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Kohti planetaarista hyvinvointia – 
tutkimusperustaista tukea päätöksentekoon
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oronaviruksen aiheuttamat liikkumisen ra-
joitukset ovat viime kuukausina osoittaneet 
liikkumisen ja liikenteen tärkeän roolin jokapäi-
väisessä elämässä. Vaikka liikenne tarjoaa monia 
etuja, se vaikuttaa myös merkittävästi ilmas-
tonmuutokseen. Liikenne on toiseksi suurin 
hiilidioksidipäästöjen tuottaja maailmassa: sen 
osuus on päästöjen kokonaismäärästä 24 %.1 

Samaan aikaan kun yhteiskunnan pääsektorit 
(esim. sähköenergian ja lämmön tuotanto, teol-
lisuus ja rakennusala, asuminen) ovat vähen-
täneet asteittain päästöjään, liikenteen kasvi-
huonekaasupäästöt ovat kasvaneet. Globaalisti 
liikenteen hiilidioksidipäästöt kasvoivat 68 % 
vuosina 1990–2015.1 Suomen vuotuiset kasvi-
huonekaasupäästöt ovat 55,6 miljoonaa tonnia 
hiilidioksidiekvivalenttia (CO₂-ekv.), josta noin 
20 % eli 11,1 miljoonaa tonnia CO₂-ekv. aiheutuu 
liikenteestä.2 

Lentomatkustaminen on tällä hetkellä yksi 
suurimpia yksilötason ilmastonmuutosta ai-
heuttavia tekoja.3 Vuoden 2019 lopussa tehdyssä 
tutkimuksessa todetaan, että lentomatkustami-
sen osalta suomalaiset tuottavat hiilidioksidi-
päästöjä asukasta kohti toiseksi eniten maail-
massa heti singaporelaisten jälkeen.4 

	› Suomalaiset tuottavat lentopäästöjä asukasta 
kohden noin 1 000 kg hiilidioksidia vuodessa, 
kun globaali keskiarvo on 98 kg.4 

	› Suomalaisten on kuitenkin vaikea matkustaa 
Eurooppaan tai muualle maailmaan lentä-
mättä. 

	› Vaikka suurin osa Suomen lentoliikenteen 
päästöistä syntyy kansainvälisistä lennoista, 
myös kotimaan lennoista syntyvät päästöt 
ovat merkittäviä. 

Kasvihuonekaasujen kokonais
päästöt Suomessa vuonna 2017

	› Kokonaispäästöt Suomessa:  
55 600 000 t CO2-ekv.

	› Liikenteen aiheuttamat  
kokonaispäästöt:  
11 100 000 t CO2-ekv.

	› Kotimaan lentoliikenteen  
aiheuttamat päästöt:  
266 000 t CO2-ekv.

	› Kotimaan lentoliikenteen päästöt 
Suomen kokonaispäästöistä: 0,5%

	› Kotimaan lentoliikenteen päästöt 
liikenteen kokonaispäästöistä  
Suomessa: 2,4%

Suomen hallitus on sitoutunut kansainväli-
sesti tarkastellen kunnianhimoiseen päästöta-
voitteeseen, jonka mukaisesti hiilineutraalius on 
saavutettava vuoteen 2035 mennessä ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi. Liikennejärjestelyillä 
ja liikkumistavoillamme on tärkeä rooli hiili-
neutraaliuden saavuttamisessa. Tässä julkaisussa 
riippumattomat tutkijat esittävät suosituksia 
poliittisista päätöksistä sekä lyhyen ja pitkän ai-
kavälin ratkaisuista, joiden avulla on mahdollista 
tavoitella hiilineutraalia tulevaisuutta Suomessa 
erityisesti kotimaan lentoliikennettä korvaavien 
liikennejärjestelyjen ja sääntelyn avulla. 
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Tarkastellaan kotimaan 
lentomatkustamista  
kokonaisvaltaisesti ja  
suhteessa päästöihin1
Suomessa on pienestä väestömäärästä huolimat-
ta laaja 20 siviililentokentän verkosto. Näistä 16 
kenttää tarjoaa lentoja ympäri vuoden Helsin-
ki-Vantaan lentokentälle ja yhdistää näin kaikki 
Suomen suurimmat kaupungit Helsinkiin, eli 
Suomen lentoliikenneverkko keskittyy pääkau-
pungin ympärille.⁵ Vuonna 2017 Helsingin ja 16 
muun lentokentän välillä liikennöi yhteensä 2,74 
miljoonaa matkustajaa.⁵ Nämä lennot tuottivat 
yhteensä 266 000 tonnia CO₂-ekv (n. 0,5 % Suo-
men kokonaispäästöistä).⁶

