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Kulkutapojen uudistamisella 
on kiire – näihin seikkoihin 
huomiota kiinnittämällä se 
onnistuu



Kuusi havaintoa kestävämpiin 
kulkutapoihin siirtymisen tueksi:

 

Policy Brief 1/2020 • Sivu 2

1 Suomalaiset perustelevat tekemiään 
kulkutapamuutoksia oman hyvinvoinnin parantumisella.

2
Kaupunkikeskustan nopeusrajoituksen alentaminen 
tekee vaihtoehtoisista kulkutavoista houkuttelevia, sillä 
se tasoittaa eri kulkumuotojen välisiä eroja.

3
Kokeiluihin satsaaminen kannattaa, mutta uuden 
kulkutavan käytännöllisyys on sen houkuttelevuuden 
kannalta kaikkein keskeisintä. 

 

4
Kestäviin kulkutapoihin siirtyminen on yhä harvemmin 
luopumiskokemus, sillä uuden kulkutavan mukanaan 
tuomat hyödyt ovat yhä paremmin tiedossa.

5 Eri kulkumuotojen entistä sujuvampi yhdistäminen on 
keskeistä kestävämpään yhteiskuntaan siirryttäessä.

6 Eri kulkutavat täydentävät toisiaan - hyvinvoinnista on 
tulossa yhä merkittävämpi kulkutavan valintaperuste.



Hyvinvoinnin parantumiseen 
vetoaminen toimii.
Suomalaiset perustelevat tekemiään kulkutapamuutoksia hyvinvointihyödyil-

lä. Tämän vuoksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisäämisessä auttaa 

huomion kiinnittäminen hyvinvointihyötyihin. Ympäristöhyötyihin viittaavat 

perustelut toimivat, mutta huomattavasti heikommin kuin välittömiin oma-

kohtaisiin hyvinvointihyötyihin vetoaminen. 

Yhteiskunnallisten hyötyjen ja haittojen yhteistarkastelu kyseenalaistaa hen-

kilöautokeskeistä liikkumiskulttuuria. Euroopan unionin alueella jokainen kä-

velty kilometri tuottaa keskimäärin 37 senttiä hyötyä yhteiskunnalle, pyöräil-

ty kilometri 18 senttiä hyötyä, mutta jokaisesta autolla kuljetusta kilometristä 

aiheutuu haittoja yhteiskunnalle 11 senttiä. 
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Nopeusrajoitusten laskeminen tasaa 
kulkumuotojen eroja.
Pyöräily ja jalankulkeminen tulee entistä houkuttelevammaksi, sillä monissa 

kaupungeissa nähty nopeusrajoitusten laskeminen tasoittaa kulkumuotojen 

välisiä aikaeroja paikasta toiseen siirryttäessä. Esimerkiksi Helsingissä pyörä 

on keskimäärin se nopein kulkuväline usean kilometrin säteellä kaupungin 

keskustasta.

Uuden kulkutavan käytännöllisyys 
on ratkaisevaa.

Luottamus itseajavaan kulkuneuvoon lisääntyy jo lyhyen matkustuskoke-

muksen seurauksena. Tämän vuoksi kokeiluilla on kulkutapamuutoksiin täh-

dättäessä keskeinen rooli. 

Matkustajakokemus itseajavasta kulkuneuvosta vertautuu rautapyöräliiken-

teeseen. Kulkuneuvo liikkuu ratikkamaisen ennustettavasti, mikä on omiaan 
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vahvistamaan turvallisuuden tunnetta ja luottamusta. Jopa Muoniossa lumi-

sissa talviolosuhteissa testaamamme pienen itseajavan auton kyydissä olleet 

ihmiset vakuuttivat luottavansa uuteen tapaan liikkua. 

Yhteiskäyttöisten kaupunkipyörien suorastaan räjähdysmäinen lisääntymi-

nen ja itseajavissa kulkuneuvoissa matkustaneiden myönteiset kokemukset 

osoittavat uudenlaisten ratkaisujen valtavirtaistumisen mahdollisuuksia. Jos 

uusi liikkumistapa on luonteva, kohtuuhintainen ja vastaa todelliseen liikku-

mistarpeeseen – ei sen käyttöönotolle näytä olevan sen suurempia esteitä. 

