympäristöystävällisesti. Muun muassa tämän takia 

myös asioiden taloudellisen puolen tarkastelu on tärkeää. Tässä luvussa käsitellään erilaisista 

liikkumismuodoista aiheutuvia kuluja.  

 

4.1 Pyöräily ja jalkaisin liikkuminen 

 

Kevyt liikenne, eli jalankulku ja pyöräily eivät aiheuta liikkumisen aikana liikkujalle min-

käänlaisia kuluja. Jalkaisin liikkumisesta aiheutuvien kulujen summa on nolla, jos ei oteta 

huomioon esimerkiksi kävelykenkien ostamisesta tai kävelystä syntyneiden rakkojen hoi-

dosta aiheutuvia menoja. Pyöräily puolestaan aiheuttaa jalankulkua enemmän kuluja, jotka 

kuitenkin ovat verrattain vähäisiä. Suurin pyörästä aiheutuva kuluerä on itse pyörän hankki-

minen, jonka suuruuteen kuluttaja voi kuitenkin vaikuttaa itse. Halvimmillaan käyttökelpoi-

sen pyörän saa 50 eurolla esimerkiksi kirpputorilta, kun taas kalleimmat sähköpyörät mak-

savat jopa yli 5000 euroa. Keskimäärin uuden pyörän hinnat liikkuvat noin 200 - 700 euron 

välillä.  

 

Kun pyörää ajetaan, se kuluu. Jotta pyörä säilyy ajokuntoisena, on sitä säännöllisin väliajoin 

huollettava. Tästä aiheutuu kuluja, jotka riippuvat käytössä olevasta pyörästä sekä huollon-

tarpeen laajuudesta. Luonnollisesti tavallisen pyörän ulkokumin vaihtaminen maksaa mer-

kittävästi vähemmän, kuin sähköpyörän akun vaihtaminen. Näin ollen pyörästä aiheutuvia 

kuluja on hyvin vaikea laskea yleisesti, vaan hinta on aina tapauskohtainen.   
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Suuntaa antavasti keskimääräiselle pyöräilijälle pyörästä aiheutuvat kulut ovat kuitenkin las-

kettavissa. Todella hyvän pyörän saa ostettua uutena 400 eurolla. Pyörän eliniäksi oletetaan 

10 000 kilometriä. Useat pyöräilijät huoltavat pyöränsä itse, eivätkä vie sitä pyöräliikkeeseen 

huollettavaksi. Huoltokuluiksi arvioidaan 150 euroa koko elinkaaren ajalta, joka sisältää ku-

mien vaihdot, ketjujen öljyämiset sekä kaikki muut huoltotoimenpiteet. Kuluja koituu siis 

kokonaisuudessaan 550 euroa, ja tällä rahalla voi kulkea 10 000 kilometriä. Kun aiheutuneet 

kulut lasketaan kilometriä kohden, ovat menot 0,055 €/km.  

 

4.2 Henkilöautot 

 

Henkilöautosta aiheutuu useita kuluja, jotka usein ovat merkittävän suuruisia. Jotta autolla 

voi ajaa on sellainen ensin ostettava tai vuokrattava. Tämän jälkeen omistusautoon täytyy 

hankkia vakuutus. Kulkeakseen auto vaatii polttoainetta, joka sekin aiheuttaa kuluja. Käytön 

aikana auto myös kuluu, ja vaatii huoltoa tasaisin väliajoin. Aiheutuvat kustannukset vaih-

televat suuresti eri autojen välillä. Niiden suuruuteen vaikuttavat auton käyttämä polttoaine, 

auton vuosimalli sekä auton käyttötiheys.  

 

Taulukossa 8 on esitetty autoilusta koituvat kustannukset VTT:n laskelman mukaan. Las-

kennat suoritettiin kolmelle erimerkkiselle C-segmentin keskikokoiselle perheautolle. Seg-

mentti kuvaa auton kokoa, ja C-segmentin autot ovat eurooppalaisen kokoluokituksen kes-

kimmäinen luokka. Laskennassa autojen pitoaikojen oletettiin olevan 5 vuotta, ja ajosuorit-

teiden auton A kohdalla 15 000 kilometriä, ja autoilla B ja C 30 000 kilometriä.  (Traficom 

2019) 
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Taulukko 8. Autoilusta aiheutuvat kustannukset (Traficom 2019) 

 

 

Kustannuslaskelmassa on huomioitu auton hankintahinta, mahdollinen hankintatuki, korko-

kustannus, jälleenmyyntiarvo, polttoaineen kulutus, polttoaineen hinta, huoltokustannukset 

sekä verot. Suurin epävarmuus liittyy autojen jälleenmyyntihintaan, jota on vaikea arvioida.  

(Traficom 2019) 

 

Vaikka auton B ja C ajosuorite on kaksinkertainen autoon A nähden, ovat aiheutuvat kulut 

ainoastaan noin 1000 euroa suuremmat. Se on luonnollista, sillä suuri osa kuluista aiheutuu 

muusta kuin ajamisesta. Vaikka autolla ei ajaisi metriäkään, on siitä joutunut silti maksa-

maan hankintahinnan sekä verot. Itse ajon aikana kuluja aiheutuu vain polttoainekustannuk-

sista, sekä välillisesti auton kulumisesta aiheutuvasta huoltotarpeesta. Tästä voidaan pää-

tellä, että taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi auton omistajan kannattaa käyttää autoa 

säännöllisesti. 