Vaikka lentäminen on usein nopein matkus-
tusmuoto muualta Suomesta pääkaupunkiseu-
dulle, se on samalla myös hiili-intensiivisin tapa 
matkustaa (ks. Kuva 1). Lentoliikenteen lisäksi 
edellä mainittujen 16 lentokenttäkaupungin ja 
Helsingin välisellä reitillä on tarjolla myös muita, 
vähemmän hiili-intensiivisiä kulkuneuvovaih-
toehtoja (junat, kaukoliikenteen linja-autot ja 
henkilöautot). 

	› Tarkastellaan lentomatkustamiseen ja 
muihin matkustusmuotoihin käytettyä 
aikaa kokonaisvaltaisesti:

	f Jos lentomatkustamisessa otetaan huo-

Suomen 
lentokentät

Vaasa

Helsinki-Vantaa

Jyväskylä

Turku

Tampere

Rovaniemi

Pori

Oulu

Maarianhamina

Kuusamo

Kuopio

Kokkola

Kittilä

Kemi

Kajaani

Joensuu

Ivalo
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mioon vain itse lentämiseen varattu aika, 
lentokone on nopein liikkumismuoto.
	fMikäli otetaan huomioon todelliset 
matkustusajat ovelta ovelle, eten-
kin lyhyillä kotimaan matkoilla junat, 
linja-autot ja henkilöautot ovat usein 
lentokonetta nopeampi vaihtoehto. 
Näin on myös Suomessa, vaikka nopeita 
junaratoja eikä laajaa moottoritiever-
kostoa ole.  
	f Lentäen liikuttaessa on ensin matkus-
tettava lentokentälle, tehtävä lähtösel-
vitys ja läpäistävä turvatarkastus sekä 
varauduttava odotusaikaan lähtöpor-
tilla. Lisäksi joskus täytyy varata aikaa 
siirtymiseen lentoasemalta kaupungin 
keskustan kautta matkan lopulliseen 
päämäärään. Tämä lisää matkustusai-
koja huomattavasti verrattuna junalla, 
linja-autolla ja henkilöautolla matkusta-
miseen. 
	f Suomen lentokentistä harvat ovat 
vaivattomasti saavutettavissa julkisilla 
liikennevälineillä, joten kentille täytyy 
matkustaa henkilöautolla tai taksilla. 

	› Verrataan matkustamiseen kuluvia ko
konaisaikoja matkustusmuotojen valin
noissa. Verrattaessa eri matkustusmuo-
toja oheisista 16 lentokenttäkaupungista 
pääkaupunkiseudulle lentomatkustaminen 
on nopeinta kahdeksasta kaupungista. Vas-
taavasti kahdeksasta muusta kaupungista 
muut matkustustavat ovat yhtä nopeita tai 
nopeampia kuin lentokone:

	fMatkoilla 200 km:iin asti, kuten mat-
koilla Tampereelta ja Turusta Helsinkiin, 
junan, auton tai linja-auton kulkuväli-
neekseen valitsevat matkustajat saa-
puvat Helsingin keskustaan   nopeammin 
kuin lentomatkustajat. 

