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ESIPUHE 
 
Eri liikennemuotojen ympäristövaikutuksia on perinteisesti tarkasteltu ja verrattu lähinnä vain 
päästöjen ja energiankulutuksen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa käytetty MIPS-mittari 
(material input per service unit) laajentaa näkökulman elinkaarenaikaiseen luonnonvarojen 
kulutukseen. Se tuo siten uuden näkökulman keskusteluun liikenteen ympäristövaikutuksista 
ja kestävästä kehityksestä. 
 
Tutkimus on osa laajempaa FIN-MIPS Liikenne -tutkimushanketta. FIN-MIPS Liikenne -
hankkeessa on tutkittu eri liikennemuotojen elinkaarensa aikana aiheuttamaa luonnonvarojen 
käyttöä sekä liikenteen välitöntä pinta-alan käyttöä. Hankkeen alkuvaiheen tutkimukset käsit-
telivät laiva-, lento-, juna-, tie- sekä polkupyöräliikenteen MIPS-lukuja. Hankkeen loppuvai-
heessa tuotetaan tietoa Suomen koko liikennejärjestelmän materiaali-intensiteetistä, paikalli-
sen liikenteen MIPS-luvuista sekä MIPS-laskennan kytkemisestä liikenneinfrastruktuurin 
suunnitteluun. Lisäksi tavoitteena on erityinen MIPS-laskentasovellutus tietokoneelle. 
 
FIN-MIPS -hankkeen päärahoittajina ovat olleet liikenne- ja viestintäministeriö sekä ympäris-
töministeriö. Lisäksi hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet Tiehallinto, Merenkulkulaitos, 
Ratahallintokeskus, Ilmailulaitos ja Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Suomen luonnonsuojelu-
liitto on vastannut tutkimuksen toteutuksesta ja koordinoinnista. Hanke on toteutettu osana 
ympäristöministeriön Ympäristöklusteri-tutkimusohjelmaa. 
 
Hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet Raija Merivirta ja Saara Jääskeläi-
nen liikenne- ja viestintäministeriöstä, Merja Saarnilehto, Mauri Heikkonen ja Jarmo Muur-
man ympäristöministeriöstä, Olli Holm Merenkulkulaitoksesta, Niina Rusko ja Mikko Viini-
kainen Ilmailulaitoksesta, Arto Hovi Ratahallintokeskuksesta, Tuula Säämänen ja Anders 
Jansson Tiehallinnosta, Otto Lehtipuu VR-yhtymästä, Pertti Pitkänen Finnairista, Maria Joki-
Pesola Helsingin kaupungista sekä Arto Saari ja Michael Lettenmeier Suomen luonnonsuoje-
luliitosta. 
 
FIN-MIPS -hanketta on johtanut TkT, dosentti Arto Saari ja koordinoinut ekotehokkuuskon-
sultti Michael Lettenmeier. PyöräMIPS -osatutkimuksen laskelmat on suorittanut ympäristö-
suunnittelijaopiskelija (AMK) Elviira Hakkarainen. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja 
tutkimustavat ovat suunnitelleet ja raportin kirjoittaneet Elviira Hakkarainen, Michael Let-
tenmeier ja Arto Saari.  
 
Merkittäviä tietoja pyöräliikenneosatutkimuksen toteuttamiseen ovat luovuttaneet muun mu-
assa Helkama Velox Oy, Tunturi Oy Ltd., Tiehallinto, Turun ja Oulun tiepiirit, Suomen pyö-
räilykuntien verkosto ja Helsingin kaupunki. Liikenne- ja viestintäministeriön puolesta haluan 
kiittää kaikkia tutkimuksen toteutukseen osallistuneita. 
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1 JOHDANTO 
 
Ekotehokkuus on kestävän kehityksen strategia - vähemmistä luonnonvaroista tuotetaan enem-
män hyötyä. Yli 90 % luonnonvaroista, joita ihminen luonnosta ottaa, muuttuu jätteiksi jo mat-
kalla valmiiksi tuotteiksi. Pääasiallinen luonnonvarojen kulutus tapahtuu teollisuusmaissa, "läpi-
virtayhteiskunnissa". Tällaisesta yhteiskunnasta on tullut menestyksen ja hyvinvoinnin 
standardi, jota tavoitellaan myös kehittyvissä maissa. Nykyistä länsimaista hyvinvointia tulisi 
kuitenkin saada aikaiseksi huomattavasti vähemmällä luonnonvarojen kulutuksella. (Autio & 
Lettenmeier 2002, 4.) Ihmisten aiheuttaman materiaalikulutuksen pienentäminen - demateria-
lisaatio - ei tarkoita luopumista nykyisestä hyvinvoinnista. Kyse on tuotannon ja kulutuksen ke-
hittämisestä siten, että ekosfääristä otettuja luonnonvaroja käytetään tehokkaammin ja haitallisia 
päästöjä ja jätteitä syntyy vähemmän. Dematerialisaatio ehkäisee luonnonvarojen kulutuksesta 
syntyvää ympäristökuormitusta jo ennalta. (Autio & Lettenmeier 2002, 9-11.) 
 
Perinteinen ympäristöpolitiikka ja ympäristönsuojelu ovat keskittyneet haitallisiin aineisiin, 
päästöihin ja jätteisiin. Sen sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt ihmisen siirtämien ja käyt-
tämien, sinänsä myrkyttömien aineiden valtavat määrät, joita syntyy esimerkiksi rakentamisesta. 
Ihmisten aiheuttamia ainevirtoja on ehdotettu ympäristön kokonaiskuormituksen mittariksi. Tä-
hän ajatukseen pohjautuu myös MIPS-mittari. MIPS (Material Input Per Service unit) kertoo 
tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikaisen luonnonvarojen kulutuksen suhteessa tuot-
teesta tai palvelusta saatuun hyötyyn. MIPS-mittari tukee ekotehokkuusajattelua ja luonnonvaro-
jen säästöä. Tuote, jolla on pienempi MIPS-arvo kuin muilla vastaavilla tuotteilla, on ekotehokas 
- se tuottaa enemmän hyötyä vähemmällä ympäristön käytöllä. (Rissa 2001, 60-61.) 
 
Myös liikenteen ympäristövaikutuksista puhuttaessa on yleensä nostettu esiin lähinnä vain lii-
kenteen haitalliset päästöt. Tämän hankkeen myötä liikenteen ympäristökeskusteluun halutaan 
saada uutta näkökulmaa. Huomiota kiinnitetään pyöräliikenteen infrastruktuurin ja liikenneväli-
neiden rakentamiseen, käyttöön ja käytöstä poistamiseen eli pyöräliikenteen ympäristövaikutuk-
siin elinkaaren alusta loppuun asti. Tällaisia liikenteen materiaalivirtatarkasteluja on toteutettu 
aiemmin Saksassa, Suomessa aihetta ei juurikaan ole tutkittu. 
 
Tämä tutkimus toteutettiin osana laajempaa FIN-MIPS Liikenne -tutkimushanketta. Muut FIN-
MIPS -hankkeessa tutkittavat liikennemuodot olivat tie-, raide-, lento- ja laivaliikenne, joista 
jokainen muodosti oman osakokonaisuutensa. FIN-MIPS -hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa 
eri liikennemuotojen materiaalivirroista ja pinta-alan käytöstä siten, että tutkimuksen tulokset 

- mahdollistavat eri liikennevälineiden vertailun ekotehokkuuden kannalta, 
- tukevat liikenne- ja viestintäministeriön ekotehokkuutta koskevan tiedon keräämistä, 
- kertovat liikenteen eri sektoreiden ja toimijoiden kehittämismahdollisuuksista ekotehok-

kuuden kannalta, ja auttavat siten kohdistamaan suunnittelu- ja investointipanoksia kes-
tävän kehityksen mukaisella tavalla sekä 

- luovat uutta tietoa Suomen liikenteen MIPS-luvuista ja siten vahvistavat esimerkiksi yri-
tysten tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien MIPS- laskelmien tietopohjaa. 

 
Jokaisessa osatutkimuksessa koottiin materiaalivirtatiedot (MI) 

- infrastruktuurin (esimerkiksi pyörätiet) rakentamisesta ja kunnossapidosta, 
- liikennevälineiden (esimerkiksi polkupyörät) tuotannosta sekä 
- liikennevälineiden käytön aikaisesta kulutuksesta (esimerkiksi varaosat). 

 
Tämän, polkupyöräliikennettä koskevan osakokonaisuuden tavoitteena on selvittää, 

- paljonko luonnonvaroja kuluu yhtä polkupyörällä ajettua kilometriä kohden, 
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- miten polkupyöräliikenteen luonnonvarojen kulutus muodostuu, 
- mitkä ovat pyöräliikenteen suurimmat luonnonvaroja kuluttavat osatekijät ja miten niihin 

voidaan vaikuttaa sekä 
- kuinka paljon pyöräliikenne käyttää maanpinta-alaa Suomessa. 

 
Materiaalivirtatietojen lisäksi tarvittiin tietoja myös palvelusuoritteesta (S), esimerkiksi infra-
struktuurin käyttö, liikennevälineillä vuodessa ajetut kilometrit ja liikennevälineiden täyttöaste. 
 
MIPS-luvut ilmaistaan yksikössä "kg luonnonvaroja / henkilökilometri" tai "kg luonnonvaroja / 
tonnikilometri". Tonnikilometri on kuljetettavien hyödykkeiden paino kerrottuna kuljetusmat-
kalla (Ritthoff ym. 2002, 37). Pyöräliikennettä koskevat tulokset on ilmoitettu yksikössä "kg 
luonnonvaroja / henkilökilometri". 
 
MIPS-mittari ei ota huomioon pinta-alan käyttöä (Schmidt-Bleek 2000, 129). Näin esimerkiksi 
infrastruktuurin vaatima pinta-alan käyttö jää MIPS-mittarilla mitattaessa huomioimatta. Infra-
struktuurin vaatima pinta-alan käyttö on kuitenkin haluttu ottaa mukaan tähän tutkimukseen. 
Pinta-alan käyttö on huomioitu omana erillisenä osanaan irrallaan MIPS-luvuista. Pyöräliiken-
teen pinta-alan käyttö on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle kuin MIPS-luvut. Se ei myös-
kään tarkoita MIPS-lukujen tapaan elinkaarenaikaista pinta-alan käyttöä. 
 
Liikennejärjestelmien MIPS-tarkastelussa joudutaan, kuten elinkaaritarkastelussa yleensäkin, 
tekemään erilaisia laskentaa helpottavia rajauksia ja oletuksia. Tämän vuoksi on hyvä muistaa, 
ettei tuloksina esitettyjä lukuja voida pitää kaikkiin tilanteisiin pätevinä absoluuttisina totuuksi-
na. Ne kertovat kuitenkin hyvin pyöräilyn aiheuttaman luonnonvarojen kulutuksen suuruus-
luokista Suomessa. Samoin on syytä muistaa, ettei MIPS ole havainollisuudestaan huolimatta 
tarkoitettu ainoaksi ympäristömittariksi. Se tuo liikenteen ympäristökeskusteluun kuitenkin uu-
den ulottuvuuden, joka laajentaa näkökulmaa aikaisemmasta. 
 
Tietojen kokoaminen edellytti yhteistyötä niin pyörän valmistajien kuin Tiehallinnon kanssa. 
Pyörien osalta saatiin tietoja Helkama Velox Oy:n tehtaalta Hangosta sekä Tunturi Oy Ltd:n 
tehtaalta Turusta. Tiehallinnon tietoja saatiin niin Tiehallinnon keskushallinnosta kuin Turun ja 
Oulun tiepiireistä. FIN-MIPS Liikenne -tutkimus toimi myös yhteistyössä Helsingin kaupungin 
rakennusviraston MateriaEuro -tutkimuksen (Hänninen ym. 2005) kanssa, jossa tutkittiin MIPS-
mittarin avulla Helsingin katujen rakentamisen ja kunnossapidon materiaalivirtoja. 
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2 POLKUPYÖRÄT JA PYÖRÄILY SUOMESSA 
 
2.1 Pyöräilyn asema suomalaisessa liikennepolitiikassa 
 
Pyörien tullessa markkinoille pyöräily oli vain rikkaiden harrastus, koska pyörät olivat kalliita. 
Muut kuin pyörän omistajat pitivät pyöräilyä epäterveellisenä ja pyöräilijöitä ”moukkina”, jotka 
pelottelivat ihmisiä ja eläimiä ja kulkivat liian lujaa. Polkupyörien hintojen laskiessa pyörästä 
tuli keskiluokan ja työläisten kulkuneuvo. Vuosina 1936-1938 pyöriä myytiin Suomessa vuosit-
tain keskimäärin 135 000 kappaletta. Pyörä oli halvempi kuin hevonen ja se moninkertaisti jalan 
kulkeneiden ihmisten toimintapiirin. (Kallioinen 2002.) 
 
Pyöräilyn keskiluokkaistuminen aiheutti sen, että Yhdysvalloissa yläluokka hylkäsi pyöräilyn jo 
1900-luvun alussa, koska polkupyörän ajateltiin olevan vain koulupoikien kulkuväline. Myös 
Euroopassa yläluokka hylkäsi pyörät melko aikaisin, mutta muuten Euroopassa pyöräilyn suosio 
säilyi pidempään maailmansodista johtuvan polttoainepulan vuoksi. Vaikka sodat pitkittivätkin 
pyörän suosiota, samalla ne vahvistivat mielikuvaa pyörästä pienituloisten ja köyhien kulkuväli-
neenä. (Kallioinen 2002, 40-42.) 
 
Pyöräilyn huippukausi päättyi 1950-luvun lopulla. Ennen voimakasta autoistumista pyöräilyllä 
oli useissa maissa ja kaupungeissa melko keskeinen rooli liikennesuunnittelussa. Jopa pyöräilyn 
suosion ollessa suuri, vähäinen autoliikenne sai kuitenkin enemmän huomiota kuin pyöräliiken-
ne. Pyöräliikenteen suhteen ratkottiin lähinnä eteen tulleita ongelmia, kun taas autoliikenteeseen 
alettiin varautua hyvissä ajoin. Pyöräliikenteelle ei siis ehtinyt muodostua vahvaa asemaa liiken-
nesuunnittelussa ennen autoistumista. (Kallioinen 2002.) 
 
Autoa tulevaisuuden liikennemuotona ihailtiin, mutta autoilulla oli myös negatiivinen puolensa. 
Jo pienikin määrä autoja aiheutti paljon melu- ja pölyongelmia sekä ahtautta kaduilla. Näiden 
ongelmien takia liikennemuodot eroteltiin, kävelijät ja pyöräilijät eivät enää kulkeneet autojen 
seassa. Liikennemuotojen erottelu oli kuitenkin keinotekoinen. Pyöräily ja kävely niputettiin 
yhteen, vaikka näiden kulkunopeudet ovat hyvin erilaiset. Pyöräily nähtiin liikennettä haittaava-
na tekijänä, joka tuli erottaa autoliikenteestä. Pyöräteitä alettiin rakentaa autoliikenteen nopeut-
tamiseksi ja sen sujuvuuden turvaamiseksi. (Kallioinen 2002.)  
 
1970-luvulla pyöräilystä innostuttiin uudelleen uusien pyörämallien, erityisesti vaihdepyörien 
myötä. Samaan aikaan havahduttiin henkilöautoliikenteen turvallisuus-, terveys- ja ympäristö-
haittoihin sekä energiankulutukseen. 1980-luvusta lähtien ympäristöongelmat tulivat esiin voi-
makkaasti. Kestävän kehityksen käsite astui mukaan liikennesuunnitteluun. Aiemmin liikenteen 
ympäristöongelmia oli pyritty ratkaisemaan lähinnä ajoneuvojen rakenteeseen ja polttoaineen 
laatuun vaikuttamalla. Tästä ”suodatinpolitiikasta” on kestävän kehityksen käsitteen myötä py-
ritty kohti ”rakenteellista muutosta”. Rakenteellinen muutos liikennesuunnittelussa tarkoittaa 
henkilöautoliikenteen kasvun hillitsemistä. Enää ei toivota mahdollisimman monen liikkuvan 
omalla autolla, kuten 1950-1960 –luvuilla toivottiin. Pyöräilyn hyötyjen nähdään syntyvän eri-
tyisesti henkilöautoliikenteen korvaamisesta. Lisäksi pyöräilystä on muita hyötyjä yhteiskunnal-
le ja yksilölle, kuten terveyden kohentuminen. Pyöräilyn asema on kohentunut suomalaisessa 
liikennepolitiikassa, mutta etusija-asema on usein yhä autoilulla. (Kallioinen 2002.) 
 
Pyöräteitä ja pyörätieverkostoja suunnitellaan yhä enemmän siten, että pyöräily olisi sujuvam-
paa. Pyöräilyn sujuvuus on kuitenkin ollut liikennesuunnittelun tavoitteena vasta hyvin vähän 
aikaa. Myös pyöräilijöiden turvallisuus on peruste pyöräteiden rakentamiselle. Toisaalta pyöräi-
lijöiden turvallisuutta voitaisiin parantaa myös alentamalla autojen nopeuksia. Esimerkiksi taa-
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jamissa nopeusrajoituksen ollessa 30-40 km/h pyöräilijät voisivat ajaa autojen seassa eikä erilli-
siä väyliä tarvittaisi. Pyörätiet lisäävät pyöräilyn houkuttelevuutta ja ainakin tunnetta turvallises-
ta pyöräilystä. (Kallioinen 2002; Neuvonen 2002.) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyrkinyt vahvistamaan pyöräilyn asemaa suomalaisessa lii-
kennepolitiikassa pyöräilypoliittisen ohjelman kautta. Vuonna 2001 ilmestyneessä ohjelmassa 
tarkastellaan pyöräilyn kasvun mukanaan tuomia etuja niin ympäristön, yksilön kuin yhteiskun-
nankin kannalta. Ohjelmassa on esitetty selkeät tavoitteet pyöräilyn edistämiseksi sekä konkreet-
tisia keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelmassa on myös huomioitu pyöräilyn edis-
tämisen haasteet: infrastruktuuri ja sen kunnossapito, yhdyskuntarakenteen hajautuminen, 
ihmisten asenteet kevyttä liikennettä kohtaan sekä säästä johtuvat vaihtelut pyöräilyn määrissä. 
Pyöräilypoliittisen ohjelman tarkoitus on edistää pyöräilyä kestävän kehityksen mukaisena ja 
terveellisenä liikennemuotona. Pyrkimyksenä on vähentää sidonnaisuutta henkilöautoon ja kas-
vattaa pyöräilyn osuutta yhdessä jalankulun ja joukkoliikenteen kanssa. (Liikenne- ja viestintä-
ministeriö 2001.) 
 