 

Taulukosta 8 huomataan, että myös käytetyllä polttoaineella on merkitystä aiheutuviin ku-

luihin. Ne ovat kuitenkin riippuvaisia myös ajettujen kilometrien määrästä, sekä auton mal-

lista. Vähän ajavalle bensiini, maa- ja biokaasu sekä diesel ovat taloudellisimpia polttoai-

neita, kun taas sähkö ja hybridiautot ovat kaikista kalleimpia. Merkittävää on, että auton C 

Auto A    (15 000km/a) Auto B    (30 000km/a)

Menot/vuosi (€) Menot/km (€) Menot/vuosi (€) Menot/km (€)

Bensiini 5559 0,371 Maakaasu 6519 0,217

Maakaasu 5695 0,38 Biokaasu 6862 0,229

Biokaasu 5867 0,391 Bensiini 6907 0,23

Diesel 6087 0,406 Diesel 7142 0,238

Uusiutuva diesel 6262 0,417 Sähkö hankintatuki 7318 0,244

Sähkö hankintatuki 6947 0,463 Uusiutuva diesel 7492 0,25

Sähkö 7248 0,483 Sähkö 7620 0,254

Ladattava hybridi 7765 0,518 Ladattava hybridi 8548 0,285

Auto C    (30 000km/a)

Menot/vuosi (€) Menot/km (€)

Sähkö hankintatuki 6286 0,21

Hybridi 6550 0,218

Ladattava hybridi 6630 0,221

Bensiini 6631 0,221

Diesel 6649 0,222

Uusiutuva diesel 6956 0,232

Sähkö 7 267 0,242



22 

 

kohdalla hybridi-, ja hankintatuella ostetut sähköautot ovat puolestaan kaikista taloudelli-

simpia vaihtoehtoja. Näin ollen taloudellisia vaikutuksia ei voida yksiselitteisesti määrittää 

pelkästään käytetyn polttoaineen perusteella. Taulukosta 8 saadaan suuntaa antavia arvoja, 

mutta tarkkojen arvojen määrittämiseksi jokainen tapaus pitää käsitellä erikseen. 

 

4.3 Bussit ja linja-autot 

 

Busseista ja linja-autoista aiheutuvat kulut ovat hyvin selkeät. Matkalle paikasta A paikkaan 

B on määritetty tietty hinta. Hintaan on sisällytetty polttoainekustannukset, huollot sekä 

kaikki muut matkasta aiheutuvat kulut. Näin ollen se on kuluttajalle hyvin yksinkertainen 

vaihtoehto kustannuksia silmällä pitäen. Vaikka hinnat ovat ennalta määrätyt, voi kuluttaja 

omilla valinnoillaan vaikuttaa aiheutuviin kustannuksiin.  

 

Lähiliikenteen busseihin on useimmiten mahdollista hankkia bussikortti. Kortille voi ladata 

arvoa tai aikaa, joilla matkan voi maksaa. Bussikorttia käyttämällä yksittäisen matkan hinta 

muodostuu pienemmäksi kertalippuun verrattuna. Usein matkustavalle halvin ratkaisu on 

ostaa kuukausilippu, jolloin yksittäisen matkan hinta on vieläkin pienempi. Taulukossa 9 on 

esitelty Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Lappeenrannan bussien lippujen hintoja. 

 

Taulukko 9. Aikuisten bussilippujen hinnat Helsingin seudulla ja Lappeenrannassa. (HSL) (Lappeenranta) 

 

 

Niin Lappeenrannassa kuin myös Helsingissä bussiliikenne on jaettu vyöhykkeisiin. Mitä 

useamman vyöhykkeen kautta matka suoritetaan, sitä enemmän se maksaa. Matkakortilla ja 

HSL

Vyöhyke Hinta (Kertalippu) (€) Hinta (Matkakortti) (€) Hinta (Kuukausilippu) (€)

AB 4,00 2,80 59,70

ABC 6,50 4,60 107,50

ABCD 9,00 6,40 156,40

BC 4,00 2,80 59,70

BCD 7,50 5,40 115,80

CD 6,00 4,20 98,00

D 4,00 2,80 59,70

Lappeenranta

1 vyöhyke 3,20 2,45/1,80 54,00

2 vyöhykettä 6,50 5,00/3,75 56,00

3 vyöhykettä 9,00 6,90/5,25 57,00
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kertalipulla matkustaja pääsee täysin saman matkan. Erona on, että matkakortilla saman mat-

kan hinta on halvempi. Lappeenrannassa matkakortilla matkustaessa on kaksi hintaa. Kal-

liimpi hinta on perusmatkan hinta, ja halvempi hiljaisen ajan hinta. Hiljainen aika käsittää 

viikonloput, arkipyhät sekä arkisin kello 17.30 jälkeen suoritetut matkat. Tällöin henkilö voi 

matkustaa normaalia halvemmalla. Muina aikoina tehdyt matkat maksavat perusmatkan hin-

nan. 

 

Jotta kuluttaja voi toimia mahdollisimman taloudellisesti, on tärkeää tarkastella lippujen hin-

toja suhteessa toisiinsa. Helsingin seudun liikenteessä keskimäärin 16 kertalippua maksaa 

saman verran kuin kuukausilippu. Matkakortilla kuukausilipun hintaan päästään 23 matkan 

jälkeen. Vastaavat luvut Lappeenrannassa ovat kertalipuille 9 matkaa, matkakortin perus-

matkalle 12 matkaa ja hiljaisen ajan matkalle 16 matkaa. Näin ollen, jos henkilö matkustaa 

kuukaudessa Helsingin seudulla yli 23 kertaa, tai Lappeenrannassa yli 16 matkaa, on hänen 

kannattavinta ostaa kuukausikortti. Muussa tapauksessa Matkakortilla matkustaminen on ta-

loudellisin vaihtoehto.  

