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• Miksi liikenteen ja kuljetusten tehostaminen on tärkeää nyt?
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Miksi liikenteen ja kuljetusten tehostaminen on tärkeää nyt?

1. Edessä on lama, jopa taantuma niin Suomessa kuin muuallakin
– Lamasta pois pääseminen vaatii myös palvelutoimintojen, kuten 

liikenteen ja kuljetusten tehostamista

2. Ilmastonmuutoksen torjunta on ja pysyy maapallomme 
keskeisenä tehtävänä tällä ja seuraavalla vuosikymmenellä 
– Tarvitaan kaikki keinot  ja myös tehostamistoimenpiteitä 
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Miksi liikenteen ja kuljetusten tehostaminen on tärkeää nyt (jatk.)?

Liikenne ja kuljetukset näyttelevät merkittävä osaa molemmissa

– Liikenteen ja kuljetusten merkitys taloudelliselle toiminnalle on 
keskeinen 

– Taloutemme toimivuus perustuu keskeisesti tieliikenteeseen

• Lähtö- ja määränpääpaikkojen suuri määrä ja sijainti hajautetusti ympäri 
maata edellyttävät tieliikennettä ja tiekuljetuksia

• Rautateitä ja rautatieasemia on järkevä rakentaa vain yhteysväleille, joissa 
liikenne- ja kuljetusmäärät ovat riittävän suuria

– Tieliikenteestä myös linja-, paketti- ja kuorma-autoliikenne sähköistyvät, 
mutta

• tukeutuvat vielä pitkään fossiilisen eli dieselpolttoaineen käyttöön 
(erityisesti raskaiden ajoneuvojen osalta), varsinkin kun polttomoottoreiden 
energiatehokkuutta parannetaan 
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Kolme esimerkkiä liikenteen ja kuljetusten tehostamisesta ja niiden 

vaikutuksista

• Esimerkeistä 
– Esimerkit 1 ja 2 koskevat ajoneuvojen teknisten ominaisuuksien vaikutuksia

Esim.  1.  kahden perävaunun ajoneuvoyhdistelmät ja niiden 

vaikutukset  kuljetustehokkuuteen, energiankäyttöön ja 

päästöihin

Esim. 2  lähiliikennejunien ja sähköbussien massojen 

vaikutukset energiankäyttöön ja päästöihin 

– Esimerkki 3  koskee  liikennevaloja

Esim.  3.   liikennevalojen optimointia ja sen vaikutusta ajoaikaan, 

energiankäyttöön ja päästöihin
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Esimerkki 1: Kahden perävaunun ajoneuvoyhdistelmät ovat tehok-
kaita ja vähentävät päästöjä kuljetussuoritetta kohden olennaisesti

• Vemosim Oy (nykyisin Vemosim) teki liikenneviraston tilauksesta selvityksen 
kahden perävaunuyhdistelmän edullisuudesta vv. 2017-2018

• Tulokset osoittivat kahden perävaunuyhdistelmän (ns. HCT) edullisuuden ja 
siksi LVM teki päätöksen, jonka mukaan ko. yhdistelmien käyttö aloitetaan 
yleisellä  tieverkolla Suomessa vuoden 2019 alusta alkaen

• Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa sallitaan kahden 
perävaunuyhdistelmän käyttö yleisellä tieverkolla

• Eräissä muissa maissa sallitaan kahden perävaunun yhdistelmien käyttöä 
erikseen rajatuilla yhteysväleillä (USA, Australia, ym.)
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Kahden perävaunun ajoneuvoyhdistelmät ovat erittäin edullisia yhden 

perävaunun yhdistelmiin verrattuina
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Suomessa sallitaan maailman pisimmät ja painavimmat sekä siten 

tehokkaimmat ja vähäpäästöisimmät  ajoneuvoyhdistelmät yleisellä 

tieverkolla nykyisin
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Esimerkki 2: Painavat lähiliikennejunat vaativat paljon 

energiaa ja aiheuttavat paljon päästöjä  verrattuna kevyisiin 

sähköbusseihin 
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Kulkuneuvon massa vaikuttaa energiankäyttöön ja päästöihin

suoraviivaisesti massan kasvaessa
Siksi noin 4 kertaa painavamman lähijunan energiankäyttö ja hiilidioksidipäästöt 