Pyöräilypoliittisen ohjelman laadullisena tavoitteena on parantaa pyöräilyn laatua, houkuttele-
vuutta ja turvallisuutta sekä pyöräilyn asemaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Näin pyöräi-
lyn kilpailukyky autoon nähden paranee ja joukkoliikenteen ja pyöräilyn matkaketjusta saadaan 
sujuva ja turvallinen. Määrällisenä tavoitteena on kaksinkertaistaa pyöräilyn määrä vuosien 
1998-1999 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Laadullisen tavoitteen saavuttaminen nähdään edel-
lytyksenä määrällisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tärkeimmiksi ja merkittävimmiksi keinoiksi 
tavoitteiden saavuttamiseksi mainitaan muiden ohella uusien pyöräily-yhteyksien rakentaminen 
sekä pyöräpysäköinnin järjestäminen kiinteistöissä, työpaikoilla ja joukkoliikenteen asemilla. 
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2001.) 
 
 
2.2 Pyöräilyn määrään vaikuttavia tekijöitä 
 
Monet erilaiset tekijät yksin ja yhdessä vaikuttavat pyöräilyn määrään. Kevyen liikenteen käyt-
töön vaikuttavia tekijöitä ovat Suomessa tutkineet Neuvonen (2002) ja Kallioinen (2002). 
 
Infrastruktuurilla on suuri merkitys pyöräilyn houkuttelevuuteen ja turvallisuuteen. Olennaisia 
tekijöitä ovat pyöräteiden jatkuvuus, reittien tasaisuus ja suoruus, turvalliset risteykset ja kevyen 
liikenteen sisäinen erottelu. Myös infrastruktuurin puhtaana- ja kunnossapidolla on suuri merki-
tys erityisesti talviaikaiseen pyöräilyyn. Pyöräilijöistä 10 % olisi valmiita lisäämään talviaikaista 
pyöräilyä, jos väylät olisivat talvella hyvässä kunnossa. (Neuvonen 2002.) 
 
Erillisten pyöräteiden maine ja suosio turvallisena kulkuväylänä on onnettomuustilastojen valos-
sa kuitenkin kyseenalainen. Useiden tutkimusten valossa pyöräily on turvallisinta autojen seassa 
kadulla ja tiellä ja vähiten turvallisinta kadun kyljessä olevalla pyörätiellä. Näiden väliin sijoit-
tuvat katuverkosta erillään kulkevat pyörätiet. Samansuuntaisia havaintoja pyöräteiden turvalli-
suudesta on raportoitu niin Suomesta (Räsänen & Summala 1998) kuin myös Pohjois-
Amerikasta (Aultman-Hall & Hall 1998; Aultman-Hall & Kaltenecker 1999) ja Saksasta (Mon-
heim & Monheim-Dandorfer 1990). 
 
Tiiviimpi yhdyskuntarakenne parantaa kevyen liikenteen mahdollisuuksia. Taajamien väkilu-
vun lisääntyessä on ollut havaittavissa taajamien toimintojen eriytymistä. Lisäksi suurien auto-
markettien synty taajamien laitamille, missä maa on halvempaa, kasvattaa ostosmatkojen pi-
tuuksia. Yhdyskuntarakenteen muuttuessa olisi kevyen liikenteen kannalta tärkeää, että 
matkapituudet eivät pääsisi kasvamaan. (Neuvonen 2002.) 
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Suomalaisten asenne kevyttä liikennettä kohtaan on Neuvosen (2002) mukaan myönteinen. 
Esimerkkinä hän käyttää YTV:n tutkimusta, jonka mukaan pääkaupunkiseudulla kevyen liiken-
teen yhteyksien kehittämistä toivoo 97 % haastatelluista kuin vastaava luku henkilöautoilulle on 
45 %. Myönteisestä asennoitumisesta huolimatta hyvin suuri osa lyhyistä kevyelle liikenteelle 
sopivista matkoista tehdään autoilla. Asenteet kuitenkin vaikuttavat siihen, minkä pituista mat-
kaa tai minkälaisia sääolosuhteita pidetään sopivana pyöräilylle. 
 
Kevyen liikenteen olosuhteiden kannalta suunnittelijoiden ja päättäjien asenteiden merkitys 
on suuri (Neuvonen 2002). Kallioisen (2002) mukaan 75 % kansalaisista toivoisi joukkoliiken-
teen, pyöräilyn ja kävelyn painottamista liikennepolitiikassa henkilöautoliikenteen sijaan. Päät-
täjien keskuudessa vastaava luku oli 79 %. Päättäjät kuitenkin luulevat, että yli 50 % ihmisistä 
toivoo enemmän henkilöautoliikenteen painottamista ja vastaavasti kansalaiset luulevat päättäji-
en olevan ennemmin henkilöautoliikenteen kuin joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kannal-
la. Päättäjät tekevät päätöksiään perustuen nykyiseen kulkutapajakaumaan. Se ei kerro, miten 
ihmiset haluaisivat liikkua, jos se vain olisi mahdollista. Koska tarjonta vaikuttaa siihen, miten 
ihmiset liikkuvat, ihmiset liikkuvat päättäjien käsitysten mukaisesti. 
 
Suomen ilmasto aiheuttaa suurta kausivaihtelua erityisesti pyöräilyssä. Kausivaihtelua voidaan 
kuitenkin vähentää tehokkaalla väylien kunnossapidolla. Kausivaihtelun huomioonottavaan inf-
rastruktuuriin kuuluvat myös työpaikkojen asialliset peseytymis- ja pukeutumistilat sekä sateelta 
suojatut pyörätelineet. (Neuvonen 2002.) 
 
 
2.3 Polkupyörien valmistus Suomessa 
 
1900-luvun alussa alkanut polkupyörien valmistus Suomessa jatkuu edelleen; Hangossa valmis-
tetaan Helkama-pyöriä, Turussa Tunturi-pyöriä. Vuonna 2003 Suomessa valmistettiin 74 200 
pyörää. Vientiin näistä meni runsaat 10 000 kappaletta. (H. Kuva 2003, 2-3.) 
 
Vuonna 1905 Heikki Juho Helkama perusti Tampereelle kaupan, jossa myytiin polkupyöriä ja 
ompelukoneita. Vuonna 1952 alkoi omien polkupyörien valmistus Hangon tehtaalla. Yhtiö on 
alusta alkaen ollut Helkaman suvun omistuksessa. (Helkama Velox 2004.) Nykyisin Hangon 
tehtaalla valmistetaan vuosittain noin 35 000 polkupyörää (K. Wahlberg 26.5.2004, henkilökoh-
tainen tiedonanto). Perinteisten polkupyörien lisäksi Hangon tehtaalla on erikoistuttu suunnitte-
lemaan ammattikäyttöön tarkoitettuja polkupyöriä ja potkulautoja. Helkaman kuljetuspyöriä on 
mm. postinjakajien käytössä. (Helkama Pro 2004.) Suomen pyörämarkkinoista Helkaman osuus 
on noin 16 %, tuotemerkkeinä Helkama ja Marvil (Helkama Tilikausi 2002/2003). Vuosittain 
valmistettavista polkupyöristä noin 2 % (vuonna 2004) on alumiinirunkoisia ja loput teräsrun-
koisia. Helkama valmistaa itse teräsrunkoisten pyörien rungot ja haarukat Hangossa suomalai-
sesta teräksestä. (K. Wahlberg 26.5.2004, henkilökohtainen tiedonanto.) 

 
Vuonna 1922 Aarne Holmberg perusti toiminimen Turun Pyöräkellari. Veljensä Eero Holmber-
gin kanssa hän kunnosti ja kokosi polkupyöriä Englannista tuoduista High Land- merkkisistä 
pyörän osista. Pyöräkellarissa alettiin myös itse valmistaa polkupyörien runkoja ja muita osia. 
High Land suomennettiin ja näin syntyi Tunturi-tuotemerkki vuonna 1925. (Tunturi Oy Ltd 
2004.) Vuosien saatossa Tunturi on valmistanut myös moottoripyöriä ja mopedeja. Kuntopyöri-
en valmistuksen myötä Tunturista tuli vientiin suuntautunut kansainvälinen yritys. Vuonna 2003 
Tunturista tuli osa kansainvälistä Acell Group-konsernia, joka keskittyy polkupyörien, polku-
pyörätarvikkeiden ja kuntolaitteiden valmistukseen ja markkinointiin. (Tunturi Oy Ltd 2004b.) 
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Tunturin pääkonttori sijaitsee yhä Turussa. Liikevaihdosta kuntovälineiden osuus on 65 % ja 
polkupyörien ja pyörävarusteiden 35 %. (Tunturi Oy Ltd 2004c.) Turun tehtaalla valmistetaan 
vuosittain noin 40 000 polkupyörää. Näistä noin kaksi kolmasosaa on teräsrunkoisia ja yksi 
kolmasosa alumiinirunkoisia pyöriä. Tunturin markkinaosuus suomalaisilla pyörämarkkinoilla 
on noin 16 %. (I. Kotamäki 19.8.2004, henkilökohtainen tiedonanto.) 
 
 
2.4 Pyörätiet Suomessa 
 
2.4.1 Pyöräteiden rakentaminen 
 
Kevyen liikenteen väylien rakentaminen on Suomessa osin Tiehallinnon ja osin kuntien vastuul-
la. Tiehallinto vastaa yleisten teiden (valta-, kanta-, seutu- ja yhdystiet) varsilla olevista kevyen 
liikenteen väylistä, kunta lähinnä kaava- ja viheralueillaan sijaitsevista kevyen liikenteen väylis-
tä (Liikenneministeriö 1998, 17; Heiniö & Oras 2004, 28).  Kuntien rooli kevyen liikenteen väy-
lien rakentamisessa on varsin merkittävä. Kunnilla on kaavoitusmonopoli ja ne päättävät itsenäi-
sesti katuverkkonsa kehittämisestä. Yhteistyö kuntien ja Tiehallinnon kesken on ensiarvoisen 
tärkeää, jotta kevyen liikenteen verkosto olisi yhtenäinen, jatkuva ja sen kehittäminen pystyisi 
vastaamaan nopeastikin muuttuvaan kysyntään (Liikenneministeriö 1998, 17). 
 

 
KUVA 1. Katujen päällysrakenneosien nimitykset. 

(Lähde Suomen Kuntaliitto 2002, liite 200/3.) 
 
Kevyen liikenteen väylissä on yleisesti päällyskerros, kantava kerros, jakava kerros, suodatin-
kerros sekä pohjamaa tai pengertäyte (vrt. kuva 1). Kantavan ja jakavan kerroksen tehtävänä on 
muodostaa päällysteelle hyvä alusta. Suodatinkerros estää pohjamaan ja muiden kerrosten se-
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koittumisen toisiinsa. Kerrosten paksuus vaihtelee pohjamaan mukaan. Kevyen liikenteen väylät 
on jaettu pohjamaan kantavuuden mukaan luokkiin A-G. Rakennekerrosten lisäksi väylän mo-
lemmilla reunoilla on tukipiennar ja sisäluiska. Tukipiennar on 0,25 metriä leveä ja sisäluiskan 
kaltevuus on 1:3. Jos kevyen liikenteen väylä on kiinni ajoradassa, ei sisäluiska ole kuin toisella 
puolella väylää. Jos väylän rinnalla on oja, on sen takana vielä ulkoluiska. Ulkoluiskan kalte-
vuus on 1:2. (A. Liimatainen, henkilökohtaiset tiedonannot.) Kunnat noudattavat vastaavanlaisia 
ohjeita rakennekerrosten paksuudessa kevyen liikenteen väyliä rakennettaessa (J. Kauppi, henki-
lökohtainen tiedonanto). 
 
Päällysteen materiaalina on usein asfalttibetoni. Muita käytettyjä päällysmateriaaleja ovat kivi-
tuhka, laatoitukset ja kiveykset. Kerrosten materiaalit ovat lähinnä hiekkaa ja/tai mursketta. Tu-
kipiennar on mursketta samoin sisäluiska. Ulkoluiskan materiaalina käytetään pääasiassa paikan 
päällä olevaa materiaalia (A. Liimatainen, henkilökohtaiset tiedonannot). 
 
Suomessa niin pyöräteitä kuin muidenkin liikennemuotojen infrastruktuuria rakennettaessa on 
otettava huomioon talvi ja maan routiminen. Routa aiheuttaa rakenteisiin kuormitusta, joka 
huomioidaan kerrosten paksuuksissa. Kovin ohuiden kerrosten käyttö ei ole mahdollista, koska 
muuten pinnoista tulee epätasaisia ja päällysteeseen tulee helposti vaurioita. 
 
 
2.4.2 Pyöräteiden kunnossapito 
 
Kevyen liikenteen väylien kunnossapito tarkoittaa sekä kesä- että talvikunnossapitoa. Kunnos-
sapito pitää sisällään puhtaanapidon, näkemäalueen raivaamisen sekä rakenteen, erityisesti pääl-
lysteen, kunnossapidon. Kevyen liikenteen väylän kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaa tienpitäjä 
(Tiehallinto tai kunta), joissakin tapauksissa myös kiinteistön omistaja. Asemakaava-alueilla 
kiinteistöt ovat vastuussa tonttiensa kohdalla olevasta jalkakäytävästä. Erotetuilla jalankulku- ja 
pyöräteillä jalkakäytävän osuuden kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omis-
tajan on poistettava myös ajotien aurauksesta jalkakäytävälle ja sen viereen kertyneet lumivallit. 
Yhdistetyillä jalankulku- ja pyöräteillä tienpitäjä (Tiehallinto tai kunta) vastaa koko väylän kun-
nossapidosta. Kunta voi maksua vastaan hoitaa myös kiinteistön vastuulla olevan kunnossapi-
don. (Tiehallinto 1998, 136-137.) 
 
Kesäkunnossapitoon kuuluu keväällä hiekoitushiekan poisto sekä kuivatusjärjestelmien kunnon 
tarkistaminen. Varusteille ja laitteille (puut, pensaat, liikennemerkit, kaiteet jne.) talven aikana 
tapahtuneet vahingot kartoitetaan ja korjataan. Myös viheralueet puhdistetaan roskista. Keväällä 
väylän kunnossapitäjän olisi myös hyvä pyöräillä koko kevyen liikenteen verkko läpi, jotta kor-
jausta vaativat epäkohdat havaitaan, kuten talven aikana routimisesta johtuneet päällystevauriot. 
(Tiehallinto 1998, 136, 139.) 
 
Tiehallinto on jakanut kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon kahteen luokkaan liiken-
teen määrän ja liikenteen tarpeiden mukaan. K1-luokkaan kuuluvat pääverkon lisäksi taajamissa 
tai niiden läheisyydessä olevat väylät, joilla on paljon työ- ja koulumatkaliikennettä tai jotka 
johtavat joukkoliikennepysäkeille. Kunnossapitoluokan K1 laatuvaatimuksia ovat 
- väylien hoitaminen ennen liikenteen alkamista, 
- irtolumen maksimisyvyys väylällä 3 cm, 
- toimenpideaika on lumenpoistossa 4 tuntia, liukkauden torjunnassa (=hiekoitus) 2 tuntia ja 
pyöräilyä häiritsevien jyrkkäprofiilisten epätasaisuuksien poistossa 12 tuntia. (Tiehallinto 1998, 
137-138.) 
 



 17

Kunnossapitoluokkaan K2 kuuluvat lähinnä asiointiliikennettä palvelevat ja vähäliikenteiset 
väylät. Luokan K2 laatuvaatimuksia ovat: 
- väylät hoidetaan vilkkaiden väylien jälkeen, 
- irtolumen maksimisyvyys väylällä on 5 cm, 
- toimenpideaika lumenpoistossa on 6 tuntia, liukkauden torjunnassa 4 tuntia ja pyöräilyä häirit-
sevien epätasaisuuksien poistossa 24 tuntia. (Tiehallinto 1998, 138.) 
 
Nämä laatuvaatimukset ovat Tiehallinnon ohjeiden pohjalta tehtyjä yleisiä suosituksia. (Tiehal-
linto 1998, 137). Useissa kunnissa ja kaupungeissa on laadittu omat laatuvaatimukset toimenpi-
de- ja toimenpideaikarajoineen. (Perälä 2000, 16). 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 
 
3.1 MIPS-mittari 
 
MIPS-mittari (Material Input per Service unit, MI / S, materiaalipanos suhteutettuna palvelusuo-
ritteeseen) kehitettiin Saksassa Wuppertal-instituutissa 1990-luvun alussa. Se kertoo tuotteiden 
koko elinkaaren aikana aiheuttamasta ympäristökuormituspotentiaalista mittaamalla, paljonko 
materiaalia ja energiaa tuotteen valmistus, käyttö ja käytöstä poisto vaativat suhteessa tuotteesta 
saatavaan hyötyyn. (Autio & Lettenmeier 2002, 14.) Koko elinkaaren tarkastelu on tarpeen, 
koska tuotteita valmistetaan ja käytetään hyvin eri tavalla. Osa tuotteista vaatii paljon materiaa-
leja valmistuksessa, mutta ei käytön aikana, kun taas toisilla tuotteilla tilanne on aivan päinvas-
tainen. (Ritthoff ym. 2002, 10-11.) Pyörät ovat esimerkki tuotteesta, joiden materiaalien kulutus 
tapahtuu pääasiassa valmistuksen yhteydessä. Käytönaikainen kulutus on hyvin pientä, jos pyö-
räilyn vaatima infrastruktuuri jätetään tarkastelematta. 
 