 

Pitkän matkan linja-automatkojen kertalippujen hinnoissa on lähiliikenteen busseja enem-

män vaihtelua. Hinnat ovat riippuvaisia matkan tarjoajasta, matkan kestosta ja matkan ajan-

kohdasta. Suuret liikennöijät pystyvät laskemaan hintoja kilpailijoitaan alemmaksi. On luon-

nollista, että perjantaina kello 16.00 lähtevän bussin kysyntä on suurempi, kuin tiistaina kello 

23.00 lähtevän bussin. Mitä suurempi kysyntä on, sitä korkeammalle hinnat nousevat.  

 

Pitkän matkan linja-autoihin on mahdollista ostaa vuosilippu, 30 matkaa/30 päivää -lippu, 

bussipassi tai CityCity-lippu. Vuosiliput ovat joko 22 tai 44 matkan lippuja vakio- tai pika-

vuoroihin, joiden hinta määräytyy matkan pituuden mukaan. Hinnat liikkuvat noin 600 € ja 

4700 € välillä. 30 matkaa/30 päivää lipulla henkilö voi matkustaa tiettyä reittiä 30 kertaa 30 

päivän aikana. Bussipassilla henkilö saa matkustaa koko Suomessa seitsemän tai 14 päivän 

ajan. Seitsemän päivän lippu maksaa 149 € ja 14 päivän lippu 249 €. CityCity lipulla mat-

kustetaan tiettyä reittiä molempiin suuntiin. Se maksaa 250 € ja matkojen määrä riippuu 

lähtöpaikan ja määränpään etäisyydestä. Tarjolla olevat liput ovat hyvin erilaisia. Taloudel-

lisin vaihtoehto määräytyy henkilön tarpeiden mukaan. (Matkahuolto) 
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4.4 Raideliikenne 

 

Junaliikenne on suuri ja tärkeä osa raideliikennettä, ja Suomen rataverkko kattaakin suurim-

man osan Suomesta. Bussien ja linja-autojen tapaan, on raideliikenteessäkin lippujen hinnat 

ennalta määritetty. Lähijunat ovat sidoksissa Helsingin seudun liikenteeseen, ja noudattele-

vat taulukossa 9 esitettyjä hintoja. Kaukojunat kulkevat Helsingin seudun ulkopuolelle ja 

niiden hinnat määräytyvät matkakohtaisesti. Hintoihin vaikuttavat matkustuksen ajankohta, 

matkan pituus ja junan täyttöaste. Mitä pidempi matka ja mitä suurempi kysyntä sillä on, sitä 

kalliimmaksi lipun hinta kasvaa. Taloudellisesti kannattavaa on varata kaukojunamatka 

ajoissa. Tällöin junat eivät ole vielä täynnä, ja lippuja saa halvemmalla. Taulukossa 10 on 

taulukoitu erilaisten junamatkojen aiheuttamia kustannuksia. 

 

Taulukko 10. Aikuisten lippujen keskimääräisiä hintoja kaukojunissa. (VR) (Erasmus+ 2016) 

 

 

Taulukkoon 10 on laskettu eri junamatkojen keskimääräisiä aikuisten lippujen hintoja. Kau-

punkien välimatkat on selvitetty Erasmus+ etäisyyslaskurilla. Kun lipun hinta jaetaan etäi-

syydellä, saadaan selville kilometriä kohti aiheutuvat kulut. Lippujen hinnat voivat vaihdella 

huomattavasti lipun varaamisajankohdan mukaan. Siitä huolimatta laskettu keskimääräinen 

kulu kilometriä kohti toimii hyvin suuntaa antavana kertoimena.  

 

Kertalippujen lisäksi kaukojuniin on saatavilla sarja- ja kausilippuja. Matkaa kohti niiden 

hinnat ovat hieman kertalippuja korkeammat. Etuna kuitenkin on, että junan täyttyessä, ja 

lipun hintojen noustessa, voi lipun varata ilman nousevia kustannuksia. Taloudellisuuden 

maksimoimiseksi kuluttajan täytyy miettiä tarpeitaan, ja tehdä ostopäätös niiden perusteella. 

Sarja- ja kausilippujen hinnat on esitelty taulukossa 11.  

 

Reitti Lipun hinta (€) Etäisyys (km) Menot/km (€/km)

Helsinki-Riihimäki 10,00 64 0,156

Helsinki-Turku 10,70 153 0,070

Helsinki-Lappeenranta 16,20 203 0,080

Helsinki- Joensuu 25,20 373 0,068

Helsinki-Jyväskylä 23,00 234 0,098

Helsinki-Vaasa 34,60 372 0,093

Helsinki-Rovaniemi 55,90 705 0,079

Keskiarvo 25,09 301 0,092
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Taulukko 11. Aikuisten sarja- ja kausilippujen hinnat kaukojunissa. (VR) 

 

 

Metroja ja raitiovaunuja sijaitsee ainoastaan Helsingissä. Ne ovat kytköksissä Helsingin seu-

dun liikenteeseen ja noudattelevat lähijunien tapaan taulukon 9 hintoja. Myös metrojen ja 

raitiovaunujen osalta kuluttajan täytyy puntaroida erilaisia vaihtoehtoja. Tällöin hän voi va-

lita itselleen sopivimman ja halvimman lipun.  

