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Johdanto


 
”Liikennejärjestelmän tila 2010” on pilotti mittaristosta, joka 
tarkastelee liikennejärjestelmän ominaisuuksien kehitystä ja sen 
merkitystä yhteiskunnalle valtakunnan tasolla yli liikennemuotojen.



 
Pilotti on tehty osana kehittämisprojektia, jossa on tunnistettu 
liikennejärjestelmän tilankuvauksen mittareita pilottia laajemmin ja 
esitetty ehdotus tilankuvauksen tavoitteellisesta sisällöstä ja 
liikennejärjestelmän tilan mittareiden kehittämiskohteista.



 
Liikennejärjestelmän tilan mittareita voidaan käyttää muun muassa:
– liikennepolitiikan linjausvaihtoehtojen, liikennepoliittisen strategian ja 

liikennepoliittisen selonteon tausta-aineistona 
– liikennepolitiikan vaikuttavuustavoitteiden määrittelyssä ja tavoitteiden 

mittareiden kehittämisessä
– Liikenneviraston ja liikenteen turvallisuusviraston ohjauksen ja 

tulostavoitteiden tarpeen tunnistamisessa ja määrittelyssä
– Liikenneviraston seurannan mittareiden tunnistamisessa ja kehittämisessä.



 
Liikennejärjestelmän tilan seurantaa on aiheellista päivittää muutaman 
vuoden välein tukien liikennepolitiikan valmistelun syklejä. Pilotissa 
olevien mittareiden arvojen päivittämisen lisäksi seurantaan tulee lisätä 
tarpeen mukaan uusia mittareita, ja siitä voi vastaavasti poistaa 
tarpeettomiksi todettuja mittareita.
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Konsultin työryhmä
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Tilan kuvauksen rakenne

* Tässä

 

tilan kuvauksen pilotissa ei ole mittareita näille osa-alueille



0. Toimintaympäristön muutoksia



Teemat Avainmittarit Mitä indikoi? Tietolähde
Aluerakenteen 
muutos

0.1 Muuttoliike, taajamien 
väestökehitys (kaupunkiseutujen, 
kaupunkimaisten kuntien ja muiden 
kuntien nettomuutto, taajama- 
alueiden väkiluku, asukastiheys, 
asuntojen ja rakennusten määrä)

Liikkumisen kysyntäpotentiaalin 
sekä väyläpalvelujen tarpeen 
alueellista muutosta.

Tilastokeskus

Väestön määrä ja 
ikärakenne

0.2 Väestö ja ikärakenne (Suomen 
väestön kehitys ja ennuste 
ikäluokittain, väestöennuste 
suuralueittain)

Ikäryhmien määrän kehitystä, 
asutuksen valtakunnallista 
jakaumaa tulevaisuudessa.

Tilastokeskus

Kotitalouksien 
tulot, varallisuus 
ja kulutus

0.3 Kotitalouksien tulot ja kulutus 
(kotitalouksien tulot ja varallisuus, 
kotitalouksien kulutus ja sen rakenne)

Kotitalouksien kulutus- 
mahdollisuuksia ja kulutuksen 
rakennetta. Liikenteen 
merkitystä kotitalouksien 
kulutuksessa.

Tilastokeskus

Kansantalous ja 
ulkomaan- 
kauppa

0.4 BKT ja ulkomaankauppa 
(BKT:n arvo ja vuosimuutos, 
ulkomaankaupan ja kauppataseen 
arvo ja vuosimuutokset)

Suomen talouden kehittymistä, 
tavaraliikenteen tarvetta, 
liikennejärjestelmän 
kehittämisen taloudellisia 
edellytyksiä.

Tilastokeskus

Liikenteen 
kysyntä

0.5 Liikenteen kysyntä (kotimaan 
henkilö- ja tavaraliikenteen kehitys ja 
ennuste, liikennesuoritteen 
vuosimuutos)

Suomen liikennejärjestelmän 
kysynnän kehitystä 
tulevaisuudessa.