MIPS-mittari mahdollistaa eri tavalla mitattavien asioiden ekologisen vertailun, koska tuotteiden 
materiaali- ja energiapanokset lasketaan samoissa yksiköissä. Yhdenmukainen arviointi mahdol-
listaa MIPS-lukujen käytön esimerkiksi ympäristömerkintöjen pohjana tai päätettäessä taloudel-
lisista ohjauskeinoista. (Schimdt-Bleek 2000, 127-128.) Sen sijaan MIPS-mittari ei ota huomi-
oon teollisuuden ja maa- ja metsätalouden pinta-alan kulutusta. Myös ainevirtojen myrkyllisyys 
ympäristölle ja ihmisille jää huomioimatta. (Rissa 2001, 60.) MIPS-mittari kuitenkin täydentää 
ekotoksikologista tarkastelua korostamalla materiaali- ja energiaintensiteettiä. Vaikka MIPS-
mittarilla ei myöskään ole suoraa yhteyttä biologiseen monimuotoisuuteen, on kuitenkin perus-
teltua ajatella, että lajien eloonjäämismahdollisuudet ovat riippuvaisia luonnonvarojen käytön 
laajuudesta. (Schimdt-Bleek 2000, 127-128.) Kestävän kehityksen kannalta olisi tärkeää myös, 
että tuotteita vertailtaessa tiedettäisiin, millaisissa työ- ja/tai ihmisoikeusolosuhteissa tuote on 
valmistettu. Tätä MIPS-mittari ei kerro. (Rissa 2001, 60.) 
 
 
3.1.1 Materiaalipanos MI 
 
Tuotteen materiaalipanos lasketaan grammoissa, kiloissa tai tonneissa. Materiaalipanokseen 
lasketaan mukaan kaikki tuotteen elinkaaren aikana (valmistukseen, käyttöön ja käytöstä pois-
toon) tarvitut materiaalit. Itse tuotteen sisältämien materiaalin lisäksi huomioidaan kaikki välilli-
sesti kuluvat materiaalit, joita syntyy esimerkiksi kaivostoiminnasta, kuljetuksista, pakkauksista 
ja valmistukseen tarvittavan energian tuottamisesta. Nämä välillisesti kuluvat materiaalit saa-
daan laskettua mukaan käyttämällä MI-kertoimia. MI-kerroin on yhden raaka-ainekilon tuotta-
miseen tarvittu luonnonvarojen määrä kiloina, kg/kg. Kertoimia on laskettu mm. Wuppertal-
instituutissa Saksassa ja Suomessa Oulussa Thule-instituutissa. (Väisänen 2002, 6-7.)  
 
Eri aineiden MI-kertoimet ovat hyvin erisuuruisia. Esimerkiksi pyörän rungon materiaalina käy-
tettävän (neitseellisen) alumiinin abioottinen kerroin on 37 kg/kg. Tarvitaan siis 37 kiloa abioot-
tisia luonnonvaroja, jotta saadaan yksi kilo alumiinia. Ruostumattoman teräksen, jota myös käy-
tetään pyörän osien materiaalina, abioottinen kerroin on 14,43 kg/kg. (Wuppertal Institute 2004). 
Kierrätettyjen materiaalien kertoimet ovat yleensä pienempiä kuin neitseellisten materiaalien. 
Esimerkiksi kierrätetyn alumiinin abioottinen MI-kerroin on vain 0,85 kg/kg (Wuppertal Institu-
te 2004). Kierrätettyjen materiaalien kertoimet muodostuvat kierrätysprosessien aiheuttamista 
materiaalivirroista, kierrätettävän itse materiaalin osuus on nolla (Autio & Lettenmeier 2002, 
14). 
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MIPS-mittarissa materiaalipanokset on jaettu viiteen eri luokkaan, joita tarkastellaan omina lu-
kuinaan. Nämä luokat ovat abioottiset eli elottomat materiaalit, bioottiset eli elolliset materiaalit, 
vesi, ilma ja maa- ja metsätaloudessa siirretty maaperä. Teollisten tuotteiden kohdalla usein 
pelkkä vedenkulutus on niin suuri, että ainoastaan vettä säästämällä voitaisiin tehostaa materiaa-
livirtoja kertoimella 10, jos eri MI-luokkien luvut laskettaisiin yhteen. Tämä olisi sinänsä MIPS-
ajattelun mukaista, mutta antaisi ehkä liian yksinkertaisen kuvan ekosfäärin vakauttamisesta. 
 
Abioottisia materiaaleja ovat kiinteät mineraaliraaka-aineet (kivet, malmit ja hiekka), fossiiliset 
polttoaineet (hiili, maaöljy, maakaasu), kivi- ja maamassat, joita joudutaan siirtämään abioottisia 
raaka-aineita louhittaessa sekä ylijäämämaat, joita syntyy esimerkiksi rakennusten ja liikenne-
väylien rakentamisessa ja kunnossapidossa. Bioottisia materiaaleja ovat ihmisten käyttämä kas-
vien biomassa eli kaikki viljellyt, poimitut, kerätyt ja muuten (esimerkiksi kotieläinten ravinto-
na) hyödynnetyt kasvit. Vesi lasketaan mukaan, kun sitä otetaan luonnosta tai sen luonnollinen 
kulku muutetaan teknisin toimenpitein. Tähän kuuluvat myös patoaminen ja sadeveden luonnol-
lisen kulkureitin muuttaminen. Luonnollisessa uomassa vesirattaan läpi virtaavaa tai laivan pot-
kurin siirtämää vettä ei lasketa. Ilma tai sen ainesosat lasketaan, kun ihminen erottaa ilman ke-
miallisia osia toisistaan tai muuttaa niitä kemiallisesti, esimerkiksi palamiseen tarvittu happi. 
Mekaanisesti siirrettyä ilmaa (tuulimyllyt, ilmastointi, tuuletus, paineilma) ei oteta huomioon. 
Maa- ja metsätaloudessa siirretty maaperä tarkoittaa mekaanisen maanmuokkauksen ja eroosi-
on takia siirtynyttä maaperää. (Schmidt-Bleek 2000.) 
 
 
3.1.2 Palvelusuorite S 
 
Tuotteen materiaalipanoksen lisäksi on selvitettävä tuotteen palvelusuorite. Se on määriteltävä 
jokaisessa tapauksessa erikseen. MIPS-vertailu vaatii palvelusuoritteen määrittämistä, jotta pys-
tytään vertaamaan samanlaisia palveluja, joita on tuotettu eri tavoin tai eri tuotteilla. Palvelusuo-
ritteen määrittämistä vaikeuttaa se, että usein tuote ei tarjoa vain yhtä palvelua, vaan palveluko-
konaisuuden. Eri palveluiden joukosta onkin valittava tuotteen pääasiallinen palvelu. (Autio & 
Lettenmeier 2002, 23.) Esimerkiksi pyörätie voi palvella paitsi pyörätienä, niin myös esimerkik-
si kävelyväylänä, liikuntapaikkana ja lyhytaikaisena pysäköintipaikkana. 
 
Tuotteen palvelusuorite on kaikkien sen elinkaaren aikana tarjoamien palvelusuoritteiden koko-
naismäärä. Kertakäyttötuotteilla, -pakkauksilla ja ruoalla käyttökertoja on vain yksi, joten niiden 
MIPS-luvun lukuarvo on sama kuin niiden materiaalipanoksen. (Väisänen 2002, 7.) 
 
 
3.1.3 MIPS-arvon pienentäminen 
 
Tuote tai palvelu, jolla on muita vastaavia tuotteita tai palveluja pienempi MIPS-arvo, on ekote-
hokas. Se tuottaa enemmän hyötyä vähemmällä ympäristön käytöllä. MIPS-arvoa voidaan pie-
nentää joko pienentämällä materiaalipanosta tai suurentamalla palvelusuoritetta. Materiaali-
panoksen pienentäminen tarkoittaa yleensä tuotekehitystä, uusia teknisiä ratkaisuja, materiaalien 
vaihtamista, tuotantojätteiden vähentämistä, pakkausten optimointia, sähkön ja energian käytön 
vähentämistä ja kuljetusten minimointia. Palvelusuoritteen kasvattaminen voi tarkoittaa teknisiä 
ratkaisuja, mutta myös "sosiaalisia innovaatioita". Tuotteen aikaansaamaa palvelua voidaan kas-
vattaa esimerkiksi pidentämällä tuotteen käyttöikää, tekemällä tuotteesta monikäyttöinen tai 
mahdollistamalla tuotteen käyttö sen ensisijaisen käytön jälkeen. (Autio & Lettenmeier 2002, 
16, 25, 27.) 
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Muutokset yhdessä kohdassa voivat aiheuttaa muutoksia toisessa. Ei ole MIPS-ajattelun mukais-
ta esimerkiksi vaihtaa jotakin komponenttia, jos se aiheuttaa käytön aikaisen energiankulutuksen 
kasvua, tai keventää jotakin komponenttia, jos se lyhentää tuotteen käyttöikää. On siis otettava 
huomioon tuotteen aiheuttama luonnonvarojen kulutus kokonaisuudessaan eli tarkasteltava tuot-
teen koko elinkaarta. (Ritthoff ym. 2002, 10-11.) 
 
 
3.2 Tutkimusaineisto 
 
Pyöräliikenteen luonnonvarojen kulutuksen tarkastelu kohdistuu infrastruktuuriin eli pyöräteihin 
sekä liikennevälineisiin eli pyöriin. MIPS-tarkastelussa otetaan huomioon luonnonvarojen kulu-
tus suhteessa saatuun hyötyyn eli palvelusuoritteeseen. Materiaalipanokset on laskettu pyörätei-
den osalta tarkastelemalla yhtä pyörätietyyppiä ja pyörien osalta tarkastelemalla kahden Suo-
messa valmistetun pyörämerkin alumiini- ja teräsrunkoisia pyöriä. Pyöräliikenteen kohdalla 
palvelusuorite on ajettu kilometri. Tässä tutkimuksessa palvelusuoritteen muodostavat pyörällä 
ajetut kilometrit. Osa ajetuista kilometreistä on enemmän liikuntaa kuin liikennettä, mutta tätä 
erottelua ei ole tehty. 
 
 
3.2.1 Pyöräliikenne Suomessa 
 
Pyöräilyn osuus kaikista Suomessa tehdyistä matkoista on 11 %. Eniten pyöräillään 8000–50000 
asukkaan kunnissa. Oulussa pyöräilyn osuus on peräti 20 % kaikista tehdyistä matkoista. Alan-
komaissa pyöräilyn osuus tehdyistä matkoista on 27 %. Suuret erot maa- ja paikkakuntakohtai-
sissa pyöräilyn määrissä kertovat, että vallalla oleva liikennekulttuuri ja harjoitettu liikennepoli-
tiikka vaikuttavat suuresti pyöräilyn määrään. (Liikenne ja viestintäministeriö 2001, 4, 13.) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta tehdään parhaillaan kuudetta henkilöliikenne-
tutkimusta (H. Uusnäkki, sähköpostiviesti 7.6.2004). Sen tulokset eivät vielä olleet valmiita täs-
sä tutkimuksessa käytettäviksi. Viimeisimmän henkilöliikennetutkimuksen (Liikenneministeriö 
1999) mukaan niin polkupyörällä kuin muillakin liikennevälineillä tehtiin eniten vapaa-aikaan 
liittyviä matkoja; pyörällä päivittäin ajettavasta 0,9 kilometristä 0,4 kilometriä liittyi vapaa-ajan 
matkoihin. Toiseksi eniten tehtiin työhön, kouluun tai opiskeluun liittyviä matkoja (0,3 km/vrk). 
Ostosten ja asioinnin takia vuorokaudessa ajetaan pyörällä vain 0,1 kilometriä. (Liikenneminis-
teriö 1999, 34.) 
 
Pyörillä tehtävistä matkoista 76 % on alle kolmen kilometrin pituisia. Huomattavaa on, että hen-
kilöautoilla tehdyistä matkoista 28 % on myös alle kolme kilometrin pituisia. Miehet käyttävät 
naisia enemmän henkilöautoa liikkumiseen, kun taas naiset kulkevat useammin polkupyörällä tai 
jalan. (Liikenneministeriö 1999, 38, 39, 48.) Suomalaisten matkasuorite vaihtelee vuodenaikojen 
mukaan. Vähiten liikutaan keskitalvella, eniten keskikesällä ja maaliskuussa. Erityisen hyvin 
vuodenaikojen vaihtelu näkyy polkupyörien matkasuoritteessa. Kun tammi-, helmi- ja joulu-
kuussa pyörällä ajetaan alle 0,5 km vuorokaudessa, heinä- ja elokuussa ajetaan yli 1,5 km vuo-
rokaudessa (Liikenneministeriö 1999, 73, 74.) 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan polkupyöriä on Suomessa noin neljä miljoonaa, 
sillä suomalaisista 80 prosentilla on polkupyörä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001, 8). Pol-
kupyöräalan taskutieto 2004 –kirjasen mukaan vuonna 2003 Suomessa olisi ollut 3,1 miljoonaa 
pyörää (H. Kuva 2003, 4). 
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Polkupyörillä vuosittain ajettavista kilometreistä ei ole tarkkaa tietoa. Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluviraston arvion mukaan pyörillä ajetaan vuosittain noin 1,7 miljardia kilometriä 
(A. Naskila 18.6.2004, henkilökohtainen tiedonanto). Tämän arvion mukaan yhdellä pyörällä 
ajettaisiin vuosittain noin 425 kilometriä, jos oletetaan, että pyöriä on neljä miljoonaa. Suomen 
Polkupyöräteollisuusyhdistyksen mukaan pyörien ajosuorite vuonna 2003 olisi ollut 1,3 miljar-
dia kilometriä. Tästä tulee 420 km pyörää kohti, kun otetaan pyörien määräksi saman tahon il-
moittamat 3,1 miljoonaa. (H. Kuva 2003, 4). Vuosina 1998-1999 tehdyn henkilöliikennetutki-
muksen mukaan polkupyörällä tehdään vuorokaudessa 0,31 matkaa ja matkan keskipituus on 2,9 
km. Näin ollen vuorokauden matkasuorite on 0,9 km/hlö/vrk. Vuodessa tästä tulee noin 330 km 
henkilöä kohti. (Liikenneministeriö 1999, 33.) Henkilöliikennetutkimusta tehtäessä (7/98-6/99) 
säät olivat kuitenkin kovin sateisia, joten lukuihin voidaan lisätä 10 % (A. Naskila 18.6.2004, 
henkilökohtainen tiedonanto.) Näin vuosittainen matkasuorite henkeä kohti olisi noin 360 km. 
Tämä luku on siis henkilöä kohden ajettu kilometrimäärä vuodessa, kun kaksi edellistä arviota 
ovat pyörää kohti ajettu kilometrimäärä. Samaa pyörää voi kuitenkin käyttää useampikin henki-
lö. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001, 4) 
 
Tässä tutkimuksessa tarkoitetaan kevyen liikenteen väylillä sellaisia väyliä, joilla pyöräily on 
sallittua. Näiden, pyörä- ja kävelyliikennettä yhdistävien kevyen liikenteen väylien lisäksi on 
vielä erillisiä jalankulku-, kunto- ja puistoteitä, joilla pyöräily ei ole sallittua (A. Naskila 
7.3.2005, henkilökohtainen tiedonanto). Tehdyn rajauksen mukaisia kevyen liikenteen väyliä on 
Suomessa noin 12 000 kilometriä (Heiniö & Oras 2004, 28). Näistä 4 730 km on Tiehallinnon 
vastuulla (H. Heiniö 7.3.2005, henkilökohtainen tiedonanto) ja loput kuntien vastuulla. Tiehal-
linnon rakentamilla kevyen liikenteen väylillä pyöräily on sallittua (H. Heiniö 7.3.2005, henki-
lökohtainen tiedonanto). Vuosittain kevyen liikenteen väyliä on rakennettu kuntien tai Tiehallin-
non toimesta lisää noin 300 – 450 km. (Liikenneministeriö 1998, 11.) Tiehallinto rakentaa tällä 
hetkellä vuosittain noin 100 km (Heiniö & Oras 2004, 28). Vuoden 1998 alussa kevyen liiken-
teen väylien yhteydessä oli noin 2 000 alikulkua ja siltaa. Liikenneministeriön työryhmä arvioi 
vuonna 1998, että kevyen liikenteen väyliä tulisi rakentaa lisää 4 500 – 6 600 km vuoteen 2005 
mennessä. Ali- ja ylikulkuja tarvittaisiin lisää 800 – 1 130 kappaletta. (Liikenneministeriö 1998, 
11, 27.) 
 
 
3.2.2 Tarkastellut pyörämallit 
 
Pyörien valmistajista Helkaman tehdas Hangossa ja Tunturin tehdas Turussa olivat tutkimukses-
sa mukana tietojen antajina. Molemmilta valmistajilta tarkasteltiin alumiini- ja teräsrunkoista 
pyörää, Tunturilta lisäksi alumiinirunkoista ketjuvaihdepyörää. Helkaman pyöristä tutkimukses-
sa olivat mukana Ainotar ja Sport 5000 ja Tunturin pyöristä Akseli/Elina, ParkCafé sekä Sport 
H310. Tiedot pyöristä antoivat K. Wahlberg Helkamasta (26.5.2004) ja I. Kotamäki Tunturista 
(19.8.2004). 
 
Helkaman Ainotar on 3-vaihteinen 28-tuumainen naisten polkupyörä, jonka runko on terästä. 
Se painaa noin 18 kg. Ainotar valittiin tutkimukseen edustamaan Helkaman teräsrunkoisia pyö-
riä, koska se on yksi suosituimmista vakiopyörämalleista. 
 
Helkaman Sport 5000 –malli edustaa alumiinirunkoisia pyöriä. Tarkastelun kohteeksi valittiin 
juuri tämä malli, koska se on suosituin Helkaman alumiinirunkoisista pyöristä. Sport 5000 –
mallissa on 24 vaihdetta ja se on niin sanottu hybridipyörä eli siinä on ominaisuuksia niin ATB- 
(All Terrain Bikes) kuin trekking- eli retkipyörästä. Pyörän paino on noin 15 kg. 
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Tunturin valmistama Akseli on miesten ja Elina naisten teräsrunkoinen 1-vaihteinen city-
sarjan peruspyörä. Akseli/Elina -mallin paino on 15-17 kg runkokorkeudesta riippuen. Käytössä 
olleet tiedot kelpaavat niin naisten kuin miesten malliin. 
 
Tunturin ParkCafé on city-sarjan pyörä, mutta se on alumiinirunkoinen ja siinä on 7-vaihdetta. 
Pyörän paino on noin 15 kg.  
 
Tunturin Sport H310 on niin ikään alumiinirunkoinen. Sport H310 on ketjuvaihdepyörä ja se 
on niin sanottu hybridi eli siinä on ominaisuuksia niin kaupunki- kuin maastopyörästä. Vaihteita 
Sport H310:ssa on 21. Mallin paino on 13-15,5 kg runkokorkeudesta riippuen. 
 
