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Johdanto

• Tämä tiedosto on taustakatsaus liikkuminen-teeman päästöihin Keski-Suomessa. Katsaus 
on tehty osana Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 tiekarttatyötä.

• Tiekartan valmistelu on aloitettu vuoden 2021 lopussa ja tiekartan ensimmäinen vaihe 
valmistuu syksyllä 2022.

• Tiekarttaa valmistellaan viiden teeman kautta ja liikkuminen on niistä yksi.

• Katsauksessa on 

• tietoa Keski-Suomen liikkumiseen liittyvistä päästöistä 

• yleistä tietoa liikkumisen päästöjen sääntelystä

• nostoja kansallisista päästöjen hillintään liittyvistä suunnitelmista

• nosto Jyväskylän kaupungin päästöjen hillintään liittyvästä suunnitelmasta  

• Tiekartan valmistelua voi seurata Keski-Suomen liiton nettisivuilla: 
https://keskisuomi.fi/hiilineutraalikeskisuomi/
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https://keskisuomi.fi/hiilineutraalikeskisuomi/


Keski-Suomen liikenne-sektorin päästöt
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Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

• Liikenne-sektorin päästöt ovat laskeneet 14 % vuodesta 2007 vuoteen 2019.

• Liikenne-sektorin päästöt olivat vuonna 2007 0,88 Mt CO2eq, joka vastasi 22 % 
kokonaispäästöistä. Vuonna 2019 liikenne-sektorin päästöt olivat 0,76 Mt 
CO2eq, joka vastasi 33 % kokonaispäästöistä.

https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/


Liikkuminen – kokonaisuuden sisältö
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Liikkumisen tarve

• Yhdyskuntarakenne

• Kaavoitus

• Monipaikkaisuus

• Etätyö ja -palvelut

Liikkumisen tavat

• Henkilö- ja tavaraliikenne

• Kevyt liikenne

• Liikenteen käyttövoimat 

• Lataus- ja tankkausinfra



Henkilöliikenteen päästöt alueittain, 
pituusluokittain ja matkatyypeittäin

• Suurimmat 
henkilöliikenteen päästöt 
tulevat 5-50 km matkoista 
kaupunkiseuduilla.

• Kotimaan pitkien matkojen 
syinä korostuvat vierailut 
ja vapaa-aika, kun taas 
lyhyemmissä matkoissa iso 
osuus on vapaa-ajan 
matkojen lisäksi 
työmatkoilla.
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Lähde: https://hiilineutraalisuomi.fi/download/noname/%7BC956FAB7-D058-4F2D-85C3-06A77FCA0D21%7D/156594

https://hiilineutraalisuomi.fi/download/noname/%7BC956FAB7-D058-4F2D-85C3-06A77FCA0D21%7D/156594


Jyväskylän seudun henkilöliikennetutkimus

• Jyväskylän seudun uusin henkilöliikennetutkimus on vuoden 2019 tilanteesta 

• Tutkimusalueeseen kuuluvat Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja 
Uurainen

• Eniten matkoja tekevät 30-44 vuotiaat ja vähiten yli 74 vuotiaat

• Yleisin matkan syy on ostosmatka ja toiseksi yleisin työmatka
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Lähde: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2e0021c6-
ec49-4179-a546-9a1d180df37e#pageNum=17

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2e0021c6-ec49-4179-a546-9a1d180df37e#pageNum=17


Jyväskylän seudun henkilöliikennetutkimus
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Lähde: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2e0021c6-
ec49-4179-a546-9a1d180df37e#pageNum=17

• Jyväskylän seudulla henkilöauton osuus kuljetuista matkoista kasvoi tutkimuksesta toiseen 
vuodesta 1962 vuoteen 2009. Kasvu taittui vuoden 2019 tutkimuksessa.

• Kävelyn osuus on Jyväskylässä muita seudun kuntia suurempi.

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2e0021c6-ec49-4179-a546-9a1d180df37e#pageNum=17


Keski-Suomen liikennejärjestelmä-
suunnitelma (LJS)

• Päivitetty Keski-Suomen LJS 
julkaistiin vuonna 2020.