Reitti 10 x Sarjalippu 30 x Sarjalippu Kausilippu (30 päivää)

Helsinki-Riihimäki 112 309 266

Helsinki-Turku 160 441 380

Helsinki-Lappeenranta 261 717 681

Helsinki- Joensuu 352 969 836

Helsinki-Jyväskylä 296 813 703

Helsinki-Vaasa 360 990 854

Helsinki-Rovaniemi 635 1746 1507
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5 OPIKELIJOILLE ARKILIIKKUMISESTA AIHEUTUVAN HIILI-

JALANJÄLJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 

 

Erilaiset ihmiset liikkuvat erisuuruisia määriä ja erilaisilla kulkuneuvoilla. Henkilön liikku-

mista määrittävät esimerkiksi etäisyys töihin tai oppilaitokseen, oman asunnon sijainti suh-

teessa kauppoihin sekä käytössä olevat kulkuneuvot. Tässä luvussa esitellään kolme erilaista 

liikkujaa. Heidän liikkumisestaan aiheutuvia päästöjä sekä kustannuksia vertaillaan keske-

nään. Tämän lisäksi esitetään vaihtoehtoisia liikkumistapoja, joiden avulla liikkumisesta tu-

lisi kestävämpää, sekä taloudellisempaa.  

 

5.1 Profiilien esittely 

 

Kolmen erilaisen liikkujaprofiilin suunnittelussa on pyritty hahmottelemaan kolmen toisis-

taan eroavan liikkujan liikkumista. Jotta profiilit olisivat vertailukelpoisia keskenään, ovat 

kaikki profiloiduista henkilöistä opiskelijoita LUT-yliopistossa. Taulukossa 12 on esitelty 

profiloitujen henkilöiden jalan, pyörällä, bussilla, henkilöautolla sekä raideliikenteellä kul-

kemat kilometrimäärät keskimääräisen viikon aikana. Arkipäivien kohdalla on esitetty kaik-

kina arkipäivinä yhteensä kuljetut kilometrit ja viikonloppujen kohdalla vastaavasti koko 

viikonloppuna kuljetut kilometrit.   

  

Taulukko 12. Liikkujaprofiilit.  

 

 

Profiilien suunnittelun taustaksi on tehty erilaisia oletuksia henkilöiden asuinpaikoista, 

omistamista kulkuvälineistä sekä siitä kuinka usein he vierailevat vanhempiensa luona. Jo-

kaisen henkilön vanhempien oletetaan asuvan pääkaupunkiseudulla.   

Henkilö 1 Jalankulku (km) Pyöräily (km) Bussi (km) Henkilöauto (km) Raideliikenne (km)

Arkipäivät 20 30 50 10 0

Viikonloppu 4 6 30 15 115

Henkilö 2

Arkipäivät 5 10 0 150 0

Viikonloppu 2 4 0 150 115

Henkilö 3

Arkipäivät 10 0 25 1000 30

Viikonloppu 4 0 10 20 20
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Henkilö 1 asuu Lappeenrannan kampuksella, eikä hän omista autoa. Hän käy keskimäärin 

kerran kuussa vanhempiensa luona, jonne hän kulkee junalla. Henkilöautoilusta aiheutuvat 

kilometrit muodostuvat satunnaisista kimppakyydeistä ja vanhempien autolla ajamisesta. 

Muu henkilön kulkeminen muodostuu matkoista kauppaan, kouluun, harrastuksiin sekä ka-

vereille. Nämä matkat henkilö 1 suorittaa pääsääntöisesti jalan sekä pyörällä, mutta pidem-

millä välimatkoilla hän käyttää bussia. 

 

Henkilö 2 puolestaan asuu Lappeenrannan keskustassa, ja omistaa bensiinikäyttöisen auton. 

Hän kulkee lähes kaikki päivittäiset matkat autolla, pois lukien satunnaisia kävellen ja pyö-

rällä kuljettuja matkoja. Kaikki koulumatkat hän kuitenkin suorittaa autolla. Hän käy van-

hempiensa luona keskimäärin kaksi kertaa kuussa, kerran autolla ja kerran junalla.  

 

Henkilö 3 asuu Helsingissä. Hän omistaa bensiinikäyttöisen auton, jolla käy kaksi kertaa 

viikossa Lappeenrannassa koulussa. Autolla hän ajaa tämän lisäksi joitain satunnaisia mat-

koja, mutta suuren osan päivittäisistä matkoista hän kulkee HSL:n kausilipulla julkisilla lii-

kennevälineillä. Jalankulun osuus muodostuu pääsääntöisesti lyhyistä siirtymistä kulkuneu-

vosta toiseen.  

 

5.2 Liikkumisesta muodostuva hiilijalanjälki 

 

Profiileissa kuvatuiden henkilöiden liikkumiset eroavat toisistaan ja aiheuttavat näin ollen 

erisuuruiset määrät päästöjä. Aiheutuvia päästömääriä laskettaessa oletetaan, että kaikki bus-

silla kuljetut matkat ovat katuajoa. Ajosta 25% on kuljettu joko biokaasulla tai sähköllä kul-

kevalla bussilla, ja 75% diesel käyttöisellä bussilla. Raideliikenteessä päästökertoimena käy-

tetään junan päästökerrointa, sillä metron ja raitiovaunun käyttö on profiloiduilla henkilöillä 

hyvin marginaalista. Kunkin henkilön liikkumisesta aiheutuva hiilijalanjälki esitellään tau-

lukossa 13. 
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Taulukko 13. Liikkujaprofiilien päästöt viikossa. 