 
3.2.3 Tarkasteltu pyörätietyyppi 
 
Pyöräteiden materiaalipanosten selvittämisessä auttoi Tiehallinto. Tässä tutkimuksessa on tar-
kasteltu kantavuusluokka E:n kevyen liikenteen väylää. Tämä kevyen liikenteen väylä on Suo-
messa yleisin Tiehallinnon rakentama kevyen liikenteen väylätyyppi. E-luokan pohjamaa voi 
olla routiva soramoreeni, routiva keskikarkea hiekka, routiva hieno hiekka, routiva hiekkamo-
reeni ja kuivakuorisavi. (A. Liimatainen 17.6.2004, henkilökohtainen tiedonanto.) Tässä tutki-
muksessa on oletettu, että kaikki Suomessa olevat kevyen liikenteen väylät vastaavat materiaali-
tiedoiltaan E-luokan kevyen liikenteen väylää. Pyörätien osuudeksi käytetyistä materiaaleista on 
laskettu puolet kevyen liikenteen väylän materiaalikulutuksesta.  
 
Seuraavat tiedot kevyen liikenteen väylän kantavuusluokka E:n rakennekerroksista on saatu 
Tiehallinnon keskushallinnosta tieinsinööri Ari Liimataiselta (17.6.2004, 21.6.2004 ja 2.8.2004, 
henkilökohtaiset tiedonannot). Kantavuusluokka E:n kevyen liikenteen väylän poikkileikkaus on 
kuvassa 2. Rakennekerrokset on esitetty kuvassa 1. 
 
Tiehallinnon ohjeiden mukaan kantavuusluokka E:n päälle rakennettaessa päällysteen paksuus 
on 4 cm. Päällyste on useimmiten asfalttibetonia. Itse pyöräily ei juurikaan kuluta päällystettä, 
mutta koska kunnossapito hoidetaan raskaalla kalustolla kuten kuorma-autoilla ja traktoreilla, 
täytyy kantavuusmitoitus tehdä näiden perusteella. Hyvin paljon pyöräteiden pintoja kuluttaa 
erityisesti kaupungeissa niiden päälle tapahtuva pysäköinti esimerkiksi tavaroiden lastauksen 
vuoksi. 

 
KUVA 2. Kantavuusluokka E:n kevyen liikenteen väylän poikkileikkaus. 

(Piirretty tieinsinööri Ari Liimataisen antamien tietojen pohjalta.) 
 
Kantavan kerroksen paksuuden tulee ohjeiden mukaan olla 20 cm. Kantavan kerroksen mate-
riaalina on murske, jonka raekoko on 0-32 millimetriä. Suodatinkerroksen paksuus on 30 cm ja 
se on hiekkaa. 
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Tukipiennar on molemmin puolin kevyen liikenteen väylää. Yhden tukipientareen leveys on 25 
cm ja sen korkeus on 54 cm eli päällysteen, kantavan kerroksen ja suodatinkerroksen yhteinen 
paksuus. Tukipientareen materiaali on mursketta. 
 
Tukipientareen jälkeen on sisäluiska. Jos kevyen liikenteen väylä on kiinni ajoradassa, ei sisä-
luiska ole kuin toisella puolella tietä. Koska sisäluiskan kaltevuus on 1:3, sisäluiska muodostaa 
ikään kuin suorakulmaisen kolmion, jonka toinen sivu on 54 cm korkea ja toinen sivu 162 cm (= 
54 cm x 3). 
 
 
3.3 MIPS-laskenta tässä tutkimuksessa 
 
Tarkastelua jouduttiin käytännön syistä rajaamaan monessa eri kohdassa. Seuraavassa on kerrot-
tu, mitä asioita on otettu huomioon missäkin laajuudessa sekä mitä asioita on rajattu tarkastelun 
ulkopuolelle. 
 
 
3.3.1 Pyörien materiaalipanoksen laskeminen 
 
Valmistajat erittelivät pyörän osat taulukoihin. Jokaisesta osasta on tiedossa paino, materiaali ja 
kappalemäärät. Osissa on huomioitu vain osat, jotka tulevat vakiona pyörään. Tarkastelussa ei 
ole otettu huomioon esimerkiksi tavarakoreja tai valaisimia. Myös muut varusteet kuten pyöräi-
lykypärät on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 
 
Joidenkin osien kohdalla on materiaalien yhteydessä tehty yksinkertaistuksia. Esimerkiksi kaik-
kien muoviosien materiaalina on käytetty polypropeenia, jollei tarkempia tietoja muovin laadus-
ta ollut saatavissa. Polypropeeni on yleisimmin valmistettu muovityyppi (V. Kärhä, sähköposti-
viesti 26.7.2004). Se on myös muovi, josta tehdään auton osia (Muoviteollisuus ry [viitattu 
17.10.2004]). Tämän vuoksi on oletettu, että polypropeenia käytettäisiin myös pyörän osien 
valmistuksessa. 
 
Osien lisäksi materiaalipanoksiin laskettiin osien kuljetukset. Kuljetusmatkat selvitettiin niistä 
osista, joita Tunturi ja Helkama tehtailleen alihankkijoilta tilaa. Esimerkiksi Helkama valmistaa 
itse teräsrunkoisten pyörien rungot ja haarukat, joten näiden osien kuljetusmatka on 0 km. Run-
kojen materiaali on jouduttu kuljettamaan Helkaman tehtaille, mutta tätä tai raaka-aineiden kul-
jetuksia alihankkijoille ei ole huomioitu. Tämä olisi ollut liian työlästä, varsinkin kun suurin osa 
raaka-aineiden kuljetuksista tapahtuu ulkomailla. Osien kuljetuksissa otettiin huomioon kulje-
tusmuoto ja -matka. Suomessa tapahtuvat kuljetukset tehdään rekka-autoilla. Matkapituudet saa-
tiin Tiehallinnon nettisivuilla olevan laskurin avulla (www.tiehallinto.fi/valimatkat/index.htm). 
Ulkomailta tulevien osien kuljetusmatkat ovat karkeita arvioita, koska ulkomailta tapahtuvien 
kuljetusten matkat on huomioitu lähtömaan pääkaupungin ja Helsingin välisenä matkana (esi-
merkiksi Japani, Tokio – Suomi, Helsinki). Matkapituudet saatiin nettisivuilta 
www.indo.com/distance/. Ulkomailta toimitetut osat on kuljetettu Suomeen laivoilla. Ulkomailta 
tulevien osien kohdalla on rajattu ulkopuolelle lähtömaassa tapahtuvat kuljetukset tehtaalta sa-
tamaan ja Suomessa satamasta tehtaalle. Kuljetusten aiheuttamat materiaalivirrat osoittautuivat 
vain murto-osaksi koko pyörän materiaalipanoksessa, joten kuvattu tarkkuus on riittävä. Helka-
man kuljetuksista (liitteet 2-3) on näkyvissä vain kilometrit, Tunturilla kilometrien lisäksi toi-
mittajamaat ja Suomessa valmistettavien osien toimittajapaikkakunnat (liitteet 4-6). 
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Tuotanto –otsikon alle on kerätty tehdasrakennusten ja siellä tapahtuvan tuotannon aiheuttama 
materiaalien kulutus, sekä koko tehdaskiinteistön vuosittain käyttämä energia (sähkö ja lämpö) 
ja vesi. Tunturin tuotantoon on laskettu myös valmistuksessa syntyvät jätteet. Helkaman tuotan-
non liitetaulukoista ei valmistajan toivomuksesta näy yksityiskohtaisia lukuja tuotannon eri teki-
jöistä. Helkaman tehtailla valmistetaan vain pyöriä, joten tehtaiden pinta-ala sekä vuosittainen 
sähkön, lämmön ja veden kulutus on jaettu vuosituotannolla. Tunturin tehtailla Turussa valmis-
tetaan myös kuntoiluvälineitä, minkä vuoksi pinta-alasta 40 % on laskettu pyörille ja loput kun-
tovälineille (I. Kotamäki 19.8.2004, henkilökohtainen tiedonanto). Tunturin tehtaan sähkön, 
lämmön ja veden kulutus on jaettu puoliksi pyörien ja kuntovälineiden kesken (M. Holmaranta 
29.4.2004, henkilökohtainen tiedonanto).  
 
Eri pyörämallien valmistuksessa on erilaisia vaiheita, vuosituotannolla jakamalla saadut luvut 
ovat keskiarvoja yhden pyörän aiheuttamasta kulutuksesta. Tämä nostaa hieman Helkaman alu-
miinirunkoisen pyörän tuotannon lukuja, koska Helkaman tehtailla teräsrunkoisilla pyörillä on 
enemmän valmistusvaiheita kuin alumiinirunkoisilla eli teräsrunkoisen pyörän valmistus kulut-
taa Helkaman tehtailla enemmän sähköä ja muita tuotantopanoksia. Kulutusluvut sisältävät 
myös tehtaan yhteydessä olevien, pyörien suunnitteluun tarvittavien toimistotilojen kulutuksen. 
Sähkön kertoimena on käytetty Suomen kansallista keskiarvoa ja Tunturin lämmön kohdalla 
Helsingin kaukolämmön kertoimia (ks. liite 1).  
 
Tunturin tehtaasta on laskettu myös vuosittain syntyvän metalli-, paperi- ja pahvijätteeksi pääty-
vien materiaalien kulutus kyseisten materiaalien MI-kerrointen perusteella. Lisäksi syntyy pol-
tettavaa energiajätettä ja muuta jätettä yhteensä alle kilo pyörää kohti, mutta näitä jäteluokkia ei 
ole huomioitu, sillä niille ei ollut selkeästi määriteltävissä olevaa MI-kerrointa. Jätteiksi päätyvi-
en materiaalien aiheuttama luonnonvarojen kulutus on jaettu puoliksi pyörille ja kuntovälineille 
ja sitten kohdistettu yhdelle pyörälle (I. Kotamäki 24.9.2004, henkilökohtainen tiedonanto). 
 
MIPS-menetelmässä materiaalipanoksiin tulisi laskea koko elinkaaren aikainen kulutus. Pyörän 
kohdalla ei kuitenkaan ole otettu huomioon käytön aikaista kulutusta. Tämä johtuu siitä, että 
käytön aikainen kulutus on hyvin vähäistä. Pyörän huollossa ei materiaaleja kulu juuri lain-
kaan ja pyörään vaihdettavien osien määrää on lähes mahdoton arvioida (T. Kankare 21.7.2004 
& E. Lappalainen 30.7.2004, henkilökohtainen tiedonanto). Pyöräkauppias Tero Kankare Num-
men Pyörähuollosta (21.7.2004, henkilökohtainen tiedonanto) ja pyörämekaanikko Eero Lappa-
lainen Turun Pyörästä (30.7.2004, henkilökohtainen tiedonanto) arvioivat, että eniten pyöriin 
vaihdetaan jarrupaloja ja renkaita, jonkin verran myös ketjuja, mutta on mahdoton sanoa kuinka 
usein. Molemmat totesivat, että ajajan tavat vaikuttavat hyvin paljon osien kulumiseen ja että 
säännöllinen huolto auttaa osia kestämään pitempään. Käytön aikaisen kulutuksen rajaamista 
tarkastelun ulkopuolelle tukee myös se, että pyörän suurin ja painavin komponentti on runko, 
joka kestää pyörän koko käyttöiän. 
 
 
3.3.2 Pyöräteiden materiaalipanoksen laskeminen 
 
Pyöräteiden materiaalipanosten tarkastelu on tehty pelkistäen. Tiedot, jotka Tiehallinnolta on 
saatu, koskevat koko kevyen liikenteen väylää, joka on yleensä kolme metriä leveä. Pyöräteiden 
osuuden selvittämiseksi tiedot on jaettu kahdella, koska kevyen liikenteen väylät jakautuvat puo-
liksi pyöräilijöille ja puoliksi kävelijöille. Näin pyörätien leveytenä on käytetty 1,5 metriä. Tässä 
tutkimuksessa on otettu huomioon kantavuusluokka E:n kerrosten ja kunnossapidon materiaalit 
sekä valaistus. Tarkemmat materiaalitiedot ovat liitteessä 7 ja 8. 
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Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty mm. rakennuspaikalta poistettavat materiaalit kuten kasvit, 
kivet ja maaperä. Nämä on jätetty huomioimatta, koska tällaisten materiaalien poisto on hyvin 
vähäistä kevyen liikenteen väylää rakennettaessa. Louhintaa ei suoriteta läheskään niin usein 
kuin autoteitä rakennettaessa vaan kevyen liikenteen väylät noudattelevat pääasiassa maaston-
muotoja. Jos maaston muotojen takia korkeuserot ovat liian suuret, kevyen liikenteen väylän 
linjausta muutetaan mieluummin kuin louhitaan. Eniten louhintaa tehdään alikulkujen yhteydes-
sä. Mahdollisista louhinnoista tuleva aines käytetään lähes aina paikan päällä rakennettavan ke-
vyen liikenteen väylän rakenteisiin. (A. Liimatainen 7.3.2005, henkilökohtainen tiedonanto). 
Myös näiden poistettavien materiaalien kuljetukset sekä rakenteisiin tarvittavien materiaalien 
kuljetukset, kunnossapitoon tarvittavat välineet ja niiden polttoaineen kulutus, väylien kuivatuk-
seen tarvittavat kaivorakenteet, tiemaalaukset sekä liikennemerkit on jätetty tarkastelun ulko-
puolelle. Myös alikulut ja sillat on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Rakennekerroksista ulkoluis-
kan materiaaleja ei ole otettu huomioon siitä syystä, että usein ulkoluiskan materiaalina 
käytetään paikalla olevaa materiaalia, joka vain muokataan kaltevaksi. Ulkoluiska ei siis aiheuta 
varsinaisia materiaalien siirtoja ja tässä tutkimuksessa työkoneiden aiheuttamat materiaalipanok-
set on rajattu ulkopuolelle. 
 
Päällysteen materiaaliksi on tässä tutkimuksessa oletettu asfalttibetoni. Asfalttibetoni koostuu 
murskeesta, jonka raekoko on 0-11 mm ja sideaineena on bitumi, jota on 5,2-6,2 prosenttia mas-
sasta. Asfalttibetonia käytetään yleensä 80 kg/m2. Päällysteen ikä laskuissa on 20 vuotta.  
 
Kantavan kerroksen materiaalina on murske, jonka raekoko on 0-32 millimetriä. Murskeen 
ominaispainona on käytetty 2 t/m3. Kantavan kerroksen kuten muidenkin kerrosten käyttöiäksi 
on arvioitu 60 vuotta. Suodatinkerroksen materiaalina on käytetty hiekkaa, jonka ominaispaino 
on 1,8 t/m3. Tukipiennar on mursketta. Murskeen ominaispaino on sama kuin kantavassa ker-
roksessa eli 2 t/m3. Tässä tutkimuksessa on laskettu, että sisäluiska on molemmin puolin kevyen 
liikenteen väylää. Sisäluiskan materiaali on niin ikään mursketta, jonka ominaispaino on 2 t/m3. 
 
Pyörätien kunnossapidosta on huomioitu vain hiekoitukseen kuluvan hiekan määrä. Laitteiden 
materiaalipanoksia tai niiden polttoaineenkulutusta ei ole otettu huomioon, koska Helsingin 
kaupungin rakennusviraston MateriaEuro -tutkimuksessa saatujen tietojen perustella itse työlait-
teet ja niiden polttoaineenkulutus muodostavat vain hyvin pienen osan materiaalipanoksista ver-
rattuna kuluvaan hiekkaan (Hänninen ym. 2005). Hiekoituksessa on otettava huomioon, että 
talvella lunta kertyy kevyen liikenteen väylien reunoille, jolloin koko kolme metriä leveää aluet-
ta ei hiekoiteta. Hiekoitukseen käytettävien laitteiden työleveys on 1,5 metriä ja väylä ajetaan 
sillä vain kertaalleen. (T. Laaksonen, sähköpostiviesti 4.10.2004.) Pyöräteiden materiaalipanok-
siin lasketaan puolet kuluvan hiekan määrästä. 
 
Hiekoituksen määrä vaihtelee sääolosuhteiden mukaan talvesta toiseen. Sääolosuhteiden lisäksi 
pyörätien sijainti vaikuttaa hiekoituksen määrään. Pohjoisessa hiekoitetaan vähemmän, koska 
siellä sääolosuhteet eivät vaihtele niin paljon kuin etelässä. Etelässä on paljon suojakelejä talven 
aikana ja kun lämpötila laskee alle nollan, joudutaan hiekoittamaan aina uudelleen. (S. Nauska 
5.8.2004, henkilökohtainen tiedonanto.) Turun tiepiirissä toimenpiteisiin lähtökertoja on keski-
määrin 15 kertaa / talvikausi. Kaikilla hoitokerroilla ei suoriteta hiekoitusta vaan se tehdään vain 
tarpeen vaatiessa (T. Laaksonen 9.6.2004, henkilökohtainen tiedonanto). Tässä tutkimuksessa on 
yksinkertaisuuden vuoksi oletettu, että kaikilla kerroilla on hiekoitettu. Oulun tiepiirissä hoito-
kertoja on hiekoituksen osalta noin seitsemän talvessa (S. Nauska, 5.8.2004 henkilökohtainen 
tiedonanto). Hiekoitukseen käytetään sepeliä, jonka raekoko on 2-5 mm tai 3-6 mm (T. Laakso-
nen 9.6.2004, henkilökohtainen tiedonanto). Turun tiepiirissä sepeliä kuluu n. 400 
g/m2/hoitokerta (T. Laaksonen 9.6.2004, henkilökohtainen tiedonanto), Oulun tiepiirissä n. 250 
g/m2/hoitokerta (S. Nauska, 5.8.2004 henkilökohtainen tiedonanto). Näin ollen sepeliä kuluu 
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vuodessa 2,5-9 kg/kevyen liikenteen väylämetri. Laskuissa on käytetty keskiarvoa 5,75 kg sepe-
liä/kevyen liikenteen väylämetri. 
 