Tilastokeskus



0.1 Muuttoliike, taajamien väestökehitys
K
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s

Muuttoliikkeen suuntautuminen kaupunkeihin ja taajamien kasvu merkitsevät liikenteen kysynnän kasvua 
näillä

 

alueilla. Muualla päivittäisen liikkumisen kysyntä

 

vastaavasti jatkuvasti vähenee. Taajamien 
asukastiheys ei näytä

 

kasvavan asukasmäärän myötä, mikä

 

kertoo taajamien maantieteellisestä

 
laajenemisesta.  Valtakunnallisesti ajatelleen väestön keskittyminen parantaa edellytyksiä

 

muun muassa 
kaupunkienvälisen joukkoliikenteen kysyntäpotentiaalin kasvulle. Taajamissa ja kaupunkiseuduilla väestön 
määrän kasvu lisää

 

autoliikenteen määrää

 

, mikä

 

merkitsee paikoin ruuhkautumista. Paikalliselle 
joukkoliikenteelle on enemmän kysyntäpohjaa, mutta taajamien laajeneminen ja pitkään jatkunut 
kehyskuntien kasvu hankaloittaa tehokkaan ja hyvän palvelutason joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä.M
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Lähde: TK

Viime vuosina muuttoliike on suuntautunut erityisesti kaupunki-

 

seutujen kehyskuntiin, kun taas kaupunkiseutujen keskus-

 

kuntien muuttoliike on ollut tappiollista. Vuonna 2008 keskus-

 

kuntien muuttovoitto oli kuitenkin taas noin 4 000 asukasta.

Taajamien osuus asunnoista, rakennuksista ja väestöstä

 

kasvaa jatkuvasti, joskin kasvu on loiventunut 1990-luvulla. 
Taajamien asukastiheys on 2000-luvulla tasaantunut tasolle 
noin 600 asukasta neliökilometrillä.



0.2 Väestö ja ikärakenne
K
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Ennusteiden mukaan Suomen väkiluku ylittää

 

6 miljoonaa vuoden 2040 jälkeen. Väestön ikärakenne 
muuttuu olennaisesti, ja yli 70-vuotiaiden kansalaisten määrä

 

kaksinkertaistuu nykyisestä. Ikääntyneiden 
kansalaisten määrän kasvu merkitsee muun muassa julkisen liikenteen palveluiden tarpeen kasvua. 
Ikääntyneiden autoilijoiden ja liikkujien turvallisuus nousee isoksi

 

haasteeksi. Valtakunnallisesti väkiluku 
kasvaa eritoten Etelä-

 

ja Länsi-Suomen kaupungeissa ja niiden ympäristöissä. Pohjois-

 

Suomen väkiluku 
pysyy suunnilleen nykyisellä

 

tasolla muutamien seutukuntien väkiluvun voimakkaan kasvun takia. Itä-

 
Suomessa väki vähenee. Kasvavilla alueilla liikenteen kysyntä

 

kasvaa aiheuttaen kasvun haasteita. 
Väkiluvultaan vähenevillä

 

alueilla haasteena ovat vähenevä

 

kysyntä

 

ja liikennepalvelujen kasvavat 
kustannukset.

M
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Vuonna 2009 Suomessa oli 5,35 milj. asukasta, joista 
23 % alle 19-vuotiaita, 54 % 20–60-vuotiaita, 12 % 61–

 

70-vuotiaita ja 11 % yli 70-vuotiaita. Vuonna 2060 
suomalaisia on 6,21 miljoonaa, joista  21 % alle 19-

 

vuotiaita, 46 % 20–60-vuotiaita, 11 % 61–70-vuotiaita ja 
22 % yli 70-vuotiaita. 