Suomalaiset ovat kulkutapojen suhteen kovin käytännöllisiä.

Kestävät elämäntavat eivät edellytä 
luopumisen kokemusta.
Suomalaiset ovat yhä valmiimpia siirtymään kulkuneuvojen omistamisesta 

liikkumispalvelujen käyttämiseen. Etenkin kaupunkikeskustoissa auton omis-

taminen alkaa olla enemmän kahle kuin vapautta lisäävä tekijä. Oikeanlainen 

auto, oikeaan käyttötarkoitukseen, silloin kun sitä tarvitaan, on parempi kuin 

keskiverto auto parkkipaikalla. 

Kestävyyspyrkimyksissä – kuten ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan siirtymi-

sessä – ei ole kyse luopumisesta vaan kansalaisten kokeman tyytyväisyyden 

parantumisesta. Tutkimustemme mukaan tyytyväiset suomalaiset ovat nii-

tä, jotka joko a) kävelevät entistä useammin paikasta toiseen sen sijaan että 

kulkisivat autolla tai julkisilla; b) minimoivat oman auton käyttöä; c) käyttävät 

joukkoliikennettä, vaikka heillä olisi mahdollisuus käyttää omaa autoa mat-

koihin tai d) pyöräilevät aina kun sää sallii.
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Kulkumuotojen yhdistäminen on 
saatava jouhevaksi.
Eri liikkumismuotoja sujuvasti yhdistävällä liikkumispalvelulla on mahdollis-

ta turvata nykyiset liikkumismahdollisuudet nykyistä edullisemmin ja vähäi-

semmillä päästöillä. Avoin data on ratkaisevassa roolissa eri kulkumuotojen 

sujuvassa yhdistämisessä. Tekoälyn sovelluskohteita ovat paitsi itseajavat 

kulkuneuvot, myös eri kulkumuotojen saumaton kytkeytyminen sekä kyytien 

jakaminen ja kulkuneuvojen yhteiskäyttö.

Tulevaisuudessakin suurten massojen liikkumisen turvaavat runkolinjat pe-

rustuvat raideliikenteeseen, mutta pitkällä tähtäimellä tyhjiöputkiteknologiat 

ovat lupaavia niiden erittäin hyvän energiatehokkuuden, nopeuden ja kapa-

siteetin vuoksi. Tulevaisuuden bussiliikenne täydentää jäykkää raideliiken-

nettä mukautumalla joustavasti todelliseen tarpeeseen. Itseajavat, yhteis-

käytössä olevat autot täydentävät niitä aukkoja, joita runkolinjojen jäykkyys 

liikkumispalveluun jättää.

Eri kulkutavat täydentävät toisiaan 
– hyvinvoinnista on tulossa yhä 
keskeisempi valintaperuste.
Turvallinen, kohtuuhintainen, ruuhkaton ja vähähiilinen liikkuminen edellyt-

tää kokonaisvaltaista lähestymistä ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Likai-

set käyttövoimaratkaisut ovat epätaloudellisia paitsi kansalaisten terveyden 

rapautumisen vuoksi, myös ilmastonmuutosta kiihdyttävien vaikutustensa 
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takia. Autotalleihin ja parkkipaikoille pysäköidyt autot vievät tilaa, jota kau-

pungeissa on yhä niukemmin saatavilla. Autojen melusta ei pidetä, ja ruuhkat 

ovat hyvinvointihaitta. 

Liikkumispäätösten hierarkia hahmottuu jokapäiväisissä liikkumispäätöksis-

sä seuraavasti – alueesta ja omista mahdollisuuksista riippuen: 

1. Kävelen

2. Pyöräilen, jos kävely ei ole mahdollista

3. Käytän raideliikennettä, jos kävely ja pyöräily eivät 
ole mahdollisia liikkumistapoja

4. Käytän busseja, jos edelliset vaihtoehdot eivät ole 
mahdollisia

5. Liikun henkilöautolla, otan kyytiin muita, lainaan 
autoani, käytän taksia
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