Valaistuksessa on otettu huomioon pylväät, valaisinosa, maan alla kulkeva verkostokaapeli 
sekä valaistukseen kuluva energia. Itse lamppu on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Pylväs on 
terästä ja se painaa 66 kg. Valaisinosa on alumiinia ja sen paino on 10 kg. Sekä pylvään että 
valaisin osan käyttöikä laskuissa on 30 vuotta. (Hänninen ym. 2005) Kaapelia kuluu tien pituus 
(12 000 km) + 4 metriä kaapelia/pylväs (S. Hänninen, sähköpostiviesti 2.6.2004) eli yhteensä 13 
920 km. Kaapeli koostuu pääasiassa alumiinista ja PVC-muovista, ja se painaa 375 kg/km. Tästä 
185 kg/km on alumiinia ja loput 190 kg/km lasketaan PVC-muovina. (Hänninen ym. 2005.) 
Kaapelin käyttöiäksi on oletettu sama 30 vuotta kuin valaisinpylväillä on. Suomen pyöräilykun-
tien verkoston jäseniltä saatujen tietojen perusteella lasketun keskiarvon mukaan yksi pylväs 
kuluttaa 550 kWh sähköä vuodessa. Valaisimia on noin 40 kappaletta kilometrillä (Pusenius 
2004) eli 12 000 kilometrin matkalla valaisimia on 480 000 kappaletta. Sähkönkulutus on lasket-
tu käyttämällä Suomen kansallisen keskiarvon MI-kertoimia (ks. liite 1). 
 
Sadevesi otetaan huomioon MIPS-tarkastelussa, kun sitä johdetaan pois luonnolliselta kulkurei-
tiltään. Pyörätiet ovat päällystettyjä, joten vesi ei pääse niiden kohdalla luonnollisesti imeyty-
mään tai valumaan. Näin ollen ihmisen katsotaan aktiivisesti teknisin toimenpitein siirtävän vet-
tä. Sadevesi ohjataan aivan tien vieressä oleviin ojiin kaivojen avulla, mutta sitä on silti siirretty 
luonnolliselta paikaltaan. Suomessa vettä sataa neliömetrille noin 600 millimetriä vuodessa (Il-
matieteenlaitos 2004). Sadevesi lasketaan mukaan veden kulutukseen sellaisenaan, mitään MI-
kerrointa ei käytetä. 
 
Tulokset on esitetty yksikössä kg / vuosi / pyörätiemetri. Päällysteen ikänä on käytetty 20 ja 
rakenteiden ikänä 60 vuotta. Tämä esitystapa eroaa pyörien materiaalipanosten esitystavasta, 
jossa MI-jakaumat esitetään pyörän käyttöikää kohden. 
 
 
3.3.3 Pyöräliikenteen palvelusuorite 
 
Pyörien ja pyöräteiden tarjoama palvelu on pyörillä ajamisen mahdollistaminen. Pyöräliikenteen 
palvelusuorite on siis sama kuin ajetut kilometrit. 
 
Pyörällä vuosittain ajettavista kilometreistä löytyy useita arvioita. Tässä tutkimuksessa lopulliset 
pyöräliikenteen MIPS-luvut saadaan käyttämällä Polkupyöräalan taskutieto 2004 -kirjasesta 
löytyviä tietoja. Suomessa olevilla 3,1 miljoonalla pyörällä ajetaan vuosittain noin 1,3 miljardia 
kilometriä. Pyörää kohti tämä on n. 420 km. Näiden lukujen käyttöön päädyttiin, koska Polku-
pyöräalan taskutiedon mukaan pyörien määrä perustuu markkinatutkimukseen (H. Kuva 
20.12.2004, henkilökohtainen tiedonanto). 
 
 
3.4 Pyöräliikenteen MIPS-laskenta 
 
Pyörien materiaalipanoksena on käytetty Helkaman ja Tunturin teräsrunkoisten pyörien vuotta 
kohti kuluvan materiaalipanoksen keskiarvoa. Tämä materiaalipanos on kerrottu Suomessa ole-
vien polkupyörien määrällä. Vuotta kohti kuluva materiaalipanos saadaan, kun pyörien materi-
aalipanokset jaetaan pyörien käyttövuosilla. Pyörällä oletetaan olevan käyttövuosia 20. Tunturi 
antaa Suomessa valmistetuille hitsatuille teräsrunkoisille pyörille takuuksi 30 vuotta (Tunturi Oy 
Ltd [viitattu 19.9.2004a]), mutta pyöräkauppias Teijo Kankare ja pyörämekaanikko Eero Lappa-
lainen (21.7.2004 ja 30.7.2004, henkilökohtainen tiedonanto) eivät usko yhden pyörän olevan 
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käytössä näin pitkään. 30 vuodesta on siten vähennetty 10 vuotta, jotta päästään lähemmäksi 
todellista käyttöikää. 
 
Alumiinirunkoisten pyörien materiaalipanosta ei ole käytetty peruslaskelmissa, sillä suurin osa 
tällä hetkellä käytössä olevista pyöristä on teräsrunkoisia. Teräsrunkoisten pyörien myynnin 
osuus vuonna 1985 oli noin 99 %, vuonna 2003 enää korkeintaan noin 60 %.  Kun huomioidaan 
pyörien käyttöikä, noin 20 vuotta, on suurin osa käytössä olevista pyöristä teräsrunkoisia. Alu-
miinirunkoisten pyörien määrä on kuitenkin kasvussa. (H. Kuva 17.12.2004, henkilökohtainen 
tiedonanto.) Luvussa 4.4 on pyöräliikenteen MIPS-luvun herkkyystarkastelussa pohdittu alumii-
nirunkoisten pyörien kasvavan osuuden merkitystä pyöräliikenteen MIPS-lukuihin. 
 
Pyöräliikenteen MIPS-luvut saadaan, kun pyörien ja pyöräteiden materiaalipanokset jaetaan 
niiden palvelusuoritteella eli pyörillä vuodessa ajetuilla kilometreillä. Tulokseksi saadaan neljä 
eri MIPS-lukua, abioottisten ja bioottisten luonnonvarojen sekä veden ja ilman kulutus ajettua 
kilometriä kohden. Maa- ja metsätaloudessa siirtyvän maaperän MIPS-lukua ei ole esitetty, kos-
ka pyöräliikenteestä ei tällaisia materiaalivirtoja synny. 
 
Koska MIPS-mittarin avulla suoritetun elinkaaritarkastelun tarkoituksena on ilmaista ympäristö-
kuormitusta konkreettisin numeroin, joudutaan tällaisessa tarkastelussa yleensä tilanteisiin, jois-
sa tietty kuormitusta tai kulutusta aiheuttava tekijä on jaettava erilaisten hyötyjen tai hyödynsaa-
jien kesken. Tällöin joudutaan ratkaisemaan, millä perusteella tämä jakaminen eli allokointi 
suoritetaan. Kun tuotteiden tai palveluiden tuotokset ovat hyvin samankaltaisia tai toisiinsa ver-
rattavissa, allokointi voidaan suorittaa varsin yksinkertaisesti. Monimutkaisissa järjestelmissä 
sen sijaan allokointi voi olla hankalaa. Erityisen vaikeaa allokointi on, jos järjestelmän tuotoksia 
tai niiden antamia hyötyjä ei voida helposti rinnastaa toisiinsa. MIPS-konseptin peruskirjallisuus 
käsittelee allokointikysymyksiä, muttei pysty useinkaan antamaan valmista vastausta niihin. 
Allokointitavoista on siis tehtävä päätöksiä, joihin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Näitä 
päätöksiä on punnittava, perusteltava ja lopulta dokumentoitava mahdollisimman hyvin. 
 
Pyöräliikenteen MIPS-tarkastelussa allokointikysymykset koskevat lähinnä infrastruktuurin ma-
teriaalien allokointia pyöräliikenteen, kävelyn ja autoliikenteen välillä. Muissa FIN-MIPS Lii-
kenne tutkimuksen osakokonaisuuksissa allokointiongelmat ovat erilaisia. Kysymys materiaali-
panosten jakamisesta henkilö- ja tavaraliikenteen kesken on olennaista tie-, rautatie- ja 
lentoliikenteessä. Painavammat kulkuneuvot kuluttavat periaatteessa väylärakenteita enemmän, 
kun taas kevyempiä ajoneuvoja on enemmän, joten ne “tukkivat” väyläkapasiteettia ja aiheutta-
vat sitä kautta lisärakentamisen painetta tai tarvetta. Eri allokointitavoille löytyy siis yleensä 
perusteita, mutta valinta voi vaikuttaa suuresti lopputuloksiin ja eri liikennemuotojen MIPS-
lukuihin. 
 
Tässä työssä on esitetty kahdella eri allokointitavalla saadut MIPS-luvut, jotka ovat ääripäitä 
mahdollisista allokointitavoista. Ensimmäisessä allokointitavassa pyörätiet on kokonaisuudes-
saan laskettu pyöräliikenteen MIPS-lukuun. Toisessa allokointitavassa pyöräteiden rakentamisen 
katsotaan johtuvan autoliikenteestä ja palvelevan sitä, jolloin pyöräteitä ei sisällytetä pyörälii-
kenteen MIPS-lukuun. Autoteillä tapahtuvalle pyöräilylle ei ole laskettu erillistä MIPS-lukua, 
koska autoteillä pyöräily vaatii vain vähän tilaa. 
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3.4.1 Allokointi 1: pyörät ja pyörätiet kokonaisuudessaan 
 
Ensimmäisessä allokointitavassa MIPS-lukuun on huomioitu sekä pyörien että pyöräteiden (ml. 
pyöräteiden valaistuksen) aiheuttama materiaalien kulutus. 
 
Tässä allokointitavassa infrastruktuuri lasketaan sille, joka sitä käyttää. Allokointitapa lähtee 
siitä, että pyöräteitä suunnitellaan pyöräilijöiden lähtökohdista. Kunnolliset ja näkyvät väylät 
antavat pyöräilylle todellisen liikennemuodon aseman. Pyöräily pyöräteillä koetaan turvalli-
semmaksi tavaksi liikkua kuin pyöräily autojen keskellä. Pyöräteitä käyttävät monet sellaiset 
ihmiset, kuten lapset, jotka eivät tunne liikennesääntöjä kovinkaan hyvin. Lapsena opittu liiken-
nekäyttäytyminen ja asenne kevyttä liikennettä kohtaan siirtyvät helposti käytäntöön myöhem-
missä ikävaiheissa. (Neuvonen 2002, 37, 48, 62.) Pyöräteiden kuluttamat materiaalit saadaan, 
kun yhtä pyörätiemetriä kohden vuodessa kuluvat materiaalit kerrotaan Suomen pyöräteiden 
pituudella.  
 
Kevyen liikenteen väylien valaistus on lähes aina yhdistetty autoteiden valaistukseen. Näin sa-
moista valaisimista hyötyvät autoilijat, pyöräilijät ja kävelijät. Valaistuksen aiheuttama luon-
nonvarojen kulutus jaetaan tässä tutkimuksessa tien leveyden perusteella. Pyörätien leveys on 
10-15 % ajoradan leveydestä, keskimäärin 12,5 %. (Hänninen, ym. 2005). Liitteessä 8 on koko 
tiealueen pituusmetriä kohden kuluva materiaalipanos, josta 12,5 % on allokoitu pyöräliikenteel-
le. 
 
Allokointitavassa 1 MIPS-luvut on siis laskettu seuraavasti: 

 
MI pyörätiemetri/vuosi x 12 000 km   

+ MI teräsrunkoinen pyörä/vuosi x 3 100 000 kpl 

 

1 300 000 000 hlö-km 

 
 
 
3.4.2 Allokointi 2: pyöräteiden rakentaminen allokoidaan autoliikenteelle 
 
Toisessa allokointivaihtoehdossa pyöräliikenteen MIPS-lukuun on otettu huomioon vain pyörien 
ja valaistuksen materiaalipanos, pyöräteiden materiaalipanos on jätetty huomiotta. Tämä allo-
kointitapa lähtee siitä, että pyörätiet ovat rakennettu ensisijaisesti autoliikenteen sujuvuuden 
parantamiseksi (vrt. 2.1), jolloin pyöräteiden voitaisiin katsoa kuuluvan autoilijoiden aiheutta-
miin materiaalipanoksiin. 
 
Tässä allokointitavassa pyöräliikenteen MIPS-luku on laskettu seuraavasti: 

 
12,5 % MI valaistus / vuosi  +  MI teräsrunkoinen pyörä / vuosi x 3 100 000 kpl 

 

1 300 000 000 hlö-km 
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3.5 Herkkyystarkastelut 
 
Herkkyystarkasteluja pyöräliikenteen MIPS-luvuista on tehty muuttamalla rungon materiaalin, 
pyörän käyttöiän ja pyörätien rakenteiden käyttöiän oletuksia sekä allokoimalla pyöräliikenteelle 
laskettavan valaistuksen osuutta ajettujen kilometrin mukaan. Herkkyystarkastelut on tehty mo-
lempiin allokointivaihtoehtoihin. Seuraavassa on esitelty oletuksissa tehdyt muutokset.  
 
Rungon materiaali 
Kuten luvussa 3.4  on todettu, alumiinirunkoisten pyörien osuus pyöräkannasta kasvaa nopeasti. 
Koska alumiinirunkoisten pyörien materiaalipanokset ovat erisuuruiset kuin teräsrunkoisten, on 
syytä miettiä, miten pyöräkannassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat koko pyöräliikenteen 
MIPS-lukuihin. Kaikki muut osiot pysyvät samoina, pyörien materiaalipanoksena on vain käy-
tetty alumiinirunkoisten pyörien materiaalipanoksen keskiarvoa. Keskiarvo on laskettu tehtaiden 
Sport 5000- ja Sport H310-malleista. 
 
Pyörän käyttöikä 30 vuotta 
Allokointivaihtoehdoissa pyörien käyttöikänä on käytetty 20 vuotta. Tässä herkkyystarkastelussa 
pyörän käyttöikää nostetaan 10 vuodella 30 vuoteen. MIPS-luvut tässä herkkyystarkastelussa on 
laskettu käyttäen teräsrunkoisten pyörien materiaalipanosten keskiarvoa. Muut osiot pysyvät 
samoina. 
 
Valaistuksen osuus 
Luvussa 3.4 esitetyissä MIPS-luvuissa pyöräliikenteen lukuihin on otettu huomioon 12,5 % ko-
ko tiealueen valaistuksen materiaalipanoksista. Toinen tapa allokoida valaistuksen materiaali-
panoksia, on tehdä se ajettujen henkilökilometrien mukaan, vaikka voidaankin ajatella, että pyö-
räilijät tarvitsevat katuvaloja enemmän kuin autoilijat, koska autoissa on paremmat valot. 
Pyörillä ajetaan vuosittain 1 300 miljoonaa henkilökilometriä (hlö-km), autoilla seutu- ja valta-
teillä 29 300 milj. hlö-km (Pusenius 2004). Moottoriteillä ajettavia kilometrejä ei tässä oteta 
huomioon, koska niiden varsilla ei ole pyöräteitä. Autoilla ajetaan siis 95,8 % kilometreistä ja 
pyörillä 4,2 %. Kävelijöiden osuutta ei ole huomioitu. Tällä allokointitavalla autoliikenteen 
osuus valaistuksesta kasvaa. Herkkyystarkastelussa pyöräteiden materiaalipanos pysyy samana 
ja pyörien materiaalipanos koostuu teräsrunkoisten pyörien materiaalipanoksesta. Liitteessä 8 on 
koko tiealueen pituusmetriä kohti kuluva materiaalimäärä. Tästä määrästä 4,2 % on allokoitu 
pyöräliikenteelle. 
  
Pyöräteiden rakenteiden ikä 
Luvussa 3.4 esitetyissä allokointivaihtoehdoissa pyörätien rakenteiden ikänä on käytetty 60 
vuotta. Tässä herkkyystarkastelussa rakenteiden ikä on nostettu 100 vuoteen. Muut osiot pysyvät 
samoina, myös päällysteen ikä (20 vuotta). Pyörien osuus tulee teräsrunkoisten pyörien materi-
aalipanosten keskiarvosta. Tämä herkkyystarkastelu on tehty vain ensimmäiseen allokointivaih-
toehtoon, koska toisessa vaihtoehdossa pyöräteiden materiaalipanoksia ei ole huomioitu. 
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3.6 Pyöräliikenteen pinta-alan käyttö 
 
Pyöräliikenteen käyttämä pinta-ala on laskettu kevyen liikenteen väylän tietojen mukaan. Pyörä-
liikenteessä vauhti on hiljainen eikä pyöräily aiheuta melua. Pyöräteiden laitamille ei tarvita 
samanlaisia suojavyöhykkeitä tai meluvalleja kuin autoliikenteessä. Pyöräteiden vaatimaan pin-
ta-alaan ei kuulu muuta kuin itse pyörätie sekä osuus kevyen liikenteen väylän reunoilla olevista 
tukipientareista ja luiskista. Pyörien vaatimaa pysäköintitilaa ei ole huomioitu pinta-
alalaskelmissa. 
 
Pyöräliikenteen pinta-alan laskennassa on ensin otettu huomioon koko kevyen liikenteen väylien 
pinta-alan käyttö ja tämä sitten jaettu puoliksi pyöräliikenteelle ja kävelyliikenteelle. Yksinker-
taisuuden vuoksi on oletettu, että kevyen liikenteen väylän molemmin puolin on sekä tukipien-
nar että sisäluiska. Ulkoluiskat on jätetty huomioimatta. Kun oletetaan, että tukipiennar on mo-
lemmin puolin kevyen liikenteen väylää, korvaa tämä osan ulkoluiskista, koska paljon pyöräteitä 
on aivan ajoratojen vieressä, jolloin tukipiennarta ei ole kuin toisella puolella. 
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4 TULOKSET 
 
4.1 Pyörien materiaalin kulutus 
 
4.1.1 Helkaman pyörät 
 
Ainottaren valmistus kuluttaa abioottisia luonnonvaroja 410 kg, bioottisia luonnonvaroja 0,4 
kg, vettä 47 200 kg ja ilmaa 118 kg (Taulukko 1). Yksityiskohtaiset taulukot Ainottaren materi-
aalipanoksista on liitteessä 2. Sport 5000 –mallin valmistus kuluttaa 522 kg abioottisia luon-
nonvaroja, 0,7 kg bioottisia luonnonvaroja, 51 500 kg vettä ja 164 kg ilmaa (taulukko 2). Sport 
5000 -mallin yksityiskohtaiset materiaalipanokset ovat liitteessä 3. 
 
Taulukko 1: Teräsrunkoisen Ainotar-mallin valmistuksen luonnonvarojen kulutus.  