	fMatkustettaessa Porista ja Jyväsky-
lästä Helsingin keskustaan kaikkien 
neljän liikennevälineen (lentokone, juna, 
linja-auto, henkilöauto) matka-ajat ovat 
hyvin samanlaiset. 
	f Junamatka Kuopiosta, Vaasasta, Joen-
suusta ja Kokkolasta Helsingin keskus-
taan kestää suunnilleen yhtä kauan kuin 
matka lentokoneella. Henkilöauton ja 
linja-auton matka-ajat ovat puolestaan 
pidempiä. 
	f Jopa 400 km:n matkoilla Helsinkiin 
maata pitkin kulkevat kulkuvälineet, 
etenkin juna, voivat tarjota samanlaisia   
matka-aikoja kuin lentokone. 
	fMatka-aikoja vertailtaessa vain reiteillä 
Kajaanista, Oulusta, Kemistä, Kuusa-
mosta, Rovaniemeltä, Kittilästä ja Iva-
losta Helsinkiin lentomatkustaminen on 
selkeästi nopeampaa kuin matkustami-
nen maata pitkin.6 Pohjoisten kaupun-
kien ja kuntien lisäksi myös Maarianha-
minasta lentää Helsinkiin nopeammin, 
koska silloin vältetään hidas laivamat-
kustaminen.   

Esimerkki

Kokkolan keskustasta Helsingin keskus-
taan lentokoneella tai junalla matkustava 
tarvitsee matka-aikaa yhteensä 3 tuntia 
ja 52 minuuttia, eli matkustusaika on 
sama. Henkilöautolla ja linja-autolla mat-
kustava tarvitsisi 5 tuntia 43 minuuttia 
ja 6 tuntia 40 minuuttia saavuttaakseen 
määränpäänsä, eli ne ovat lentokonetta 
ja junaa huomattavasti hitaampia mat-
kustusvaihtoehtoja.6 
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	› Suhteutetaan kotimaan matkustus
valintoja niiden päästöihin:

	fKun verrataan Suomessa tällä hetkellä 
tarjottavia 16:tta muualta Suomesta 
Helsinkiin kulkevaa kotimaan lentoreit-
tiä junaliikenteeseen, juna on päästöjen 
ja matkustusajan osalta selvästi paras 
valinta. 
	fMuihin kulkuneuvoihin verrattaessa 
VR:n energiansa lähes päästöttömästä 
vesivoimasta saavat sähköjunat ovat 
aina paras matkustusvalinta. 
	fVaikka kotimaan lentoliikenteessä 
käytetään laajalti moderneja ja polt-
toainetehokkaita ATR72-potkuriturbii-
nilentokoneita, lentäminen on selvästi 

saastuttavin matkustusvaihtoehto 
(Kuva 1). 

Esimerkki

Yksisuuntainen lento Kokkolasta Helsin-
kiin tuottaa 74 kg CO2-ekv. päästöjä 
matkustajaa kohti.6 Muihin kulku-
muotoihin verrattuna Kokkolasta 
Helsinkiin suuntautuvan lennon päästöt 
vastaavat 17,7 junamatkan, 3,5 linja-
automatkan tai 2,3 henkilö auton 
tuottamia päästöjä (1,9 matkustajaa/
auto).6 
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Kuva 1

Eri kulkuvälineiden tuottamat kasvihuonekaasupäästöt matkustajaa kohden ja  
matka-ajat matkustettaessa muualta Suomesta Helsingin keskustaan  
(laskennalliset luvut perustuvat VTT Lipasto -tietokantaan ja vertaisarvioituun tutkimukseen)6  
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Korvataan kotimaanlentoja  
lisäämällä junaliikennettä2
Suomalaisten on vähennettävä hiilidioksidipääs-
töjään merkittävästi, jotta hiilineutraalius on 
saavutettavissa vuoteen 2035 mennessä. Suuri 
osa päästöistä syntyy kotimaan liikenteestä, joka 
vastaa noin viidesosaa koko maan kasvihuone-
kaasupäästöistä. Tämän hetken ratkaisumallit 
keskittyvät julkisessa keskustelussa lähinnä 