 

 

Henkilöiden päästöt vaihtelevat toisistaan merkittävästi. Henkilön 3 liikkumisesta aiheutu-

vat päästöt ovat lähes 20-kertaiset verrattuna henkilön 1 liikkumisesta aiheutuviin päästöi-

hin. Huomionarvoista on, että jokaisella liikkujalla suurin päästölähde on henkilöautoilu. 

Henkilö 1 liikkuu autolla vain noin kymmenesosan viikon aikana kuljetuista kilometreistä, 

mutta siitä huolimatta auton aiheuttamat päästöt ovat lähes puolet koko viikon päästömää-

rästä. Toiseksi merkittävin päästölähde aiheutuu busseista, joka silti on huomattavasti pie-

nempää verrattuna henkilöautoiluun.   

 

Päästökertoimien sekä päästömäärien määritys sisältää oletuksia, joiden pohjalta kertoimet 

sekä tulokset on selvitetty. Esimerkiksi henkilöautojen päästökertoimet on määritetty tietyn-

laisille autoille. Jos henkilön auto eroaa oletetusta, voivat todellisesti aiheutuvat päästömää-

rät vaihdella huomattavan paljon lasketusta päästökertoimesta. Tuloksista saa kuitenkin 

suuntaa antavan kokonaiskuvan aiheutuvasta hiilijalanjäljestä. 

 

 

 

 

 

 

Jalankulku 

(km)

Pyöräily 

(km)

Bussi 

(km)

Henkilöauto 

(km)

Raideliikenne 

(km)

Päästöt yhteensä 

(kgCO2-ekv)

Päästökerroin          

(gCO2-ekv/km)
0,0 5,0 61,9 212,4 9,6

Henkilö 1

Arkipäivät 20 30 50 10 0 5,4

Viikonloppu 4 6 30 15 115 6,2

Päästöt (kgCO2-ekv) 0,0 0,2 5,0 5,3 1,1 11,5

Henkilö 2

Arkipäivät 5 10 0 150 0 31,9

Viikonloppu 2 4 0 150 115 33,0

Päästöt (kgCO2-ekv) 0,0 0,1 0,0 63,7 1,1 64,9

Henkilö 3

Arkipäivät 10 0 25 1000 30 214,2

Viikonloppu 4 0 10 20 20 5,1

Päästöt (kgCO2-ekv) 0,0 0,0 2,2 216,6 0,5 219,3
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5.3 Aiheutuvat kustannukset 

 

Eri liikkumisvälineet aiheuttavat vaihtelevan päästömäärän lisäksi vaihtelevia kuluja. Näin 

ollen profiloitujen henkilöiden liikkumisesta aiheutuvat kustannukset ovat erilaisia. Taulu-

kossa 14 esitellään henkilöille liikkumisesta aiheutuvat kustannukset.  

 

Taulukko 14. Liikkujille keskimääräisenä viikkona aiheutuvat kustannukset. 

 

 

Jalankulusta ei aiheudu henkilöille kuluja, joten siitä aiheutuvat kustannukset ovat kaikille 

nolla euroa. Pyöräilystä kustannuksia aiheutuu kertoimen 0,055 €/km mukaan, joten kustan-

nukset saadaan kertomalla pyörällä kuljetut kilometrit kustannuskertoimella. Bussiliiken-

nettä käyttävät henkilöt 1 ja 3 omistavat oman seutunsa kuukausilipun. Koska tarkastelujak-

sona on yksittäinen viikko, saadaan viikon kulut jakamalla kuukausilipun hinta neljälle vii-

kolle. Henkilön kolme tilanteessa myös raideliikenteestä aiheutuvat kustannukset sisältyvät 

saman kuukausilipun kuluihin. Raideliikenteellä kuljetut matkat ovat metrojen ja raitiovau-

nujen lisäksi vain lähijunissa, jotka sisältyvät HSL:n kuukausilippuun. 

 

Henkilöiden 1 ja 2 raideliikenteestä aiheutuvat kustannukset muodostuvat eri tavalla kuin 

henkilön 3 kohdalla. He kulkevat junalla kerran kuussa kotipaikkakunnilleen. Näin ollen 

Henkilö 1
Kuljettu matka 

(km)

Aiheutuvat 

kustannukset 

(€)

Henkilö 2
Kuljettu matka 

(km)

Aiheutuvat 

kustannukset 

(€)

Jalankulku 24 0 Jalankulku 7 0

Pyöräily 36 2 Pyöräily 14 1

Bussi 80 14 Bussi 0 0

Henkilöauto 25 3 Henkilöauto 300 111

Raideliikenne 115 8 Raideliikenne 115 8

Yhteensä 280 26 Yhteensä 436 120

Henkilö 3
Kuljettu matka 

(km)

Aiheutuvat 

kustannukset 

(€)

Jalankulku 14 0 Kulut (€/km)

Pyöräily 0 0 Henkilö 1 0,09

Bussi ja 

raideliikenne
85 15 Henkilö 2 0,28

Henkilöauto 1020 225 Henkilö 3 0,21

Yhteensä 1119 240
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junalippuja täytyy ostaa kaksi kappaletta kuussa. Viikkoa kohden koituvat kustannukset saa-

daan jakamalla näiden lippujen hinta neljälle viikolle.   

