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Kuorma-autokuljetusten energiankulutuksen ja hiilidioksidin vähentäminen  

tie- ja liikenneteknisin toimenpitein 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimeksiannosta on tammikuussa 2022 valmistunut selvitys 

tieteknisten ominaisuuksien sekä liikenneteknisten ja kunnossapidon toimenpiteiden vaikutuksista 

kuorma-autokuljetusten CO2-päästöjen määrään. Selvityksen ovat toteuttaneet WSP Finland Oy:n 

ja Destia Oy:n asiantuntijat. 

Liikenne- ja kuljetusjärjestelmään kohdistuu merkittäviä päästöjen vähentämistavoitteita jo lyhyellä 

aikavälillä. Hiilineutraaliuden tavoittelu on yksi keskeisistä tiekuljetuksiin kohdistuvista muutosvoi-

mista. Ajoneuvoteknologiaa on kehitetty paljon kohti haluttua tavoitetta. Euro VI ‐moottoriteknologia 

vähentää eri päästöluokkien päästöjä merkittävästi. Polttoaineeseen lisätään biokomponenttia enene-

vässä määrin ja uusiutuvat polttoaineet ovat tulleet käyttöön. Muita vaikuttavia tekijöitä, kuten ren-

kaiden vierintävastusta ja ajoneuvojen ilmanvastusta, on parannettu entisestään. Yksi tärkeimpiä teki-

jöitä on tiedonhallinnan kehittäminen, jolla ajoneuvojen täyttöastetta ja operaatioiden tehokkuutta 

on parannettu ja näin vähennetty päästöjen määrää kuljetettua tavaratonnia kohti. Kuljetusalan kehi-

tys kulkee kohti hiilineutraaliutta laajalla toimenpidevalikoimalla. 

Tässä selvityksessä tarkastellaan tie- ja liikenneteknisten toimenpiteiden vaikutusta kuorma-autolii-

kenteen energiankulutukseen ja hiilidioksidin määrään. Liikenne 12 ‐ohjelman mukaisesti lähivuosina 

ei ole odotettavissa suuria lisäpanostuksia tieverkon kehittämiseen. Selvitys kuitenkin osoittaa, että 

tiestön kehittämisellä on saavutettavissa liikenteen päästövähennyksiä. Lisäksi tieverkon parantami-

sella on vaikutusta matka-aikaan, joka on tärkeä kuljetusten suunnittelun ja resurssien käytön opti-

moinnin elementti. Tämä edellyttäisi resurssien lisäämistä niin perustienpitoon kuin tiestön kehittämi-

seenkin. 

Työssä käsitellään sujuvan liikenteen ”vihollisia” ja niiden päästövaikutuksia. Aluksi luodaan katsaus 

valtakunnallisesta tieverkon jakautumisesta pintakunnoltaan eri luokkiin. Tämän jälkeen tarkastellaan 

liikenteen sujuvuuden, ohikulkuteiden, ruuhkautumisen, liikenteen valo-ohjauksen ja paikallisten no-

peusrajoitusten sekä tien mäkisyyden ja tien kunnossapidon vaikutuksia raskaan kaluston polttoai-

neenkulutukseen. Tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta raskaalle liiken-

teelle käyttäen todellisia kuljetuskalustolla tehtyjä mittauksia sekä simulointeja. Tuloksia voidaan käyt-

tää tienpidon resurssien kohdentamisen yhtenä perusteena. 

Valtateillä jopa 300 miljoonaa raskaan liikenteen ajoneuvokilometriä ajetaan huonokuntoisilla valta-

teillä ja kaikki tieluokat huomioiden raskas liikenne operoi 500 miljoonaa ajoneuvokilometriä huono-

kuntoisella tieverkolla. Tien hyvä pintakunto on taloudellisen liikenteen edellytys. Raskaan liikenteen 

liikennesuorite on suuri, koska operointialueena on koko Suomi, ympäri vuoden ja kaikkina vuorokau-

den aikoina. Tästä syystä talvikunnossapidon laatutekijät ovat tärkeitä Suomessa ja niiden pitäisi olla 

tasalaatuisia kaikkina vuorokauden aikoina urakointialueista riippumatta. Tehdyissä tarkasteluissa tal-

violosuhteet lisäsivät polttoaineenkulutusta 10–20 % verrattuna keskiarvokulutukseen, sohjoiset ajo-

olosuhteet eniten. Teiden kunnossapidon taso vaikuttaa polttoaineenkulutuksen lisäksi tien rakenteel-

liseen kuntoon. Tieverkon korjausvelkaa oli vuoden 2021 alussa jo yli 1,5 miljardia euroa. Tämä kehitys 

on tärkeää saada käännetyksi, mikäli halutaan edistää liikenteen hiilineutraaliutta, liikenneturvallisuu-

desta puhumattakaan. 

Sujuva liikenne on avain kuorma-autoliikenteen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentä-

miseen. Suurimmat polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidin vähenemät saavutetaan liikenteen suju-

vuutta parantamalla. Tien mäkisyys yhdistettynä pistemäisiin nopeusrajoituksiin voi lisätä polttoai-

neenkulutusta yli 30 %. Taajaman läpi kulkevan tien tai valoliittymiä sisältävän reitin korvaaminen 
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tasaisen ajonopeuden mahdollistavalla ohitustiellä voi tuottaa 30–40 %:n hiilidioksidin vähenemiä ja 

matka-ajan säästöjä. Tasainen nopeus on energiatehokkainta ja suurten kokonaismassojen vuoksi ras-

kaalle liikenteelle tällä on erityisen suuri merkitys. 

Tavoiteltaessa raskaan liikenteen hiilineutraaliutta tarvitaan laaja-alaisesti eri toimenpiteitä. Ajoneu-

voteollisuus kehittää jatkuvasti moottoreita ja kalustoa, energian toimittajat uusia käyttövoimia. Kul-

jetusala kehittää kuljetusten ohjauksen ja täyttöasteiden tehokkuutta. Tie- ja liikenneolosuhteilla sekä 

infrastruktuurilla on suuri vaikutus liikenteen tuottaman hiilidioksidin määrään. Sen vuoksi on tärkeää, 

että tiestön rahoitustaso on riittävä mahdollistamaan tieverkon ja sen kunnossapidon laadun kehittä-

misen tuottamaan yhä energiatehokkaampia kuljetuksia.  

 