kokonaisvaltaiseen liikennejärjestelmien yhdis-
tämiseen ja muokkaamiseen. Nämä muutokset 
vähentäisivät päästöjä huomattavasti, mutta 
niiden toteutus on kallista ja vie aikaa. Koti-
maanlentojen korvaaminen suunnitelmallisesti 
junaliikenteellä on nopea ja tehokas tapa vähen-
tää päästöjä.   
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	› Korvataan alle 400 km:n lennot sähköju
nilla. Sähköjunat tuottavat tällä hetkellä 
selvästi vähiten kasvihuonepäästöjä (Kuva 
1), ja niiden matkustusaika on 400 km:n 
ja sitä lyhyemmillä matkoilla Helsinkiin 
yhtä pitkä kuin lentomatkojen matkus-
tusaika. Siirtyminen sähköjuniin ei vaadi 
lisäinvestointeja. Sen sijaan siirtymä voi 
säästää resursseja, koska se vähentää 
kotimaisten lentokenttien ylläpitämisen 
tarvetta. Monet pienet lentokentät toimi-
vat vain palvellakseen suhteellisen pientä 
määrää lentoja Helsinkiin.  

	f Jos kaikki tämänhetkiset kotimaan 
lentomatkustajat alkaisivat matkustaa 
junalla, Suomen liikenteestä koituvia 
päästöjä voitaisiin välittömästi 
vähentää 2,19 %:lla nykyisestä eli 
243 000 tonnia CO2-ekv.6 
	fKorvaamalla kotimaanlennot vain 
Tampereelta, Turusta, Jyväskylästä, 
Vaasasta, Kuopiosta, Porista, Kokko-
lasta ja Joensuusta Helsinkiin (mat-
kustusaika sama junalla ja lentäen) 
päästöt vähenisivät 0,37 % eli 42 000 
tonnia CO2-ekv. Suomen liikennepääs-
töistä.6  
	fKorvaamalla kotimaanlennot junalla 
vain Turun, Tampereen ja Helsingin 
välillä päästöt vähenisivät 0,05 % eli 5 
000 tonnia CO2-ekv. Suomen liiken-
nepäästöistä.6 

	› Korvataan lentomatkoja yöjunilla. 
Ympäristönäkökohtien korostuminen 
on johtanut Keski-Euroopassa yöjunien 

paluuseen.18 Yöjunilla matkustetaan nyt 
sellaisia pitkiä matkoja, jotka aiemmin 
lennettiin. Suomessa erityisesti yli 400 
km:n lennot, joihin verrattuna päiväjunien 
matka-aika on selvästi pidempi, voidaan 
korvata yöjunilla:  

	f Sen sijaan, että liikematkustaja mat-
kustaa varhain aamulla esimerkiksi 
Oulusta Helsinkiin osallistuakseen aa-
mukokoukseen klo 9.00, hän voi nousta 
yöjunaan illalla ja saapua seuraavana 
aamuna levänneenä Helsinkiin. 
	f Suomessa on jo hyviä yöjunayhteyksiä, 
kuten Helsinki–Tampere–Oulu–Rova-
niemi. Sen sijaan Itä-Suomessa ei ole 
enää tarjolla yöjunayhteyksiä. 
	fYöjunayhteydet Oulu–Kajaani–Kuopio–
Kouvola–Helsinki ja Joensuu–Jyväsky-
lä-Tampere–Turku peruutettiin vuon-
na 2006.19 Näiden (ja Itä-Suomen) 
yhteyk sien liikennöinti on aloitettava 
uudelleen.

Päästövähennykset, jotka voidaan saa-
vuttaa Suomen liikennesektorin kokonais-
päästöistä, saattavat vaikuttaa vähäisiltä. 
On kuitenkin muistettava, että kotimaan 
lentoliikenteen matkustajamäärät ovat 
vain 0,1 % kaikista Suomessa liikennöivistä 
matkustajamääristä,7 mutta niiden osuus 
Suomen kokonaispäästöistä on 0,5 %.6 
Näin päästövähennykset, jotka saadaan 
korvaamalla lennot Tampereen, Turun ja 
Helsingin välillä junilla, ovat jo huomattavia 
ja vaikuttavat ratkaisevasti siirtymisessä 
hiilineutraaliuteen. 
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Tarvitsemme avuksi erilaisia ohjauskeinoja 
ja sääntelyä, jotta Suomen tavoitteet hiili-
neutraaliudesta voidaan saavuttaa vuoteen 2035 
mennessä:  

	› Luodaan vähäpäästöisiä liikennemuotoja 
tukeva toimintaympäristö. Taloudelliset 
ohjauskeinot ja sääntely tehostavat koko 
liikennealan päästöjen vähentämistä.  