 

Henkilöautoilun kulut aiheutuvat eri tavalla jokaiselle henkilölle. Henkilö 1 ei itse omista 

autoa, vaan kilometrit kertyvät satunnaisista ajomatkoista. Näin ollen ainoat autosta aiheu-

tuvat kustannukset koituvat bensiinin hankkimisesta. Kustannukset on laskettu olettaen, että 

hänen ajamansa auton keskimääräinen kulutus on 7,0 l/100km, ja bensan keskimääräinen 

hinta on 1,52 €/l. Henkilöt 2 ja 3 omistavat ajamansa autot itse, joten kaikki auton kulut 

koituvat heidän maksettavakseen.  Henkilö 2 ajaa viikossa keskimäärin 300 kilometriä, jol-

loin koko vuoden aikana ajomatkaa aiheutuu 15 600 kilometriä. Näin ollen hänelle sopiva 

kustannuskerroin on taulukossa 5 esitetyn bensiinikäyttöisen auton A kerroin. Henkilön 3 

viikoittainen ajomatka on 1 020 kilometriä, josta vuodessa kertyy 53 040 kilometriä. Koska 

vuosittainen ajomatka on reilusti yli 30 000 kilometriä, pienenee hinta kilometriä kohden 

pienemmäksi kuin taulukon 5 autoissa B ja C on laskettu. Näin ollen käytetään kertoimista 

pienempää, eli auton C kustannuskerrointa.  

 

Liikkujien liikkumissa määrissä on suuria eroja, jolloin myös kustannukset vaihtelevat pal-

jon. Jokaisella henkilöllä suurimmat kustannukset aiheutuvat tieliikenteestä. Huomionar-

voista on, että vaikka henkilö 3 liikkuu yli kaksinkertaisen määrän henkilöön 2 verrattuna, 

ovat hänen keskimääräiset kustannuksensa kilometriä kohden pienemmät. Tämä johtuu siitä, 

että hän ajaa autolla huomattavasti enemmän, jolloin kustannukset kilometriä kohden laske-

vat. Henkilön 1 kustannukset ovat hyvin pienet, sillä hän kulkee paljon jalkaisin sekä pyö-

rällä ja käyttää bussimatkoillaan kuukausilippua. 

 

Saadut tulokset kustannuksista eivät ole täsmälliset yhdellekään profiloiduista henkilöistä. 

Kustannuskertoimien sekä kustannusten laskennassa on tehty erilaisia oletuksia, joiden mu-

kaan laskentaa on suoritettu. Jos esimerkkihenkilön toiminta eroaa oletuksista, poikkeavat 

myös tulokset todellisuudesta. Esimerkiksi henkilön 3 autoilulle on käytetty kustannusker-

rointa, jossa oletuksena on ollut 30 000 ajokilometriä vuodessa. Hänen vuosittainen ajomat-

kansa on kuitenkin reilusti tämän yli, jolloin kulut ovat todellisuudessa autoilun osalta pie-

nemmät. 
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5.4 Muutosehdotukset hiilijalanjäljen ja kustannusten pienentämiseksi 

 

Jokaisen yksilön kannalta edullisinta olisi saada laskettua liikkumisesta aiheutuvat kustan-

nukset mahdollisimman alas. Henkilöstä riippuen on mahdollista, etteivät omasta toimin-

nasta aiheutuvat päästöt kiinnosta yksilöä laisinkaan. Suuressa mittakaavassa olisi kuitenkin 

ehdottoman tärkeää saada päästömäärät mahdollisimman alhaisiksi. Sekä aiheutuviin kus-

tannuksiin että päästöihin yksilö voi vaikuttaa suuresti omilla valinnoillaan. Seuraavaksi esi-

tellään realistisia muutosehdotuksia, joiden avulla profiloidut henkilöt voisivat pienentää ai-

heutuvia kustannuksia sekä hiilijalanjälkeään.  

 

Enemmän autoilevien henkilöiden 2 ja 3 kohdalla autoilu aiheuttaa kuluista yli 90% ja pääs-

töistä yli 98%. Näin ollen heidän osaltaan merkityksellisimpiä muutoksia voidaan tehdä juuri 

henkilöautoilun kohdalle. Hiilijalanjäljen pienentäminen onnistuu vaihtamalla normaalisti 

henkilöautolla kuljettuja kilometrejä vaihtoehtoisiin liikkumisvälineisiin. Lyhyitä matkoja, 

esimerkiksi kauppaan, voisi kulkea auton sijasta pyörällä tai kävellen, tai henkilön 2 koh-

dalla koulussa voisi auton sijaan käydä bussilla. Pidempiä matkoja puolestaan olisi parempi 

kulkea junalla. Henkilöt 2 ja 3 kulkevat Lappeenranta – Helsinki väliä autolla. Kun yhden 

edestakaisen matkan vaihtaisi henkilöauton sijaan junaan, pienenisi hiilijalanjälki viikossa 

lähes 24 kgCO2-ekv. Verrattuna henkilöön 1 on tämä yli kaksinkertainen kuin hänen koko 

viikon liikkumisestaan aiheutunut hiilijalanjälki.  

 

Auto on myös suuri kuluerä, mutta suurinta osaa siitä aiheutuvista kuluista ei voi pienentää 

kulkemalla muilla kulkuneuvoilla. Autosta merkittävimmät kulut aiheutuvat pääsääntöisesti 

sen hankkimisesta, joten mitä vähemmän autolla ajaa, sitä kalliimmaksi yhden kilometrin 

hinta nousee. Kuluja on kuitenkin mahdollista vähentää muilla tavoin. Paras tapa olisi kulkea 

täysin muilla kulkuneuvoilla, mutta se ei ole kaikissa tapauksissa mahdollista. Auton voisi 

esimerkiksi hankkia yhdessä tutun tai naapurin kanssa, jolloin kulut jakautuisivat useam-

malle henkilölle, ja näin ollen pienenisivät henkilöä kohden. Tämäkään ei kuitenkaan ole 