MI abiot. MI biot. MI vesi MI ilma 
Ainotar 

kg % kg % kg % kg % 
Pyörän osat 241,4 58,9 4 183,7 8,9 44,5 37,8 
Pakkaus 1,6 0,4 0,3 75,0 72,5 0,2 0,7 0,6 
Kuljetukset  
(valmiit osat ja pakkaus) 1,7 0,4 15,5 0,0 1,2 1,0 

Tuotanto  
(energia, vesi, rakennukset) 165,2 40,3 0,1 25,0 42 925,0 90,9 71,3 60,6 
         

Summa 409,9 100 0,4 100 47 196,7 100 117,7 100 
 

Taulukko 2: Alumiinirunkoisen Sport 5000 –mallin valmistuksen luonnonvarojen kulutus.  

MI abiot. MI biot. MI vesi MI ilma 
Sport 5000 

kg % kg % kg % kg % 
Pyörän osat 353,2 67,7 8 457,7 16,4 90,0 54,8 
Pakkaus 2,6 0,5 0,6 85,7 101,1 0,2 0,8 0,5 
Kuljetukset  
(valmiit osat ja pakkaus) 1,1 0,2 9,9 0,0 1,9 1,2 

Tuotanto  
(energia, vesi, rakennukset) 165,2 31,6 0,1 14,3 42 925,0 83,4 71,3 43,5 
         

Summa 522,1 100 0,7 100 51 493,7 100 164,0 100 
 
 
Molemmissa Helkaman malleissa yli puolet abioottisesta materiaalipanoksesta tulee pyörän 
osista. Myös tuotannon merkitys on suuri. Kuljetusten ja pakkauksen osuus abioottisessa materi-
aalipanoksessa on hyvin pieni. Bioottiset materiaalipanokset ovat pieniä ja aiheutuvat suureksi 
osaksi pakkauksesta ja pienemmäksi osaksi tuotantorakennuksista. Veden materiaalipanoksen 
suurin tekijä on tuotanto. Tähän vaikuttaa pääasiassa sähkön kulutus. Pyörän osien osuus on 
näkyvä, pakkauksen ja kuljetusten osuudet hyvin pieniä. Ilman materiaalipanokseen vaikuttavat 
lähinnä pyörien osat ja tuotanto. 
 
Kovin suuria eroja ei Helkaman teräsrunkoisen ja alumiinirunkoisen pyörien materiaalipanos-
luokissa ole. Alumiinirunkoisen Sport 5000 –mallin materiaalipanokset ovat kuitenkin kaikissa 
luokissa teräsrunkoisen Ainottaren panoksia suuremmat. (Taulukot 1 ja 2 sekä kuvat 3-6.) 
 
Molemmilla malleilla pyörän osat vaikuttavat eniten abioottiseen materiaalipanokseen. Veden 
materiaalipanoksiin pyörän osat vaikuttavat toiseksi eniten tuotannon jälkeen. Sport 5000 -
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mallilla pyörän osat vaikuttavat eniten myös ilman materiaalipanokseen. Pyörän osista ei bioot-
tisia materiaalipanoksia synny. Kummankin mallin pahvinen pakkaus vaikuttaa eniten biootti-
seen materiaalipanokseen. Muissa MI-luokissa pakkauksen vaikutus on vähäinen.  
 
Kuljetusten osuus on hyvin pieni kaikissa luokissa siitä huolimatta, että osia kuljetetaan jopa 
Kaukoidästä asti. Tämä johtuu siitä, että ulkomailta tulevat osat kuljetaan Suomeen laivoilla ja 
laivakuljetuksen MI-kertoimet ovat hyvin pieniä auto- ja lentokonekuljetuksiin verrattuna. Au-
tokuljetusten suurten kertoimien vuoksi paljon suomalaisia osia sisältävän Ainottaren kuljetuk-
sista johtuvat materiaalipanokset ovat suuremmat kuin Sport 5000-mallin, koska Suomen sisällä 
kuljetukset tehdään rekoilla. On muistettava, että ulkomailta tulleiden osien kuljetuksista puut-
tuu sataman ja tehtaan väliset autokuljetukset niin lähtömaassa kuin Suomessa. 
 
Tuotanto, ja erityisesti siihen sisältyvä sähkönkulutus, vaikuttaa selvästi eniten veden materiaa-
lipanoksiin. Tuotannosta syntyy myös bioottisia materiaalipanoksia. Nämä panokset tulevat ra-
kennuksista. Tuotannon vaikutus abioottiseen materiaalipanokseen on myös merkittävä. Helka-
man tuotannon luvuissa ei ole huomioitu syntyviä jätteitä. 
 
 
4.1.2 Tunturin pyörät 
 
Akseli/Elina –mallin valmistus kuluttaa abioottisia luonnonvaroja 219 kg, bioottisia luonnonva-
roja 1,2 kg, vettä 9600 kg ja ilmaa 63 kg  (taulukko 3, yksityiskohdat liitteessä 4). ParkCafé –
mallin valmistus kuluttaa 298 kg abioottisia luonnonvaroja, 1,2 kg bioottisia luonnonvaroja, 11 
300 kg vettä ja 76 kg ilmaa (taulukko 4, yksityiskohdat liitteessä 5). Sport H310 –mallin val-
mistus kuluttaa 299kg abioottisia luonnonaroja, 1,2 kg bioottisia luonnonvaroja, 11 800 kg vettä 
ja 82 kg ilmaa (taulukko 5, yksityiskohdat liitteessä 6). 
 
Taulukko 3: Teräsrunkoisen Akseli/Elina-mallin valmistuksen luonnonvarojen kulutus.  

MI abiot. MI biot. MI vesi MI ilma 
Akseli/Elina 

kg % kg % kg % kg % 
Pyörän osat 166,1 75,9 4 051,1 42,2 46,4 73,8 
Pakkaus 2,1 1,0 0,3 25,0 104,7 1,1 1,3 2,1 
Kuljetukset  
(valmiit osat ja pakkaus) 1,4 0,6 12,8 0,1 1,0 1,6 

Tuotanto (energia, vesi, 
rakennukset, jätteet) 49,2 22,5 0,9 75,0 5 422,6 56,6 14,1 22,5 
         

Summa 218,8 100 1,2 100 9 591,2 100 62,8 100 
 

Taulukko 4: Alumiinirunkoisen ParkCafé-mallin valmistuksen luonnonvarojen kulutus.  

MI abiot. MI biot. MI vesi MI ilma 
ParkCafé 

kg % kg % kg % kg % 
Pyörän osat 245,9 82,4 5 735,3 50,9 59,2 77,9 
Pakkaus 2,1 0,7 0,3 25,0 104,7 0,9 1,3 1,7 
Kuljetukset  
(valmiit osat ja pakkaus) 1,1 0,4 10,4 0,1 1,4 1,8 

Tuotanto (energia, vesi, 
rakennukset, jätteet) 49,2 16,5 0,9 75,0 5 422,6 48,1 14,1 18,6 
         

Summa 298,3 100 1,2 100 11 273,1 100 76,0 100 
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Taulukko 5: Alumiinirunkoisen Sport H310-mallin valmistuksen luonnonvarojen kulutus.  

MI abiot. MI biot. MI vesi MI ilma 
Sport H310 

kg % kg % kg % kg % 
Pyörän osat 246,4 82,5 6 243,7 53,0 65,2 79,6 
Pakkaus 2,1 0,7 0,3 25,0 104,7 0,9 1,3 1,6 
Kuljetukset  
(valmiit osat ja pakkaus) 0,8 0,3 6,8 0,1 1,3 1,6 

Tuotanto (energia, vesi, 
rakennukset, jätteet) 49,2 16,5 0,9 75,0 5 422,6 46,0 14,1 17,2 
         

Summa 298,5 100 1,2 100 11 777,8 100 81,9 100 
 
 
Kaikissa kolmessa Tunturin mallissa abioottiseen materiaalipanokseen vaikuttaa selvästi eniten 
pyörän osat. Tuotannon osuus näkyy, pakkauksen ja kuljetusten osuudet ovat hyvin pienet. Bi-
oottiseen materiaalipanokseen vaikuttavat tuotanto (rakennukset ja jätteet) sekä pakkaukset. 
Veden materiaalipanokseen vaikuttavat lähinnä  pyörän osat ja tuotanto. Pakkauksen ja kuljetus-
ten osuudet ovat hyvin pieniä. Ilman materiaalipanos tulee suurimmaksi osaksi pyörän osista. 
Tuotannon osuus on näkyvä, pakkauksen ja kuljetusten osuudet pieniä. 
 
Helkaman tapaan Tunturin eri mallien materiaalipanoksissa ei ole suuria eroja. Teräsrunkoisen 
Akseli/Elina -mallin materiaalipanokset ovat kuitenkin kaikissa luokissa pienemmät kuin muilla 
malleilla. Alumiinirunkoisten ParkCafé- ja Sport H310-mallien luvut ovat lähes samaa luokkaa, 
Sport H310-mallin lukujen kuitenkin ollessa kaikissa luokissa hieman isommat kuin ParkCafé-
mallin luvut. Bioottinen materiaalipanos on kaikilla malleilla yhtä suuri. (Taulukot 3-5 ja kuvat 
3-6.) 
 
Kaikilla malleilla pyörän osat vaikuttavat eniten abioottiseen ja ilman materiaalipanokseen. 
ParkCafé- ja Sport H310-malleilla pyörän osat muodostavat suurimman osan myös veden mate-
riaalipanoksesta. Alumiinirunkoisilla pyörillä pyörän osien vaikutusta veden materiaalipanok-
seen nostaa alumiinin korkea veden MI-kerroin, 1047,7 kg/kg. Teräksen veden MI-kerroin on 
vain 56,0 kg/kg. Kaikilla malleilla pakkauksen merkitys on hyvin pieni kaikissa materiaali-
panosluokissa. 
 
Kaikilla pyörillä kuljetusten osuus on kaikissa luokissa hyvin pieni, vaikka osia pyöriin kuljete-
taan pitkienkin matkojen päästä. Laivakuljetuksen MI-kertoimet ovat kuitenkin pieniä auto- tai 
lentokonekuljetuksiin verrattuna. Ulkomailta tulevien osien sataman ja tehtaan väliset kuljetuk-
set on kuitenkin jätetty huomioimatta sekä lähtömassa että Suomessa. 
 
Akseli/Elina -mallissa tuotanto vaikuttaa eniten veden materiaalipanokseen. ParkCafé- ja Sport 
H310-malleissa tuotannon merkitys veden materiaalipanoksessa on vasta toiseksi suurin. Tuo-
tanto vaikuttaa kaikilla malleilla pakkausta enemmän bioottiseen materiaalipanokseen. Tunturin 
tuotannon luvuissa on rakennusten sekä veden ja sähkönkulutuksen lisäksi mukana myös metal-
li-, pahvi- ja paperijätteeksi päättyvien materiaalien elinkaarenaikainen luonnonvarojen kulutus. 
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4.1.3 Helkaman ja Tunturin pyörämallien materiaalin kulutuksen vertailu 
 
Kaikista viidestä tarkastellusta mallista Helkaman alumiinirunkoisella Sport 5000:lla on suurin 
abioottinen materiaalipanos (522 kg). Pienin abioottinen materiaalipanos on Tunturin teräsrun-
koisella Akseli/Elina -mallilla (219 kg). Helkaman teräsrunkoisen Ainottaren abioottinen mate-
riaalipanos on suurempi kuin Tunturin alumiinirunkoisten ParkCafén ja Sport H310-mallin abi-
oottinen materiaalipanos lähinnä tuotannosta aiheutuvien materiaalipanosten vuoksi. Jos 
tarkastellaan pelkkiä pyörän osia, on Ainottaren abioottinen materiaalipanos samaa luokkaa 
Tunturin ParkCafén ja Sport H310 -mallin kanssa. (Kuva 3) 
 

0

100

200

300

400

500

Ainotar Sport 5000 Akseli/Elina ParkCafé Sport H310

kg

Tuotanto
Kuljetukset
Pakkaus
Pyörän osat

 
KUVA 3. Vertailtujen pyörämallien valmistuksen abioottiset materiaalipanokset. 

 
 
Bioottinen materiaalipanos on pienin Helkaman Ainottarella (0,4 kg). Helkaman molempien 
mallien bioottinen materiaalipanos on pienempi kuin Tunturin pyörien (1,2 kg). Tunturin pyöri-
en suurempaa bioottista materiaalipanosta selittää osaksi se, että Tunturin tuotannon luvuissa on 
mukana myös syntyviä jätteitä, joista paperi ja pahvi aiheuttavat bioottisia materiaalipanoksia. 
Helkamalla tuotannossa syntyviä jätteitä ei ole huomioitu. Helkaman pakkauksen luvuissa sen 
sijaan on mukana käyttöopas, jota taas ei ole huomioitu Tunturin pyörämalleissa. On kuitenkin 
muistettava, että pyörien bioottiset materiaalipanokset ovat vain noin yhden kilon luokkaa kai-
killa malleilla. (Kuva 4) 
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KUVA 4. Vertailtujen pyörämallien valmistuksen bioottiset materiaalipanokset.  

 
Veden materiaalipanoksissa on suuri ero Helkaman ja Tunturin pyörien välillä. Helkaman pyöri-
en veden materiaalipanos on molemmilla malleilla lähes 50 000 kg, kun se Tunturin malleilla on 
10 000 kg:n luokkaa. Kuvasta 5 nähdään, että veden materiaalipanokseen vaikuttaa kaikilla mal-
leilla eniten tuotanto ja pyörän osat. Pyörän osien suhteen veden materiaalipanokset ovat melko 
samaa luokkaa, ero syntyy tuotannon luvuissa. Molemmilla tehtailla tuotannon lukuihin vaikut-
taa eniten sähkönkulutus. Tehtaissa tehtävät työvaiheet selittävät osaksi tuotannon lukuja; Hel-
kama valmistaa itse teräsrunkoisten pyörien haarukat ja rungot (K. Wahlberg 3.12.2004, henki-
lökohtainen tiedonanto), jolloin myös sähköä kuluu enemmän. 
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KUVA 5. Vertailtujen pyörämallien valmistuksen veden materiaalipanokset. 

 
Ilman materiaalipanoksissa Helkaman mallien luvut ovat Tunturin malleja suuremmat. Pyörän 
osien osuus on kaikilla malleilla samaa luokkaa, erot Helkaman ja Tunturin mallien välillä syn-
tyvät jälleen tuotannosta, erityisesti sähkönkulutuksesta. (Kuva 6) 
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KUVA 6. Vertailtujen pyörämallien valmistuksen ilman materiaalipanokset. 

 
Tarkastellut osatekijät (pyörän osat, pakkaus, kuljetukset ja tuotanto) vaikuttavat sekä Helkaman 
että Tunturin pyörien eri luokkien MI-lukuihin hyvin samalla tavalla; abioottiseen ja ilman ma-
teriaalipanokseen vaikuttaa suuresti pyörän osat. Kummankin tehtaan teräsrunkoisen pyörän 
materiaalipanokset ovat kaikissa luokissa pienempiä kuin tehtaan alumiinirunkoisen pyörän ma-
teriaalipanokset. Helkaman teräsrunkoisen pyörän materiaalipanokset ovat kuitenkin molempia 
Tunturin alumiinirunkoisten pyörien materiaalipanoksia suurempia (lukuun ottamatta bioottista 
materiaalipanosta). Tämä johtuu pääasiassa tuotannon sähkönkulutuksesta. 
 
 
4.2 Pyöräteiden materiaalin kulutus 
 
Vuodessa pyörätiemetriä kohden kuluu 55 kg abioottisia luonnonvaroja, 1 658 kg vettä ja 0,7 kg 
ilmaa. 
 
Kuva 7 esittää eri MI-luokkien materiaalipanoksen jakautumisen tarkasteltujen tekijöiden kes-
ken. Abioottisesta materiaalipanoksesta valtaosa aiheutuu pyörätien rakennekerroksista (päällys-
te ja muut rakenteet). Käytön aikaisen hiekoituksen ja valaistuksen osuus on pieni. Veden mate-
riaalipanoksista hieman yli puolet koostuu sadevedestä ja loput valaistuksesta, pääasiassa sen 
energiankulutuksesta. Ilman materiaalipanoksista suurin osa tulee valaistuksesta. 
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KUVA 7. Tarkasteltujen tekijöiden vaikutus pyörätien materiaalipanoksiin. 

 
 
Taulukossa 6 on tarkemmin esitetty eri tekijöiden suuruudet eri materiaalivirtaluokissa pyörä-
tiemetriä ja pyörätieneliömetriä kohden. Yksi metri pyörätietä tarkoittaa yhtä pyörätiepituusmet-
riä eli 1,5 m2 pyörätietä, koska pyörätien leveys on 1,5 m. 
 
 
Taulukko 6: Pyörätien aiheuttama luonnonvarojen  kulutus. 
 

Pyörätien MI (kantavuusluokka E, leveys 1,5 m, asfalttipäällyste) 
   

MI abiot. MI vesi MI ilma  
kg/m/v kg/m2/v kg/m/v kg/m2/v kg/m/v kg/m2/v 

Päällyste 6,5 4,3 3,0 2,0 0,01 0,007 
Muut rakenteet 44,1 29,4 0,2 0,1 0,1 0,07 
Hiekoitus 3,0 2,0 0,01 0,007 0,01 0,007 
Sadevesi  893,5 595,7  
Valaistus 1,6 1,1 761,3 507,5 0,6 0,4 
       

Summa 55,2 36,8 1658,0 1105,3 0,7 0,5 
 
 
 
4.3 Pyöräliikenteen MIPS 
 
Pyöräliikenteen MIPS-luvut on esitetty taulukossa 7. Taulukosta näkyy molempien allokointi-
vaihtoehtojen absoluuttiset luvut sekä allokointi 2:n factor-luku suhteessa ensimmäiseen allo-
kointivaihtoehtoon. Factor-luku kertoo, kuinka monta kertaa ekotehokkaampi tarkastelukohde 
on suhteessa lähtöratkaisuun (Autio & Lettenmeier 2002, 30). 
 
 
4.3.1 Allokointi 1: pyörät ja pyörätiet kokonaisuudessaan 
 
Ensimmäisellä allokointitavalla, jossa pyörätiet sisällytettiin pyöräliikenteen MIPS-lukuihin, 
abioottiseksi MIPS-luvuksi saadaan 0,5 kg/km, bioottiseksi luvuksi 0,0001 kg/km, veden luvuk-
si 18,7 kg/km ja ilman luvuksi 0,018 kg/km. 
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Abioottiseen MIPS-lukuun vaikuttaa eniten pyörätien rakenne (päällyste, rakenteet ja hiekoitus). 
Pyörien ja pyörätiealueen valaistuksen osuudet ovat pieniä. Bioottinen MIPS-luku koostuu pel-
kästään pyöristä, koska pyöräteiden rakentamisen yhteydessä tapahtuvaa raivausta ei ole otettu 
huomioon. Veden MIPS-luvussa suurimmat tekijät ovat sadevesi ja valaistus. Myös pyörien 
osuus on merkittävä. Ilman MIPS-luvussa pyörät ovat suurin tekijä, lisäksi valaistus on merkit-
tävä. (Kuva 8)  
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KUVA 8. Pyörien, pyöräteiden ja valaistuksen osuudet eri MIPS-luvuissa. 