ovat noin 4-kertaiset sähköbussiin verrattuna
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Esimerkki 3: Liikennevalojen optimointi sopii liikenteen 

tehostamiskeinoksi Suomen kaupunkeihin

• Kaupungistuminen jatkuu, väestö ja sen mukana liikenne keskittyy 

enenevästi kaupunkialueille

• Suomessa kaupunkien koko on kuitenkin pieni ja liikennemäärät ovat 

pieniä suhteessa väylien välityskapasiteettiin

• Tämän vuoksi liikennevalojen optimointia voidaan käyttää liikenteen 

tehostamiskeinona

• Suurkaupungeissa siihen ei ole mahdollisuutta tai se on vaikeaa, kts. 

seuraava kuva



www.vemosim.com

Suurkaupungeissa  väylien välityskyky ei riitä ja siksi 

liikenneväylät tukkeutuvat

Liikennettä Delhin kadulla Intiassa
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Liikennevaloliittymässä pysäytetään osa liikennevirrasta  

Optimoinnin avulla etsitään ratkaisu, jolla pysähdysten määrää minimoidaan

•Pysähdykset lisäävät merkittävästi

•ajoaikaa, 

•energiankäyttöä ja 

•päästömääriä

ja 

•erityisesti terveydelle vaarallisia pienhiukkaspäästöjä, koska 

•jarrutus ja kiihdytys lisäävät

•jarrulevyjen ja jarrupalojen,

•voimansiirtolinjan osien  ja

•renkaiden ja päällysteen 

kulumista

•Tulevaisuudessa sähköautot - kerätessään jarrutusenergiaa moottorijar-

rutuksensa avulla - vähentävät osittain edellä mainittuja pienhiukkaisia
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Liikennevaloliittymässä pysäytetään osa liikennevirrasta

Optimoinnin avulla etsitään ratkaisu, jolla pysähdysten määrää minimoidaan

• Pysähdys lisää ajoaikaa, energiankäyttöä ja päästömääriä 

henkilöautoilla:
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Liikennevaloliittymässä pysäytetään osa liikennevirrasta

Optimoinnin avulla etsitään ratkaisu, jolla pysähdysten määrää minimoidaan (jatk.)

• Pysähdys lisää ajoaikaa, energiankäyttöä ja päästömääriä 

erityisesti raskailla ajoneuvoilla:
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Liikennevalojen optimoinnin vaiheita 

Päävaiheita ovat:

1. Liittymien liikennemäärien selvittäminen (on haasteellista nykyisin) 

• liikennevirroittain (12 liikennevirtaa) ja 

• ajoneuvoryhmittäin (6 ryhmää: Ha, Pa, La, Kaip, Kapp ja Kavp)

2. Ajoneuvojen yksikkövaikutusten (aika, energiankäyttö ja päästömäärä, mm. 

CO2) määrittäminen ajoneuvon kulkiessa liittymän läpi

• ajoneuvodynamiikan lakien ja 

• ajoneuvojen teknisten ominaisuuksien mukaan

ajoneuvosimulointia käyttäen

3. Liikennevalojen vaihtoehtoisten vaihepituuksien vaikutusten määrittäminen 

yksikkövaikutuksiin
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Liikennevalojen optimoinnin vaiheita (jatk.) 

4. Liikennemäärien ja yksikkövaikutusten yhdistämien (kertominen) tuottaa 

kokonaisvaikutukset liikennevalovaihtoehdoittain (per vrk tai per vuosi)

5. Menetelmä ja ohjelmointi tietojen käsittelemiseksi

Optimivaihtoehto on se, joka antaa pienimmät kokonaisvaikutukset valitun kriteerin 

mukaan (aika, energiankäyttö ja päästöt, kustannukset)
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Esimerkin kohteena 4-haaraliittymä

Liikennevirrat (12 kpl) ja ajosyklit 4-haaraliittymässä
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Periaatekuva: Liikennevalojen optimoinnin vaikutuksista tekijöin

ajoaika, energiakäyttö ja CO2-päästöt
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Johtopäätöksiä

1) Ajoneuvojen valinta ottaen huomioon ajoneuvojen tekniset 

ominaisuudet, erityisesti ajoneuvon omamassa

• Kulkuneuvon suuri omamassa (”rauta”) lisää energiankäyttöä ja 

hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä sekä myös kustannuksia

o Painavan lähijunan energiankäyttö ja myös CO2-määrä ovat 

keskimääräisillä matkustajamäärillä noin 4-kertainen matkustajaa 

kohden
o (Pienhiukkaspäästöjen muodostumisesta ei ole vielä riittävästi tietoa)

o Painava kalusto vaatii myös kalliit, jopa  erilliset väylät

o Painavan raideliikennekaluston hinta on merkittävästi korkeampi  kuin 

kevyen sähköbussin hinta

o Kevyt kulkuneuvo, varsinkin ei kiskoihin sidottu, on joustava 

muutoksille raskaan jäykän raideliikennekaluston sijasta
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Johtopäätöksiä (jatk.) 