	› Tuetaan vähäpäästöisiä liikennemuotoja, 
kuten sähköjunia, esimerkiksi 
investointien ja verotuksen avulla.  

	› Lisätään lentoliikenteen sääntelyä. Len-
toliikenne on hyötynyt maailmanlaajuisesti 
suotuisasta kohtelusta alan kansainvälisen 
luonteen ja siitä yhteiskunnalle seurannei-
den sosiaalisten ja taloudellisten etujen 
vuoksi. Tällä hetkellä lentoliikenteen verotus 

on olematonta.8 

	f Ilmailualan polttoaineita ei veroteta 
kansainvälisesti eikä myöskään koti-
maanlennoilla. 
	f Suomessa arvonlisävero maksetaan 
vain kotimaan lentolipuista mutta ei 
kansainvälisistä lennoista. 
	f Joissakin Euroopan maissa on voi-
massa myös muita lentoveromuotoja, 
jotka kohdistuvat matkustajiin.9 Näitä 
voidaan hyödyntää myös Suomessa.
	f Tieliikenteessä on jo yleisesti voimassa 
huomattavasti tiukempi sääntely kuin 
lentoliikenteessä. 

	› Kannustetaan alan toimijoita tarkas
telemaan uusia liiketoiminta
mahdollisuuksia ja kasvualueita 
lentoliikenteen toimintaympäristön 
sääntelyn muutoksilla.

Ohjataan poliittisella päätöksenteolla 
ja verotuksella tukea vähäpäästöisille 
liikennemuodoille ja luovutaan 
lentoliikenteen verohelpotuksista 3
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	› Kehitetään uudenlaisia yhteistyömuotoja 
liikennealan eri toimijoiden välillä. 

	› Muutetaan lentoasemia julkisen liikenteen 
solmukohdiksi sen sijaan, että ne palve
levat vain lentoliikenteen lähtö ja las
keutumispaikkoina.10 Tällä tavoin Suomen 
sisäistä lentoliikennettä voidaan korvata 
vähäpäästöisemmillä vaihtoehdoilla.

	› Harkitaan liikematkojen tarvetta entistä 
tarkemmin. Esimerkiksi COVID-19-kriisin 
aikana tehokkaasti käyttöön otetut video- 
ja neuvottelupuhelut voivat jatkossakin 
korvata osan liikematkoista.11 

	› Korvataan lentoliikennettä kestävämmillä 
matkustusvaihtoehdoilla:

	f Siirrytään yhtä enemmän kotimaan ja 
lähialueiden kestävään matkailuun.
	fKorvataan etenkin kaukomatkailu-
elämyksiä virtuaalitodellisuuden avulla.  
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	› Tiivistetään Finnairin ja VR:n välistä  
yhteistyötä. Sen lisäksi, että junaliiken-
teen lisääminen lentoliikenteen kustan-
nuksella vähentäisi liikenteen päästöjä 
huomattavasti, se voisi olla myös lähtö-
kohta tiiviille yhteistyölle kahden valtion 
omistaman yhtiön, Finnairin ja VR:n, välillä. 
Saksassa Lufthansa ja Deutsche Bahn 
ovat tehneet laajaa menestyksekästä 
intermodaalista eli eri kulkuvälineitä ja 
kuljetustapoja yhdistävää yhteistyötä.12,13 
Vastaavalla tavalla Suomessa voitaisiin 
kehittää kotimaan junayhteyksiä Finnairin 
saapuvien ja lähtevien ulkomaanlentojen 
yhteyteen. Finnairilla on jo aikaisemmin 
ollut intermodaalista yhteistyötä 
VR:n kanssa Helsingin ja Pietarin14 
välisissä Allegro-junissa sekä Sveitsin 
valtionrautateiden kanssa Zürichin ja neljän 
suuren sveitsiläisen kaupungin välisessä 
liikennöinnissä.15 Tätä yhteistyötä voidaan 
syventää seuraavalla tavalla:  

	f Finnair voi myydä istumapaikkoja VR:n 
juniin kotimaan yhteyksille, jotka on 
toistaiseksi liikennöity lentoteitse. 