 
 
4.3.2 Allokointi 2: pyöräteiden rakentaminen allokoidaan autoliikenteelle 
 
Tällä allokointitavalla abioottisten luonnonvarojen ja veden MIPS-luvut ovat ensimmäisen allo-
kointivaihtoehdon MIPS-lukuja pienempiä. Bioottisten luonnonvarojen ja ilman MIPS-luvut 
pysyvät samansuuruisina. Abioottinen MIPS-luku on 0,05 kg/km, bioottinen sama 0,0001 
kg/km, veden MIPS-luku 10,4 kg/km ja ilman sama 0,018 kg/km.  
 
Pyörien ja valaistuksen vaikutusta tämän allokointitavan MIPS-lukuihin voi arvioida kuvasta 8. 
Pyörien merkitys on valaistusta suurempi abioottisessa ja ilman MIPS-luvuissa. Bioottinen 
MIPS-luku koostuu tässäkin allokointivaihtoehdossa ainoastaan pyöristä. Valaistuksen osuus on 
pyöriä suurempi veden MIPS-luvussa. 
 
 
4.3.3 MIPS-lukujen tarkastelu 
 
Allokointitavalla on pyöräliikenteen abioottiseen MIPS-lukuun selvä vaikutus (taulukko 7). Pyö-
räliikenteen abioottinen MIPS-luku pienenee kymmenesosaan, jos pyöräteiden katsotaan kuulu-
van autoliikenteen aiheuttamiin materiaalipanoksiin (perustelut vrt. luku 2.1). Myös veden 
MIPS-luku pienenee arvosta 18,7 kg/km arvoon 10,4 kg/km. Ilman MIPS-luku pysyy samana, 
koska pyörätien rakentamisessa kuluvia, suhteellisen vähäisiä polttoainemääriä (vrt. Hänninen 
ym. 2005) ei ole tässä tutkimuksessa huomioitu. Bioottinen MIPS-luku ei muutu, koska kaikki 
bioottiset materiaalipanokset tulevat pyöristä, sillä pyöräteiden yhteydessä tapahtuvaa ympäris-
tönraivausta ei ole otettu huomioon. 
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Taulukko 7: Pyöräliikenteen MIPS-luvut eri allokointivaihtoehdoilla. 

Abioottinen Bioottinen Vesi Ilma  
kg/km Factor kg/km Factor kg/km Factor kg/km Factor 

Allokointi 1 0,547  0,0001  18,6905  0,018  
Allokointi 2 0,052 10,6 0,0001 1,0 10,4132 1,79 0,016 1,1 
 

Molemmissa allokointitavoissa pyörien materiaalipanoksen vaikutus pyöräliikenteen MIPS-
lukuihin saattaa todellisuudessa olla hieman matalampi, sillä 20-25 % pyöräkannasta on lasten 
pyöriä.  Lasten pyörät ovat aikuisten pyöriä muutaman kilon kevyempiä. (H. Kuva, sähköposti-
viesti 21.12.2004.) Toisaalta suuremman materiaalipanoksen aiheuttavien alumiinirunkoisten 
pyörien yleistymistä ei ole näissä laskelmissa huomioitu. 
 
 
4.4 Herkkyystarkastelut 
 
Taulukossa 8 on esitetty herkkyystarkastelujen absoluuttiset MIPS-luvut sekä muutos prosent-
teina suhteessa luvun 4.3 allokointivaihtoehtoihin. 
 
Taulukko 8: Herkkyystarkastelujen MIPS-luvut.  
Allokointitapa A1: pyörätiet sisällytetty pyöräliikenteen MIPS-lukuihin, allokointitapa A2: pyö-
räteitä ei huomioita pyöräliikenteen MIPS-luvuissa. Herkkyystarkastelu 1: teräsrunkoisten pyö-
rien korvautuminen alumiinirunkoisilla pyörillä; 2: pyörän käyttöiän pidentäminen 10 vuodella; 
3: valaistuksen materiaalien allokointi ajettujen henkilökilometrin mukaan tien leveyden sijaan; 
4: pyörätien rakenteiden käyttöiän pidentäminen 100 vuoteen (ei päällyste).  
 

Abioottinen Bioottinen Vesi Ilma  kg/km Muutos% kg/km Muutos% kg/km Muutos% kg/km Muutos% 
A1 0,558 + 2,1 0,0001 ± 0 19,8 + 2,1 0,021 + 22,9 1:Teräs > 

alumiini A2 0,063 + 22,2 0,0001 ± 0 10,8 + 3,7 0,020 + 24,4 
A1 0,534 − 2,3 0,0001 ± 0 17,6 − 6,0 0,014 − 20,6 2:Pyörän 

käyttöikä 
20 v >  
30 v 

A2 0,039 − 23,9 0,0001 ± 0 9,3 − 10,8 0,013 − 22,0 

A1 0,537 − 1,8 0,0001 ± 0 14,0 − 25,0 0,014 − 21,7 3:Valaistus 
12,5 % >  

4,2 % A2 0,042 − 18,3 0,0001 ± 0 5,7 − 44,8 0,013 − 23,2 
4:Pyörätien 
rakenteet 

60 v > 
100 v 

A1 0,384 − 29,7 0,0001 ± 0 18,7 ± 0 0,017 − 2,9 

 

Teräsrunkoisten pyörien vaihtaminen alumiinirunkoisiin pyöriin kasvattaisi abioottista MIPS-
lukua maksimissaan viidenneksellä. Kasvu johtuu alumiinin korkeammasta abioottisesta MI-
kertoimesta teräkseen nähden. Kun MIPS-luvussa on huomioitu myös pyörätiet (allokointi 1), 
pyöräkannan muutos vaikuttaisi enää vähän, koska infrastruktuurin materiaalipanos hyvin pit-
källe peittää pyörien merkityksen. Myös veden MIPS-luku olisi hieman suurempi, jos pyöräkan-
nan kaikki pyörät olisivat alumiinirunkoisia. Bioottinen ja ilman MIPS-luku pysyisivät samoina. 
Kovin merkittävää muutosta pyöräliikenteen absoluuttisissa MIPS-luvuissa ei siis tapahtuisi, 
vaikka alumiinirunkoisten pyörien osuus pyöräkannasta kasvaisikin. 
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Pyörän pidempi käyttöikä pienentää ensimmäisen allokointivaihtoehdon veden ja ilman lukuja. 
Abioottinen ja bioottinen MIPS-luvut pysyvät samoina. Toisessa allokointivaihtoehdossa piene-
nee ilman ja veden lisäksi myös abioottinen MIPS-luku. Suhteessa suurin muutos molemmissa 
allokointivaihtoehdoissa tapahtuu ilman MIPS-luvussa. 
 
Valaistuksen osuutta muuttamalla ensimmäisessä allokointivaihtoehdossa pienenevät veden ja 
ilman MIPS-luvut. Abioottinen ja bioottinen MIPS-luku pysyy samana. Toisessa allokointivaih-
toehdossa pienenevät kaikki MIPS-luvut, bioottista lukuun ottamatta. 
 
Pyöräteiden rakennekerrosten ikää nostamalla ainoastaan abioottinen MIPS-luku pienenee, kos-
ka pyöräteiden rakentaminen aiheuttaa huomattavan kertaluonteisen abioottisten luonnonvarojen 
kulutuksen. Veden kulutuksen pyörätien käyttöiän nostaminen ei vaikuta, koska sadeveden joh-
tamisesta ja valaistuksesta laskettu veden kulutus on vuosikohtainen. 
 
 
4.5 Pyöräliikenteen pinta-alan käyttö 
 
Kevyen liikenteen väylän asfaltoidun pinnan leveys on 3 metriä. Tukipientareiden leveys on 
yhteensä 0,5 metriä. Sisäluiskan leveys on kevyen liikenteen väylän poikkileikkausta ajatellen 
1,62 metriä eli yhteensä 3,24 metriä, koska sisäluiskia on kaksi. Kevyen liikenteen väylän le-
veydeksi tulee näin kaiken kaikkiaan 6,74 metriä, kun ulkoluiskia ei huomioida. Tästä puolet 
voidaan allokoida pyöräilijöille eli 3,37 metriä. 
 
Kun pyöräteitä on kaiken kaikkiaan 12 000 km, vaatii pyöräliikenne Suomessa 12 000 km x 
0,00337 km = 40,44 km2 suuruisen alan käyttöönsä. Tästä on asfaltoitua pintaa 18 km2. 
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5 TULOSTEN YHTEENVETO JA ARVIOINTI 
 
5.1 Tutkimuksen keskeiset löydökset 
 
Pyöräliikenteen MIPS-luvut 
Merkittävin pyöräliikenteen MIPS-lukuun vaikuttava tekijä on kysymys, lasketaanko pyörätei-
den aiheuttamat materiaalipanokset pyöräilyn vai autoilun aiheuttamaksi. Kahden tässä tutki-
muksessa esitetyn allokointivaihtoehdon (allokointi 1: pyörätiet sisällytetty pyöräliikenteen 
MIPS-lukuihin, allokointi 2: pyöräteiden rakentamisen materiaalipanos allokoidaan autoliiken-
teelle) luvuissa suurin ero on abioottisessa eli uusiutuvien luonnonvarojen kulutusta kuvaavassa 
MIPS-luvussa. Myös elinkaarenaikainen veden käyttö pienenee allokointivaihtoehdossa 2 lähes 
puoleen. Bioottinen (uusiutuvien luonnonvarojen kulutusta kuvaava) ja ilman (poltettua happea 
kuvaava) MIPS-luku pysyy samana, koska niihin liittyviä materiaalivirtoja ei tässä tarkasteltu 
muissa tutkimuksissa (esim. Hänninen ym. 2005) todetun vähäisen merkityksen vuoksi. 
 
Suoritettujen allokointi- ja herkkyystarkastelujen MIPS-lukujen vaihteluvälit ovat abioottisen 
MIPS-luvun osalta 0,04 - 0,6 kg/km, veden osalta 5,7 - 19,1 kg/km ja ilman osalta 0,01 - 0,02 
kg/km. Bioottinen MIPS-luku pysyy samana (0,0001 kg/km) kaikissa tehdyissä herkkyystarkas-
teluissa. 
 
Alumiinirunkoisten pyörien osuuden kasvaessa pyöräliikenteen MIPS-luvut nousevat. Pyörän 
käyttöiän nostaminen pienentää MIPS-lukuja. Pyöräteiden rakenteiden käyttöiän nostaminen 
pienentää pääasiassa abioottista MIPS-lukua. Valaistuksen jakaminen ajettujen henkilökilomet-
rien mukaan pienentää lähinnä ilman ja veden MIPS-lukuja. 
 
Pyörien materiaalipanos 
Alumiinirunkoisten pyörien materiaalipanos on teräsrunkoisen pyörän materiaalipanosta suu-
rempi abioottisen, veden ja ilman luokissa. Bioottiset materiaalipanokset ovat samaa luokkaa 
rungon materiaalista riippumatta, koska bioottinen materiaalipanos aiheutuu pääasiassa kuljetus-
ta varten olevasta pahvipakkauksesta. 
 
Eri valmistajien pyörämalleissa on myös eroja. Helkaman pyörien materiaalipanokset ovat Tun-
turin pyöriä suuremmat. Erot syntyvät pääasiassa tuotannossa. Helkaman tehtailla teräsrunkois-
ten pyörien kohdalla on enemmän työvaiheita kuin Tunturin tehtailla. Jos tuotannossa syntyvät 
erot tehtaiden pyörämallien välillä johtuvat näistä työvaiheista, voidaan olettaa, että Helkaman 
pyörien materiaalipanokset ovat realistisempia ajatellen pyörän koko elinkaarta. Helkaman lu-
vuissa näkyvät sellaiset työvaiheet, jotka Tunturin kohdalla ovat alihankkijoiden tekemiä. Nämä 
työvaiheet ovat kuitenkin osa pyörän valmistusta, joten koko elinkaarta tarkasteltaessa ne tulisi 
huomioida. 
 
Pyörämallien välisistä eroista huolimatta samat tarkastellut osatekijät (pyörän osat, pakkaus, 
kuljetukset ja tuotanto) vaikuttavat pyörien eri luokkien MI-lukuihin hyvin samalla tavalla. Suu-
rimmat tekijät lähes kaikissa luokissa ovat pyörän osat ja tuotanto. Kuljetusten osuus on kaikissa 
luokissa hyvin pieni. 
 
Pyöräteiden materiaalipanos 
Pyöräteiden abioottiseen materiaalipanokseen vaikuttaa eniten pyörätien rakennekerrokset (pääl-
lyste ja muut rakenteet). Veden materiaalipanokseen vaikuttavat lähes yhtä paljon sadevesi ja 
valaistus. Ilman materiaalipanokseen vaikuttaa eniten valaistus. Bioottisia materiaalipanoksia ei 
ole huomioitu pyöräteiden tarkastelussa. 
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5.2 Havaintoja ja johtopäätöksiä 
 
Pyörien materiaalipanoksen pienentämiseksi tulisi ensisijaisesti vaikuttaa pyörien osiin ja tuo-
tantoon. Mallista riippumatta suurimmat tekijät pyörien materiaalipanoksissa ovat itse pyörän 
osat sekä tuotanto. Ne ohittavat kuljetukset siitäkin huolimatta, että suurin osa pyörien osista 
tulee Suomeen ulkomailta, pääasiassa Aasiasta. Kuljetusten merkitys on pieni ainakin niin kauan 
kuin osat tuodaan Suomeen laivoilla. 
 
Pyörän osien kohdalla materiaalipanoksen pienentäminen voisi tarkoittaa siirtymistä kevyempiin 
osiin, ympäristöä vähemmän kuormittaviin materiaaleihin, uudelleenkäytettäviin osiin tai kierrä-
tetystä materiaalista valmistettuihin osiin. Tätä ei kuitenkaan saisi tehdä osien kestävyyden kus-
tannuksella siten, että pyörän käyttöikä lyhenee. 
 
Teräsrunkoisilla pyörillä on alumiinirunkoisia pyöriä pienemmät MIPS-arvot valmistajasta riip-
pumatta. Vaikka teräsrunkoinen pyörä on alumiinirunkoista pyörää painavampi, on sen ekologi-
nen selkäreppu kuitenkin kevyempi. Näin teräsrunkoinen pyörä on luonnonvarojen kulutuksen 
kannalta parempi vaihtoehto kuin alumiinirunkoinen pyörä. 
 
Polkupyörien tuotannossa suurin luonnonvarojen kulutus aiheutuu energiankulutuksesta ja ra-
kennuksista. Energiankulutuksen pienentämiseksi tehtaissa voidaan tehdä energiakatselmus. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö tukee yritysten energiakatselmuksia, joissa tarkastellaan yrityk-
sen sähkön, lämmön ja veden kulutusta. Katselmuksia on tehty vuodesta 1992 ja niitä on tehty 
Suomessa yli 5 000 kappaletta. Erikokoisissa teollisuusyrityksissä ja kiinteistöissä tehtyjen kat-
selmusten perusteella osoitettu säästöpotentiaali on lämmön osalta 25 %, sähkön osalta 7 % ja 
veden osalta 12 %. (Motiva Oy [viitattu 11.12.2004].) Toinen vaihtoehto energian aiheuttaman 
materiaalipanoksen pienentämiseksi on siirtyä käyttämään nykyistä pienempiä materiaalipanok-
sia aiheuttavaa sähköä, esimerkiksi tuulisähköä. 
 
Pyöräteiden materiaalipanokset ajettua kilometriä kohden ovat huomattavasi isommat kuin pyö-
rien. Siten pyöräliikenteen materiaalien kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää vaikuttamalla 
pyöräteihin ja erityisesti niiden rakenteisiin. 
 
Pyöräteiden materiaalipanosta voidaan alentaa keventämällä sen rakennekerroksia. Tämä tar-
koittaa fyysisesti ohuempia kerroksia tai kerrosten materiaalien vaihtamista sellaisiin materiaa-
leihin, joiden MI-kertoimet ovat nykyisten materiaalien kertoimia pienemmät. Fyysisesti 
ohuemmat rakennekerrokset voisivat tulla kyseeseen, jos kunnossapitokalusto olisi nykyistä 
kevyempää ja pyöräteiden väärinkäyttö eli autojen pysäköinti niillä estettäisiin. Rakennekerrok-
sia ei kuitenkaan voida ohentaa liikaa, jottei routa pääsisi vaikuttamaan päällysteeseen. 
 
Talvikunnossapitoa tarvitaan, jotta pyöräily olisi varteenotettava liikennemuoto ympäri vuoden. 
Talvikunnossapito nostaa jossain määrin pyöräteiden materiaalipanoksia, mutta voi omalta osal-
taan lisätä pyöräilyä talvella. Neuvonen (2002, 70) toteaa tutkimuksessaan, että 10 % pyöräili-
jöistä olisi valmiita lisäämään talviaikaista pyöräilyä, jos väylät olisivat talvella hyvässä kunnos-
sa. (Neuvonen 2002, 70.) 
 
Materiaalitehokkuutta voidaan parantaa myös lisäämällä palvelusuoritetta. Pyörillä ja pyörä-
teillä on tässä tutkimuksessa ollut yhteinen palvelusuorite: niillä ajettavien kilometrien määrä. 
Palvelusuorite kasvaa, jos pyörillä ajetaan enemmän. 
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Pyörien kohdalla palvelusuorite kasvaa myös, jos pyörä on kestävä ja sillä voidaan ajaa pitkään. 
Pyörien palvelusuoritteen kasvattaminen tarkoittaa mm. osien kestävyyden lisäämistä. Jo nyt on 
kuitenkin hyvin vaikea arvioida, kuinka kauan osat kestävät. Myös käyttäjien vaikutus osien 
kestävyyteen on merkittävä. Kestävät osat ja hyvin huollettu pyörä takaavat sen, että pyörä kes-
tää pitkään. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön laatima Uutta pontta pyöräilyyn – ehdotus pyöräilypoliittiseksi 
ohjelmaksi (2001) tavoitteena on kaksinkertaistaa pyöräilyn määrä vuoteen 2020 mennessä vuo-
sien 1998-1999 tasosta. Tavoitteen toteuttaminen pienentäisi pyöräliikenteen MIPS-arvoa, jos 
pyöräteiden ja pyörien määrä ei samanaikaisesti kaksinkertaistuisi. Pyöräilyn määrää olisi mah-
dollista kasvattaa, jos lyhyet automatkat korvattaisiin pyörämatkoilla. Tällä hetkellä 28 % autoil-
la tehdyistä matkoista on 0-3 kilometrin pituisia (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001, 4). 
 