Vuonna 2009 Etelä-Suomen väkiluku 2,67 miljoonaa, Länsi-

 

Suomen 1,36 miljoonaa, Pohjois-Suomen 0,64 miljoonaa ja Itä-

 

Suomen 0,65 miljoonaa. Vuonna 2040 Etelä-Suomen väkiluku on 
kasvanut 3,13 miljoonaan (17 %), Länsi-Suomen 1,50 miljoonaan 
(11 %), Pohjois-Suomen 0,71 miljoonaan (10 %) ja Itä-Suomen 
vähentynyt 0,62 miljoonaan (-6 %). Lähde: TK



0.3 Kotitalouksien tulot ja kulutus
K
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Kotitalouksien tulot, varallisuus ja kulutus ovat kasvaneet talouden kehitystä

 

seuraten. Varallisuuden 
kasvu pienentää

 

liikkumisen hinnan merkitystä

 

liikkumismahdollisuuksille. Tulojen ja varallisuuden kasvu 
sekä

 

autoveron keveneminen ovat lisänneet autonomistusta, erityisesti toisen tai kolmannen auton 
hankintaa kotitalouksiin. Asumisen ja liikkumisen yhteinen osuus

 

kotitalouksien kulutuksesta on vuodesta 
1985 lähtien ollut 42–44 prosenttia. Liikennemenojen osuus suhteessa asumismenoihin on

 

tasaisesti 
hieman kasvanut. Yksinkertaistaen ja yleistäen tämä

 

kertoo siitä, että

 

kotitaloudet valitsevat edullisemman 
asumisen kauempaa työpaikoista ja palveluista, jolloin heidän liikennemenonsa vastaavasti kasvavat. M
er
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Kotitalouksien käytettävissä

 

olevat tulot ja varallisuus 
kasvavat. Kotitalouksien keskimääräinen koko 
pienenee. Kotitalouksien päivittäinen työssäkäynti 
vähenee.

Kotitalouksien kulutus seurailee talouden kehitystä

 

ja on kasvanut 
2000-luvulla voimakkaasti. Suurimman osan kulutuksesta vievät 
asuminen ja energia (27 %), liikenne (16 %) elintarvikkeet (13 %), 
muut tavarat ja palvelut (12 %) sekä

 

kulttuuri ja vapaa-aika (11 %).

Lähde: TK



0.4 BKT ja ulkomaankauppa
K
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Bruttokansantuotteen kasvu indikoi kansakunnan taloudellisen hyvinvoinnin kasvua. Liikenteellisesti 
taloudellinen kasvu merkitsee kaiken liikenteen mutta erityisesti autoistumisen ja henkilöautoliikenteen 
sekä

 

tavaraliikenteen kasvua. Vuonna 2009 lama näkyi selvästi ulkomaankaupassa, mikä

 

puolestaan on 
heijastunut kauppamerenkulun tuonti-

 

ja vientikuljetusten selvään vähenemiseen vuodesta 2008 vuoteen 
2009. Tästä

 

edelleen on seurannut kotimaan tavaraliikenteen suoritteen väheneminen satamiin 
suuntautuvissa kuljetuksissa. BKT:n kasvu ja kauppataseen vahvuus vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka 
hyvin yhteiskunnalla on varaa julkisiin investointeihin (kuten liikenneinfrastruktuuri) ja julkiseen 
kulutukseen (kuten joukkoliikenteen ostot ja tuet).

M
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Lähde: Tulli

Suomen bruttokansantuote kasvoi  
2000-luvulla jopa 8 prosentin 
vuosivauhtia. Vuosikymmen päättyi 
lamaan ja ennennäkemättömän 
suureen BKT:n laskuun vuonna 
2009.

Suomen ulkomaankaupan 
kasvuluvut ovat 2000-luvulla olleet 
samaan suuruusluokkaa BKT:n 
kasvun kanssa. Tuonnin osuus on 
tasaisesti kasvanut ja vastaavasti 
kauppataseen ylijäämä

 

pienentynyt.

Lähde: TK



0.5 Liikenteen kysyntä
K
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Kotimaan henkilöliikenteen kysyntä

 

on kasvanut suhteellisen tasaisesti, keskimäärin  noin 1,8 prosentin 
vuosivauhdilla. Tavaraliikenteen suoritteen kasvu on ollut loivempaa ja vuosivaihtelut suurempia. 
Liikenteen volyymin kasvuennusteen mukaan kotimaan henkilö-

 

ja tavaraliikenne jatkavat kasvuaan 
suunnilleen toteutuneella uralla. Tavaraliikenteessä