aina mahdollista. Merkittävin, ja aina mahdollinen tapa autosta aiheutuvien kulujen pienen-

tämisessä on henkilön perehtyminen eri vaihtoehtoihin. Autojen hinnoissa, kulutuksessa ja 

polttoaineissa on eroja, joista kuluttajan täytyy osata valikoida itselleen edullisin vaihtoehto.  
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Muussa liikkumisessa päästöjä, sekä kustannuksia on hyvin vaikea pienentää. Julkisen lii-

kenteen lippujen hinnat ovat ennalta määrätty, eikä aiheutuneisiin päästöihinkään pysty liik-

kuja itse vaikuttamaan. Esimerkiksi henkilön 1 liikkumisen päästöt sekä kustannukset ovat 

hyvin pienet. Hän liikkuu kolmesta henkilöstä vähiten, mutta hänen liikkumistapansa ovat 

myös hyvin kestäviä sekä taloudellisia. Ainoastaan pitkän matkan junia käyttäessään hänen 

olisi mahdollista saada kuluja pienemmäksi kulkemalla kertalippujen sijaan sarjalipuilla, tai 

varaamalla lippunsa hyvissä ajoin ennen matkaa. Tällöinkin kulujen mahdollinen lasku olisi 

kuitenkin vain marginaalista.   

 

Mikä sitten estää paremman vaihtoehdon toteutumisen? Syitä voi olla useita ja ne riippuvat 

tapauskohtaisesti. Yksi mahdollisista syistä on ihmisten mukavuudenhalu. On helppo kä-

vellä kotiovelta 20 metriä autolle, ajaa määränpäähän, ja kävellä toiset 20 metriä kohteeseen. 

Kun toinen vaihtoehto on matkata julkisella liikenteellä ja vaihtaa kulkuneuvoa kolme kertaa 

matkan aikana, voi valinta kallistua helposti auton puoleen. Monissa tilanteissa henkilöauto 

on myös julkista liikennettä nopeampi tapa päästä paikasta toiseen, mikä lisää henkilöauton 

houkuttavuutta entisestään.  

 

On myös mahdollista, että henkilöllä on haasteellinen matka asunnoltaan juna-asemalle, jul-

kinen liikenneverkko ei ylety hänen asuinalueelleen tai liikenteen aikataulut eivät sovi omiin 

aikatauluihin. Tällöin henkilöauton käyttö on luonnollinen vaihtoehto. Tällaisissa tilanteissa 

kestävyyden kannalta parempi vaihtoehto olisi ajaa autolla esimerkiksi lähimmälle juna-ase-

malle, josta voisi jatkaa perille julkisella liikenteellä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Keskivertosuomalaisen vuosittaisesta hiilijalanjäljestä noin 3000 kgCO2-ekv. aiheutuu liik-

kumisesta. Tästä henkilöautoilun osuus on 2240 kgCO2-ekv, joukkoliikenteen osuus 50 

kgCO2-ekv ja polkupyöräilyn 4 kgCO2-ekv. (Sitra 2018) Taulukossa 15 esitellään, kuinka 

profiloitujen henkilöiden liikkumisesta aiheutuva hiilijalanjälki vertautuvat keskivertosuo-

malaiseen, kun oletetaan että henkilöiden liikkuminen pysyy samana ympäri vuoden.  

 

Taulukko 15. Henkilöiden liikkumisen hiilijalanjäljet verrattuna suomaiseen keskiarvoon. (Sitra 2018) 

 

 

Henkilön 1 päästöt ovat sekä joukkoliikenteen, että pyöräilyn osalta selvästi keskiarvoa kor-

keammalla, mutta silti hänen liikkumisensa kokonaishiilijalanjälki on merkittävästi keskiar-

von alapuolella.  Kahdella muulla henkilöllä joukkoliikenteen ja pyöräilyn päästöt ovat suh-

teellisen lähellä keskiarvoa, tai sen alapuolella. Siitä huolimatta kokonaispäästöt ovat reilusti 

keskiarvon yläpuolella. Tämä on seurausta siitä, että he käyttävät liikkumiseensa pääosin 

henkilöautoa. Henkilöauto aiheuttaa päästöjä merkittävästi enemmän verrattuna muihin kul-

kuneuvoihin, jonka seurauksena ero kokonaispäästömäärissä korostuu. Voidaankin päätellä, 

että liikkumismuodon valinnalla on todella suuri merkitys henkilökohtaisen hiilijalanjäljen 

muodostumiseen.  

 

Toiseksi suurimmat päästöt aiheutuivat bussista, jotka olivat viikon aikana henkilön 1 osalta 

4,95 kgCO2-ekv. ja henkilön 3 osalta 2,17 kgCO2-ekv. Kun nämä suhteutetaan koko vuoden 

ajalle, ovat aiheutuneet päästöt henkilön 1 kohdalla 257,4 kgCO2-ekv, ja henkilöllä 3 koh-

dalla 112.8 kgCO2-ekv. Bussista aiheutuvat päästöt kattavat siis suurimman osan kaikista 

joukkoliikenteen käytöstä aiheutuneista päästöistä. Verrattuna keskivertosuomalaiseen ovat 

henkilölle 3 bussilla kulkemisesta aiheutunut hiilijalanjälki yli kaksinkertainen ja henkilölle 

1 jopa yli viisinkertainen.  