1) Ajoneuvojen valinta (jatk.) 

• Kuitenkin 

o Yleisesti esitetty näkemys maassamme on tällä hetkellä:

o raideliikenne on erittäin energiatehokas ja vähän päästöjä aiheuttava 

ajoneuvoliikenteeseen verrattuna

o Yleisesti esitettyyn näkemykseen perustuen 

o useat kaupungit maassamme suunnittelevat raideliikennehankkeita eli 

o toisin kuin monet muut maat (esim. Kiina), jotka tukeutuvat sähköbussien 

käyttöön
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Johtopäätöksiä (jatk.) 

1) Ajoneuvojen valinta (jatkoa)

• Toisin sanoen

o Onko niin, että usko mielipiteisiin tiedon sijaan on alkanut saada jalansijaa ei 

vain yleisesti, (kts. seuraava kuva), vaan myös kaupunkien joukkoliikenteen 

kehittämisessä maassamme. 

o Lieneekö asianlaita myös niin, että maamme kaupunkikunnat ovat

▪ niin varakkaita, että ovat valmiita toteuttamaan kalliita 

joukkoliikenneratkaisuja (tosin veronmaksajien kustannuksilla) ja samalla 

▪ tukemaan niitä tahoja, jotka hyötyvät kalliista ratkaisuista
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Rationaalisuus (tieto) vs. intuitio kielenkäytössä /4/ 

Johtopäätöksiä (jatk.) 
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Johtopäätöksiä (jatk.) 

• Valitettavan usein sekoitetaan hankkeen kannattavuus ja rahoitus 

samaksi asiaksi, vaikka ne ovat eri asioita

• Liikennehankkeen kannattavuus määräytyy yhteiskunnan kannalta

– hankkeen investointi- sekä ylläpito- ja käyttökustannusten (ilmenevät yleensä rahana)

– hankkeen käyttäjille koituvien hyötyjen (rahana ilmenevien hintojen tai varjohintojen) 

perusteella

• Hankkeen rahoitus on eri asia kuin kannattavuus ja se voidaan järjestää 

– joko hankkeen lipputuloilla ja /tai

– muilla tavoin, kuten alueen tai sillä olevien kiinteistöjen myynti- tai vuokratuloilla
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2) Liikennevalojen optimointi

• Liikennevalojen optimointi 

• sopii kaupunkeihin, joissa väylien välityskyky suhteessa liikennemääriin on riittävä

• on huokea ja tehokas keino sujuvoittaa liikennettä 

• vähentää

• ajoaikoja

• energiankäyttöä ja

• hiilidioksidipäästöjä ja melua sekä  

• erityisesti terveydelle vaarallisia pienhiukkaspäästöjä

• Liikennevalojen optimointi voi 
• vähentää erittäin suuren määrän ajoaikaa, energiaa ja päästöjä ja

• rauhoittaa kaupunkiympäristöä  rauhalliseksi ja miellyttäväksi

• Haasteena on toistaiseksi liittymien liikennemäärien tuottaminen

Johtopäätöksiä (jatk.) 
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• Olisiko syytä 

• tehdä selvityksiä liikennevalojen optimoinnista joissakin kaupungeissa ja

• kehittää samalla tarjolla olevaan teknologiaan (video ja laser) perustuen 

helposti liittymästä toiseen siirrettävää liikennelaskentajärjestelmää liittymiä 

varten

Johtopäätöksiä (jatk.) 
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Lisäinformaatiota

• Jussi Sauna-aho

– Jussi.Sauna-aho@vemosim.com, puh. +358 40 556 8902

• Pasi Sauna-aho

– Pasi.Sauna-aho@vemosim.com, puh. +358 40 557 1461)
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