	f Junamatkustajat voivat tehdä lähtö-
selvityksen, saada lentolippunsa ja 
tulostaa matkatavaroiden tulostusli-
pukkeensa jo rautatieasemalla matkan 
alkaessa. 
	f Saavuttuaan Helsinki-Vantaan lento-
asemalle junamatkustajat voivat jättää 
matkatavaransa suoraan Bag drop 
-tiskille ja jatkaa matkaa nopeammin 
oman turvatarkastuskaistansa kautta 
lähtöportille. 
	f Tällä tavoin matka-aikoja voidaan lyhen-
tää entisestään ja myöhästymis- tai yh-
teyksien peruutustapauksissa matkus-
tajille voidaan varata paikka seuraavaan 
vapaaseen junaan tai lentokoneeseen 
ilman riskiä,   että he joutuvat ostamaan 
uuden lipun. 

	› Otetaan käyttöön Ruotsin mallin  
mukainen lentovero. Jo veron käyttöönot-
tovuoden aikana Ruotsissa lentoliikenteen 
kasvu hidastui.16 Vaikka asetettu lentove-
roprosentti on melko alhainen, se on yh-
dessä ”lentohäpeästä” käydyn keskustelun 

Tehdään hiilineutraaliuteen siirtymistä 
tukevia lyhyen aikavälin ratkaisuja 4
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kanssa nostanut kuluttajien ympäristötie-
toisuutta ja motivoinut monia korvaamaan 
kotimaanlennot junamatkoilla tai luopu-
maan kokonaan lentämisestä.17 

	› Muutetaan organisaatioiden matkustus
ohjeita. Muuttamalla organisaatioiden 
matkustusohjeita lentomatkoja voidaan 
korvata juna matkoilla. Junassa vietetty 
yhtenäinen matkustusaika voidaan käyttää 
työskentelyyn paremmin kuin lentomatkus-
tamisessa, joka koostuu useasta lyhytkes-
toisesta matkasta. 

	fVR:n kaukoliikenteen junat on varus-
tettu hyvillä työtiloilla, kuten erityisillä 
työosastoilla, kokoushuoneilla, puhelin-
kopeilla ja ilmaisella Wi-Fi:llä. Uudiste-
tut Extra-luokan paikat tarjoavat vielä 
enemmän yksityisyyttä. 
	f Junassa vietetty työaika voidaan hyvin 

käyttää esimerkiksi kokousten valmis-
teluun tai jopa kokousten pitämiseen. 
	f Junamatkustusta lisäämällä monet 
suomalaiset yritykset ovat paitsi vä-
hentäneet kasvihuonekaasupäästöjä 
myös vähentäneet kustannuksiaan.20 
	fYöjunien hyödyntäminen voi vähentää 
liikematkustamisen majoituskustan-
nuksia. 

	› Hyväksytään pitkät työmatkat työajak
si, kun ne tehdään lentomatkustamisen 
tai yksityisautoilun korvaavilla julkisilla 
kulkuvälineillä. Yksi keskeinen este juna- ja 
linja-auto matkojen lisäämiselle työpaikoille 
matkustettaessa on se, etteivät yritykset 
ja organisaatiot luokittele niissä matkus-
tettua aikaa työajaksi. Tämä on ongelma 
muun muassa monissa kunta-alan työehto-
sopimuksissa. 
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Tehdään hiilineutraaliuteen siirtymistä 
tukevia pitkän tähtäimen ratkaisuja 5
	› Lisätään uusiutuvilla energiamuodoilla 

tuotettua sähköä liikenteen käyttö
voimana. Uusi teknologia voi auttaa 
pitkällä aikavälillä vähentämään liikenteen 
ja matkustamisen päästöjä sekä lyhentä-
mään matka-aikoja. Jo nykyisin junaliikenne 
on lähes päästötöntä, ja tulevaisuudessa 
sähköistäminen voi muuttaa myös auto- ja 
jopa lentoliikenteen päästöttömiksi.  