 

Keskiarvo Henkilö 1 Henkilö 2 Henkilö 3

Henkilöauto (kgCO2-ekv) 2240 276 3313 11266

Joukkoliikenne (kgCO2-ekv) 50 315 57 138

Polkupyörä (kgCO2-ekv) 4 9 4 0

Yhteensä (kgCO2-ekv) 2294 600 3374 11403
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Myös taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa suurimmat vaikutukset aiheutuvat pääsääntöi-

sesti henkilöautoilusta. Aiheutuneiden kustannusten vertailussa henkilöt ovat eriarvoisessa 

asemassa. Henkilön 1 autolla ajamien kilometrien kustannukset koostuvat ainoastaan ben-

siinikuluista, sillä hän ei itse omista ajamaansa autoa, vaan lainaa sitä tarpeen vaatiessa. Au-

toilun kustannuskertoimien määrittämisen perusteena on oletettu, että suurin autoilusta koi-

tuva yksittäinen kulu on auton hankkiminen, jolloin henkilöille 2 ja 3 aiheutuvat kulut ovat 

merkittävästi suuremmat kilometriä kohden. On kuitenkin mahdollista, että henkilö on saa-

nut auton lahjaksi, tai että auton hankintakustannukset ovat oletettua pienemmät. Tällaisessa 

tilanteessa tulokset vääristyvät, ja lasketut kulut ovat todellisuudessa pienemmät. 

 

Liikkujien vuosittaisen hiilijalanjäljen arvioinnissa on oletettu, että henkilöt liikkuvat vuo-

den jokaisena viikkona saman verran. Lukuvuoden aikaisten päästöjen arvioinnissa oletus 

toimisi varmasti melko tarkasti. Ongelmana on yliopiston neljä kuukautta kestävä kesäloma, 

jonka aikana henkilöiden liikkuminen voi olla täysin erilaista. Esimerkiksi henkilö 3 tuskin 

ajaa myös kesän aikana kahdesti viikossa käymään Lappeenrannassa. Myös muiden henki-

löiden liikkuminen voi muuttua kesäisin suuresti suuntaan tai toiseen. Koska kyseessä oleva 

ajanjakso vastaa kolmasosaa koko vuodesta, voi ero todellisesti aiheutuvaan hiilijalanjälkeen 

olla hyvin suuri.  

 

Liikkujaprofiilien hiilijalanjäljen ja aiheutuvien kustannusten laskennassa on käytetty poh-

jana useita oletuksia, jotka rajoittavat tehtyjen laskentojen oikeellisuutta. Mitä enemmän 

henkilön toiminta eroaa annetuista oletuksista, sitä suuremmaksi kasvaa myös laskennan vir-

hemarginaali. Näin ollen laskelmat eivät anna absoluuttisen tarkkoja arvoja henkilöiden liik-

kumisesta tai hiilijalanjäljestä. Tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia, ja antavat käsityksen 

oikeasta suuruusluokasta. 
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7 YHTEENVETO  

 

Liikkuminen on suuri osa ihmisen jokapäiväistä elämää, eikä tilanne tule lähitulevaisuudessa 

muuttumaan. Ihmisten on jatkossakin päästävä työpaikoille, kouluihin ja harrastuksiin. Jos 

uusia teknologioita ei keksitä, on entistä tärkeämpää, että ihmiset ovat tietoisia oman liikku-

misensa vaikutuksista. Vielä tietoisuuttakin tärkeämpää on ymmärtää soveltaa tietämystään 

omassa arjessaan.  

 

Hiilijalanjälki on hyvä mittari mittaamaan oman toiminnan kestävyyttä niin liikkumisen, 

kuin muidenkin elämänalojen osalta. Kun ymmärtää mistä ja miten päästöt aiheutuvat, on 

helpompaa lähteä tekemään muutoksia oikeaan suuntaan. Poikkeuksia lukuun ottamatta lä-

hes kaikkien on mahdollista vaikuttaa siihen, kuinka liikkuvat paikasta toiseen. Tämä saattaa 

jossain tilanteissa vaatia sopeutumista ja omien ajatusmallien muuttamista, mutta kun kaikki 

kantavat kortensa kekoon, on kokonaisvaikutus suuri. 

 

Tärkeä ja joissain tilanteissa rajoittava tekijä liikkumismuodon valinnassa on taloudellinen 

näkökulma. Tämä voi olla suoraan kytköksissä aiheutuneisiin päästöihin. Esimerkiksi uu-

simmat autot aiheuttavat huomattavasti paljon vähemmän päästöjä, kuin vuosikymmen sit-

ten valmistetut mallit, mutta ne ovat myös huomattavasti kalliimpia. Tällaisiin ei tietenkään 

kaikilla ole varaa. Tällaisessa tilanteessa onkin syytä kartoittaa mahdollisuuksien mukaan 

muita, mahdollisimman kestäviä vaihtoehtoja. 

 

Joukkoliikenne on kevyen liikenteen ohella pääsääntöisesti kestävä, ja useimmiten myös 

halpa vaihtoehto liikkumiseen. Näin ollen se on loistava korvike autolle, mahdollisuuksien 

sen salliessa. Saatavilla olevat kausiliput mahdollistavat useiden matkojen suorittamisen sa-

malla maksulla, jolloin kulut pysyvät kurissa. Kun liikkujia on kulkuvälineessä paljon, myös 

henkilökohtaiset päästöt vähenevät. Optimaalista olisikin löytää tapa liikkua, joka säästäisi 

sekä luontoa että lompakkoa. Yhden yksittäisen automatkan vaihtaminen julkiseen kulku-

neuvoon ei vielä tee suurta vaikutusta, mutta kun liikkumistottumuksiaan muuttaa pysyvästi, 

pienenevät niin kustannukset kuin päästötkin ajan saatossa huomattavasti. 
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