• Jatkossa LJS päivittyy 
jatkuvassa prosessissa, ei 
määrävälein.

• Kestävä liikkuminen ja ilmasto 
ovat suunnitelman 
painopistealueita.

• LJS lähestyy toimenpiteitä eri 
toimintaympäristöjen kautta.
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Lähde: http://keskisuomi.info/liikenne/

KEHITTÄMISVISIO: Keski-Suomen liikennejärjestelmä tukee päästötöntä 
liikkumista.

• Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittäminen ottaa huomioon liikenteen 
ilmastotavoitteet ja ympäristövaikutukset kokonaisuutena. 

• Keskisuomalaiset toimijat tekevät ilmastovaikutuksiltaan kestäviä liikkumisen ratkaisuja.

ILMASTO:

• Keski-Suomi edistää ilmastovaikutuksiltaan kestäviä liikennejärjestelmän ja liikkumisen 
ratkaisuja.

• Keski-Suomessa edistetään uusiutuvien liikennepolttoaineiden tuotantoa ja jakelua.

KESTÄVÄ LIIKKUMINEN:

• Kävely- ja pyörämatkojen määrä lisääntyy 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä 
(nykytilaan verrattuna).

• Vähintään puolet uusista kävely- ja pyöräilymatkoista tulee siirtymänä 
henkilöautomatkoista.

• Keski-Suomi edistää liikenteen kierto- ja jakamistaloutta.

http://keskisuomi.info/liikenne/


Tie vähähiiliseen liikenteeseen – liikenteen ja 
logistiikan tiekartta

• Yksi teollisuuden 
vähähiilitiekartoista

• Henkilö- ja kuorma-autojen 
osuudet päästöistä ovat 
suuret.

• Päästövähennys-
kokonaisuudet: 

• Autokannan 
uusiutumisen 
vauhdittaminen 

• Infrapanostukset 
liikennejärjestelmään

• Joukkoliikenne ja 
kaupunkien kestävät 
kulkumuodot

• Kestävät liikenteen 
palvelut ja digitalisaatio

• Uusiutuvat polttoaineet
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Lähde: https://www.palta.fi/wp-content/uploads/2020/12/Tie-vahahiiliseen-
liikenteeseen_Liikenteen-ja-logistiikan-tiekartta_Loppuraportti_062020.pdf

https://www.palta.fi/wp-content/uploads/2020/12/Tie-vahahiiliseen-liikenteeseen_Liikenteen-ja-logistiikan-tiekartta_Loppuraportti_062020.pdf


Fossiilittoman liikenteen tiekartta

• Suomen kansallinen 
tavoite on liikenteen 
päästöjen puolittaminen 
2030 mennessä.

• Tiekartta koskee 
tieliikenteen päästöjä.
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Lähde: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-588-0 ja https://keskisuomi.fi/wp-
content/uploads/sites/3/2021/05/FLT_20210507_Kestavaa-logistiikkaa-Keski-Suomeen.pdf

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-588-0
https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/FLT_20210507_Kestavaa-logistiikkaa-Keski-Suomeen.pdf


Resurssiviisas Jyväskylä 2040
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• Jyväskylän kaupunki 
on julkaissut oman 
resurssiviisaus-
ohjelmansa vuonna 
2019.

• Ohjelman liikkumista 
koskevat tavoitteet 
on esitetty kuvassa.

Lähde: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/resurssiviisas_jyvaskyla_ohjelma_2040.pdf

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/resurssiviisas_jyvaskyla_ohjelma_2040.pdf


Teeman sisältö ja rajaukset
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BiokaasuKaavoitus

BiodieselPalvelut

Kevyt liikenneLiikkumisen 
tarve

Sähköautot

Vety

Mitä puuttuu?

Yhdyskunta-
rakenne

• Hiilineutraali Keski-Suomi -
tiekartan Energia-teeman 
sisältöä on hahmoteltu 
viereisessä kuvassa.

• Sisältö tarkentuu tiekarttatyön 
edetessä.

• Seuraa valmistelua ja ota 
kantaa: 
https://keskisuomi.fi/hiilineutraa
likeskisuomi/

https://keskisuomi.fi/hiilineutraalikeskisuomi/