	f Sähköisen ilmailun osalta ensimmäinen 
kaupallinen täysin sähköinen lento teh-
tiin loppuvuodesta 2019,21 ja parhaillaan 
on kehitteillä useita sähkölentokoneita, 
jotka ovat valmiita kaupalliseen 
käyttöön tämän vuosikymmenen 
aikana. 
	f Esimerkiksi ruotsalainen Heart Aero-
space ES-19 pystyy kuljettamaan 400 
km:n matkalla jopa 19 matkustajaa22 
ja Eviation Alice 1 046 km:n matkalla 9 
matkustajaa vuodesta 2025 alkaen.23 
	fNorja aikoo ottaa käyttöön sähkölento-

koneita kotimaan reittilennoilla vuoteen 
2025 mennessä.24 
	f Esimerkiksi Merenkurkussa on alettu 
kehittää sähkökäyttöisten paikallislen-
tojen kaupallistamista.25  

Liikenteen sähköistäminen edellyttää, 
että käytetty sähkö tuotetaan uusiutuvilla 
energialähteillä, kuten tuuli-, aurinko- tai 
– kuten Suomen junaliikenteessä – vesivoi-
malla. Sähköisellä liikenteellä voi siis olla 
merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä 
vain, jos samaan aikaan lisätään uusiutuvan 
energian tuotantoa.26 Suomen nykyisellä 
sähköntuotantorakenteella tavoite 
päästöttömästä liikenteestä ei toteudu. 
Lisäksi on huomioitava kaivostoiminnan ja 
akkutuotannon ympäristövaikutukset sekä 
raaka-aineiden, kuten koboltin, rajoitettu 
saatavuus. 
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	› Parannetaan junaliikenteen rataosuuksia.  
Myös Suomen junaliikenne voi kehittyä 
nykyistä nopeammaksi ja siten nykyistä 
houkuttelevammaksi lentomatkustamisen 
vaihtoehdoksi:  

	f Suunnitellut tunnin junat Helsingis-
tä Turkuun ja Tampereelle lyhentävät 
huomattavasti matka-aikoja näiden 
kasvukeskusten välillä. Samalla ne hyö-
dyttävät myös muualla asuvia, näiden 
keskusten kautta kulkevia matkustajia. 
	fNopeiden rataosuuksien rakentamista 
on pidetty kalliina ja hitaana, mutta ny-
kyisessä yhteiskuntatilanteessa uusien 
rataosuuksien rakentaminen tuottaa 
kaivattua kestävää elvytystä.
	fNykyisten rataosuuksien parantami-
nen mahdollistaa junien jopa 200 km:n 
tuntinopeuden, ja lisäradan lisääminen 
yksiraiteisille linjoille nopeuttaa ja lisää 
matkustuskapasiteettia jo olemassa 
olevilla radoilla. Hyviä esimerkkejä 

tällaisista päivityksistä ovat Seinäjoki–
Oulu ja Lahti–Luumäki-rautatieyhteydet, 
joissa nämä muutokset on jo toteutettu. 
	fHelsingin ja Tampereen välisen nopean 
junayhteyden tulisi lisäksi kulkea Helsin-
ki-Vantaan lentoaseman kautta, mikä 
tukisi ja vahvistaisi entisestään Finnai-
rin ja VR:n välistä yhteistyötä.  

	› Kehitetään HelsinkiVantaan lentokentästä 
kansallisen liikenteen solmukohta.  
Tulevaisuuden Helsinki-Vantaan lento-
kenttä voisi palvella kansallisen liikenteen 
solmukohtana, joka sisältää kansainvälisen 
lentokentän, rautatieaseman nopeille pitkän 
ja lyhyen matkan junayhteyksille sekä kauko- 
ja paikallisliikenteen linja-autoterminaalit. 
Keskittymä voi myös toimia alustana 
liikkuminen palveluna (MaaS) -ratkaisuille 
ja seurata näin Kiinan Shanghai Hongqiao 
Integrated Transport Hubin onnistunutta 
esimerkkiä.10 
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