Pyöräilyn määrän kasvaminen asettaa omat vaatimuksensa myös työpaikkojen peseytymis- ja 
pukeutumistiloille sekä pyöräpysäköinnille kiinteistöissä, työpaikoilla ja joukkoliikenneasemilla 
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2001, 27). Näiden tekijöiden merkitystä pyöräilyn MIPS-luvun 
kannalta ei ollut tässä työssä mahdollista tutkia. 
 
Infrastruktuurin vaikutus pyöräliikenteen MIPS-arvoon on huomattavasti suurempi kuin pyörien 
vaikutus. Sama ilmiö on havaittavissa muissa verkkomaiseen infrastruktuuriin perustuvissa lii-
kennemuodoissa eli tie- ja raideliikenteessä (vrt. Pusenius 2004 ja Vihermaa 2005). Pyöräliiken-
teen kannalta tämä antaa aihetta pohtia keinoja, joilla voitaisiin kehittää pyöräliikennettä ja pyö-
räliikenneverkostoa mahdollisimman vähällä lisärakentamisella. Tällaisia keinoja ovat 
esimerkiksi pyöräliikenteen ohjaaminen vähäliikenteisille kaduille tai yksityisteille (vrt. Somer-
palo & Korhonen 2004). Tämä tukisi myös pyöräliikenteen turvallisuutta, sillä vastoin yleistä 
käsitystä pyöräily on turvallisinta kaduilla ja teillä autojen seassa ja vähiten turvallista katujen 
kyljessä olevilla pyöräteillä (Monheim & Monheim-Dandorfer 1990; Aultman-Hall & Hall 
1998; Räsänen & Summala 1998; Aultman-Hall & Kaltenecker 1999). 
 
 
5.3 Arvio MIPS-menetelmän soveltuvuudesta 
  
FIN-MIPS –Liikenne hankkeelle oli asetettu neljä tavoitetta: tukea liikenne- ja viestintäministe-
riön ekotehokkuutta koskevan tiedon keräämistä, luoda uutta tietoa Suomen liikenteen MIPS-
luvuista, mahdollistaa eri liikennemuotojen keskinäinen vertailu ekotehokkuuden kannalta sekä 
kertoa liikenteen kehittämismahdollisuuksista ekotehokkuuden kannalta siten, että suunnittelu- 
ja investointipanokset voitaisiin kohdistaa kestävän kehityksen mukaisella tavalla. Pyöräliiken-
teen osalta tavoitteena oli selvittää, paljonko luonnonvaroja kuluu ajettua kilometriä kohden, 
miten pyöräliikenteen luonnonvarojen kulutus jakautuu pyöräteiden ja pyörien välillä, mitkä 
ovat suurimmat luonnonvaroja kuluttavat osatekijät pyöräteillä ja pyörillä, eroaako eri pyörämal-
lien luonnonvarojen kulutus toisistaan sekä kuinka paljon pyöräliikenne käyttää pinta-alaa Suo-
messa. 
 
Tämä osatutkimus saavutti tavoitteen ekotehokkuutta koskevan tiedon keräämisessä ja tietopoh-
jan luomisessa Suomen liikenteen MIPS-luvuista. Polkupyöräliikennettä koskeva osakokonai-
suus kertoo pääasiassa sen, että pyöräliikenteen ekotehokkuutta tarkasteltaessa infrastruktuurin 
vaikutus pyöräliikenteen MIPS-arvoon on huomattavasti suurempi kuin pyörien vaikutus. Tieto 
pyöräteiden suuresta vaikutuksesta koko pyöräliikenteen MIPS-arvoon antaa aihetta pohtia kei-
noja, joilla kehitettäisiin pyöräliikennettä ja sen väyläverkostoa mahdollisimman pienellä lisära-
kentamisella. Tämä voi auttaa kohdistamaan investointeja kestävän kehityksen mukaisella taval-
la. 
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Pyörien kohdalla osien raaka-aineiden kuljetukset ja osien valmistamiseen tarvittavien materiaa-
lien kulutus on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Myös pyöräteiden kohdalla rakennekerrosten 
materiaalien kuljetukset, rakennuspaikalta poistettavat materiaalit, kunnossapitovälineiden mate-
riaalit ja niiden polttoaineen kulutus on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa on käy-
tetty paljon keskiarvoja, yksinkertaistuksia ja oletuksia, mikä onkin MIPS-tutkimuksissa ja elin-
kaariarvioinneissa yleistä. Tärkeintä on se, että prosessien merkittävimmät osa-alueet pystytään 
ottamaan tarkasteluun mukaan. 
 
Tässä tutkimuksessa olisi esimerkiksi pyörien tarkastelu voitu jättää vähemmälle huomiolle, 
koska pyörien vaikutus lopulliseen MIPS-lukuun on allokointivaihtoehdossa 1 pieni. Jos tutki-
muksessa olisi keskitytty tarkastelemaan enemmän pyöräteitä, koko pyöräliikenteen MIPS-arvo 
olisi saattanut nousta, kun suurimman tekijän tarkastelussa olisi menty syvemmälle ja useampia 
osioita olisi sisällytetty mukaan tarkasteluun. 
 
 
5.3.1 MIPS-mittarin käyttöä tukevia näkökulmia 
 
Yleisesti ottaen MIPS-mittarin käyttö antaa tulokseksi selkeitä lukuja, joita on helppo vertailla 
keskenään. MIPS-mittarin käytön etuna onkin sen "konkreettisuus". Selkeä luku on helposti 
ymmärrettävissä ja yhdellä silmäyksellä voidaan havaita monien eri tuotteiden tai palveluiden 
luvut tai eri tekijöiden osuudet. Tämä kuitenkin vaatii, että varsinkin FIN-MIPS Liikenne -
hankkeen kaltainen tutkimus, jossa tarkastellaan useita hieman erilaisia yhteiskunnallisia järjes-
telmiä, tehdään yhteisten rajausten mukaisesti. 
 
MIPS-mittarin käyttö tutkimuksessa, jossa tutkitaan liikenteen ekotehokkuutta, tuo uuden näkö-
kulman keskusteluun liikenteen ympäristövaikutuksista. Yleensä liikenteen ympäristövaikutuk-
sista puhuttaessa argumentit koskevat liikenteen aiheuttamia päästöjä. MIPS-mittarin avulla tuo-
daan esille kokonaisvaltaisempi kuva, jossa mukana ovat myös käytetyt, sinänsä myrkyttömät 
aineet kuten maamassat. Ekotehokkuusajattelun myötä kiinnitetään huomiota infrastruktuurin ja 
liikennevälineiden rakentamiseen, käyttöön ja käytöstä poistamiseen eli liikenteen koko elinkaa-
reen. Erityisesti uusia vähäpäästöisiä teknologioita mietittäessä on hyvä pitää mielessä myös 
liikenteen muut ympäristölle aiheuttamat vaikutukset. 
 
Koko elinkaaren aikaisen tarkastelun lisäksi MIPS-mittarin avulla voidaan tuoda esille materiaa-
linkulutuksen piilovirrat. Harvoin ajatellaan, kuinka suuria ekologisia selkäreppuja tuotteet ja 
palvelut kantavat mukanaan. Piilovirrat eivät ole ihmisille kovin konkreettisia. Niitä ei voi näh-
dä, joten niiden vaikutuksia ei juuri ajatella. Usein piilovirtojen aiheuttamat ympäristövaikutuk-
set ovat kaukana sieltä, missä itse tuotetta käytetään. 
 
MIPS-mittari ottaa huomioon myös tuotteen elinkaaren aikana tuottamat palvelut. Kun materiaa-
lipanoksesta vastaa usein valmistaja, käytön aikaisten palvelujen tuottamiseen käyttäjällä on 
suuri vaikutus. MIPS-mittari huomio hyvin kuluttajan vastuun tuotteesta. Ympäristöä kuormite-
taan turhaan, jos ostetaan tuotteita, joita ei sitten käytetä. Valmistaja tekee oman osansa vaikut-
tamalla materiaalipanokseen, mutta ei ole yksin vastuussa tuotteen ekotehokkuudesta. 
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5.3.2 MIPS-mittarin käytön ongelmia 
 
MIPS-mittarin käyttö antaa tulokseksi selkeitä lukuja tuotteen tai palvelun aiheuttamasta ympä-
ristökuormituspotentiaalista koko sen elinkaaren ajalta. Näitä lukuja on helppo vertailla ja siten 
löytää ympäristöä vähiten kuormittava tuote tai palvelu. Kuten luvussa 4.3 huomataan, ei yhden 
luvun aikaansaaminen kuitenkaan ole yksiselitteistä. Allokoinnin merkitys lukujen suuruuteen 
on merkittävä ja liikenneinfrastruktuurin käyttöä koskevien allokointipäätösten tekeminen on 
vaikeaa, koska linjauksiin vaikuttavat myös liikennepoliittiset näkemykset. 
 
Allokoinnin vaikeudesta johtuen MIPS-mittarin käyttö monimutkaisten, yhteiskunnasta riippu-
vaisten järjestelmien vertailuun aiheuttaa omat haasteensa. Yhteiskunnasta riippuvien järjestel-
mien taustalla on poliittisia intressejä ja nämä intressit saattavat vaikuttaa tulosten suuruuteen. 
Kun esitetään useampia vaihtoehtoisia MIPS-lukuja, on ihmisten helppo valita sieltä se, joka 
tukee parhaiten heidän ajamaansa asiaa. "Pyöräihmiset" saattavat valita allokointi 2:n luvut, "au-
toihmiset" allokointi 1:n luvut. Liikenne-MIPS –hankkeessa tullaan kuitenkin esittämään suosi-
tukset hankkeen jälkeen yleisesti käytettävistä MIPS-luvuista ja niiden takana olevista allokoin-
titavoista eri liikennemuotojen edustajien yhteistyönä. Tämä auttaa hyvin perusteltavien 
valintojen tekemisessä. 
 
Voidaan myös pohtia sitä, pyrkiikö MIPS-mittari liian suuriin yksinkertaistuksiin. Vaikka raja-
usten puolesta saadaan vertailukelpoisia tuloksia, voidaan pohtia sitä, onko mielekästä verrata 
esimerkiksi pyöräliikennettä ja lentoliikennettä toisiinsa. Näillä kahdella kulkutavalla tehdään 
hyvin erilaisia matkoja. Toisella käydään töissä, koulussa tai lähikaupassa, toisella matkustetaan 
jopa maapallon toiselle puolelle. Ne eivät ole toistensa vaihtoehtoja. Tuotteilla täytyy olla sa-
manlainen ja samaa suuruusluokkaa oleva palvelusuorite, jotta niiden vertailu olisi mielekästä. 
Yksiselitteisen palvelusuoritteen löytäminen on kuitenkin hankalaa. Ajettu henkilökilometri ei 
ole pyöräilyn palvelusuoritteena yksiselitteinen, koska kuntoilun vuoksi pyöräilevällä ei ajetut 
kilometrit ole ensisijainen hyöty. Toisaalta ajettua kilometriä kohden laskettuja MIPS-lukuja 
voidaan käyttää erityyppisten toimintojen varsinaiseen vertailuun. 
 
Yksinkertainen tulos on periaatteessa mielekäs, jos tulos on todellisuutta kuvaava ja siten suun-
taa antava. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen tai palvelun kannalta merkittävät prosessit on otettu 
tarkastelussa huomioon ja niiden suuruusluokka on selvillä, vaikka niitä ei olisi syvällisemmin 
tutkittu. MIPS-mittaria käytettäessä on syytä pitää mielessä, että se jättää erään liikenteen kan-
nalta merkittävän prosessin (lähes) kokonaan huomiotta. Se ei huomioi päästöjä. Päästöt ovat 
yksi liikenteen suurimmista ympäristövaikutuksista. Vaikka palamisilman määrä on yhteydessä 
hiilidioksidipäästöihin, aiheutuu liikenteestä myös haitta-ainepäästöjä, jotka vaikuttavat ympä-
ristöömme. 
 
 
5.4 Aiheita mahdollisiin jatkotutkimuksiin 
 
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että pyöräliikenteen MIPS-arvoon vaikuttaa 
huomattavasti enemmän pyöräteiden kuin pyörien materiaalipanokset. Pyöriä on tarkasteltu 
melko yksityiskohtaisesti, pyöräteiden tarkastelu on tapahtunut yleisemmällä tasolla. Tarkempi-
en MIPS-lukujen selvittäminen voi tulevaisuudessa tulla kyseeseen. Tämä tarkoittanee, että pyö-
räteitä tarkasteltaisiin syvemmin kuin tässä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tarkastelutark-
kuus riittää kertomaan pyöräteiden suuren roolin pyöräliikenteen MIPS-luvussa. Pyöräteiden 
tarkempi tarkastelu mahdollistaisi rakennekerrosten vaihtoehtoisten materiaalien ja niiden mää-
rän tarkastelun. Tarkemmassa tarkastelussa voitaisiin käydä läpi eri pyörätietyyppien materiaali-
panoksia ja vertailla niitä toisiinsa. 
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Pyörien kohdalla MIPS-tarkastelua voisi laajentaa koskemaan ulkomailla valmistettuja pyöriä ja 
vertailla niiden lukuja Suomessa tehtyihin pyöriin. Vuoden 1993 jälkeen yli 50 % vuosittain 
Suomessa myydyistä pyöristä on ollut ulkomailla valmistettuja. Vuonna 2004 myydyistä pyöris-
tä 70 % oli ulkomailla valmistettuja. (Silander 2005, 20.) Ulkomailla valmistettujen pyörien 
osuus Suomen pyöräkannasta on siis merkittävä. Tämän huomioiminen laskennassa vaatisi kui-
tenkin lisäresursseja, koska tietojen hankinta ulkomailta on työlästä. Pyöriin kohdistuva tarkem-
pi tutkimus voisi selittää myös tässä tutkimuksessa esille tulleen eron Helkaman ja Tunturin tuo-
tannon MIPS-lukujen välillä. 
 
Tätä tutkimusta tehdessä on törmätty siihen tosiseikkaan, että pyöräilyn ja yleensä kevyen lii-
kenteen tutkimus on Suomessa vielä vähäistä. Esimerkiksi yksiselitteisiä tilastotietoja pyöräilyn 
määrästä ei ole. Henkilöliikennetutkimuksissa ihmiset joutuvat itse arvioimaan pyöräilemiensä 
matkojen pituudet. Osittain tämä johtuu siitä, että pyörissä ei ole matkamittaria vakiovarusteena 
kuten muissa liikennevälineissä. Pyöräilyn todellisen määrän selvittäminen on kuitenkin edel-
leen tarpeellista ja se auttaisi myös liikenteen suunnittelua ja ohjaamista kestävän kehityksen 
suuntaan. 
 
Kvantitatiivisia tietoja pyöristä ja pyöräilystä ei juuri ole saatavissa. Kvalitatiivisia tutkimuksia 
kevyestä liikenteestä ja pyöräilystä on tehty. Neuvonen (2002) on tutkinut pyöräilyn määrään 
vaikuttavia tekijöitä, Perälä (2000) kevyen liikenteen väylien kunnossapitotasoa. Pyöräilyllä ei 
Suomessa ole vastaavanlaisia etujärjestöjä kuin autoilulla. Tämä voi vaikuttaa siihen, että kvan-
titatiivisia tutkimuksia pyöräilystä ei juuri ole tehty. Pyöräilypoliittisen ohjelman tavoitteena on 
esittää väylälaitoksille pyöräilyn tulostavoitteet. Tämä vaatii myös kvantitatiivisten tutkimusten 
tekemistä jatkossa. Pyöräilypoliittisen ohjelman lisäksi liikenne- ja viestintäministeriöllä on 
käynnissä Kevyen liikenteen tutkimusohjelma (2001) sekä Kevyen liikenteen laskentojen kehit-
tämishanke (2003). Molempien tarkoituksena on tuottaa myös kvantitatiivista tietoa niin pyöräi-
lystä kuin kävelystä sekä parantaa kevyen liikenteen asemaa suomalaisessa liikennepolitiikassa. 
 
Pyöräteiden suuri merkitys pyöräilyn materiaalipanoksessa antaa aihetta tutkia, miten pyöräilyä 
voitaisiin edistää mahdollisimman pienellä lisärakentamisen tarpeella. Tähän liittyy esimerkiksi 
mahdollisuuksien selvittäminen pyöräilyn ja sen reittien kehittämiseksi turvallisesti olemassa 
olevilla teillä ja kaduilla. 
 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pyöräliikenteen aiheuttamaa luonnonvarojen kulutusta ajettua 
kilometriä kohden. FIN-MIPS Liikenne –hankkeen toisen vaiheen tutkimusten tehtäväksi jää 
infrastruktuurin eli pyöräteiden rakenteen materiaalipanosten lopullisen allokointitavan määritte-
ly. Tämä tulee mahdollistamaan yleisesti käytettävien MIPS-lukujen esittelyn ja levittämisen 
sekä eri liikennemuotojen vertailun luonnonvarojen käytön kannalta.  
 
Kuljettuja kilometrejä kohden laskettujen MIPS-lukujen lisäksi on tarvetta pohtia koko liikenne-
järjestelmän materiaali-intensiteettiä ja sen alentamista. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja 
palvelujen keskittyminen ovat tämän hetken kehityssuuntia, jotka sekä lisäävät infrastruktuurin 
ja luonnonvarojen käytön tarvetta että heikentävät pyöräilyn toimintaedellytyksiä päivittäisessä 
työ- ja asiointiliikenteessä. Liikenteen materiaali-intensiteettiä pohtiessa on siis samalla syytä 
tarkastella koko yhdyskuntarakenteen materiaali-intensiteettiä sekä keinoja sen pienentämiseksi. 
Siihen tämä tutkimus antaa omalta osaltaan lähtötietoja. 
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