 

voidaan odottaa suurempia vaihteluja muun muassa 
eri toimialojen kehityksestä

 

riippuen. Alueellisesti liikenteen kasvussa todennäköisesti on suuriakin 
vaihteluja.M
er

ki
ty

s

Lähde: Toteutunut kehitys: TK, ennuste: EU Liikenne ja 
ympäristö/PRIMES -malli

Kotimaan henkilöliikenteen suorite on kasvanut vuosien 1975 ja 
2009 välillä

 

noin 81 % ja tavaraliikenteen suorite noin 43 %. 
Henkilöliikenteen vuosikasvu on ollut keskimäärin 1,8 % ja 
tavaraliikenteen 0,7 % (vuotta 2009 lukuun ottamatta 1,2 %). 
Euroopan komission liikenneskenaarioiden mukaan suomen 
liikennesuorite kasvaa seuraavan 20 vuoden aikana noin 20 %. 
Tämä

 

ennuste tarkoittaa, että

 

kasvu jatkuu keskimäärin 
samansuuruisena kuin aiemminkin.

Henkilöliikenteessä

 

kasvu on ollut jatkuvaa, joskin 1990-

 

luvun laman vaikutus näkyy. Tavaraliikenteessä

 

on 
enemmän vuosikasvun heilahtelua. Vuoden 2009 
talouslama näkyi erityisesti tavaraliikenteen suoritteissa.



1. Liikkujan näkökulma, 
henkilöliikenne



Teemat Avainmittarit Mitä indikoi? Tietolähde

Matkojen 
toimivuus

1.1 Matkojen nopeus ja suorite 
(matkasuoritteen, matkanopeuden ja 
matkaluvun trendi,  matkojen nopeus ja 
matkasuorite eri alueilla)

Kotimaan päivittäisten matkojen 
nopeuden, pituuden ja määrän 
kehitystä.

HLT

1.2 Tienkäyttäjien tyytyväisyys 
talvihoitoon (tyytyväisyys yhteensä, 
tyytyväisyys pääteillä, tyytyväisyys muilla 
teillä ja tyytyväisyys JKPP-väylillä)

Tienkäyttäjien kokemusta siitä, 
kuinka hyvin liikennejärjestelmä 
vastaa kansalaisten tarpeita. 

Liikennevirasto

Liikkumisen 
hinta 
kotitalouksille

1.3 Liikkumisen hinnat ja 
kotitalouksien liikennemenot (eräiden 
polttoaineiden, joukkoliikennelippujen ja 
taksimatkojen hintakehitys, kotitalouksien 
liikennemenot ja muut kulutusmenot)

Kotitalouksien liikennemenojen 
muutosta ja muutoksen 
aiheuttavia tekijöitä.

Tilastokeskus

Kaupunkien 
välinen 
saavutet- 
tavuus

1.4 Yhteydet eräistä kaupungeista 
Helsinkiin (junien, linja-autojen ja 
lentovuorojen määrä yhteysväleillä, nopein 
matka-aika junalla tai linja-autolla 
yhteysväleillä)

Kaukoliikenteen 
peruspalvelutason toteutumista 
ja palvelutason kehittymistä 
maan eri osissa.

Juna-, bussi- ja 
lentoyhtiöiden 
aikataulut

1.5 Eräiden matkaketjujen 
kokonaismatka-aika (matka-aika eräistä 
osoitteista Helsinki-Vantaan lentoasemalle 
junalla/linja-autolla ja henkilöautolla, 
matka-aika eräistä osoitteista Joensuuhun 
junalla/linja-autolla ja henkilöautolla)

Havainnollistaa eräiden 
matkaketjujen kokonaismatka- 
aikaa (vertailukohtana 
yhteysvälikohtaisiin 
aikataulunmukaisiin matka- 
aikoihin).

Internetin 
matka- ja 
reittipalvelut 
(matka.fi, 
eniro.fi)

1.6 Junaliikenteen täsmällisyys 
(kaukojunista max 5 minuuttia 
määräasemalla myöhästyneet, lähijunista 
max 3 minuuttia määräasemalla 
myöhästyneet)

Junalla matkustamisen 
täsmällisyyttä kotimaan 
liikenteessä.

Liikennevirasto



1.1 Matkojen nopeus ja suorite
Tietoa suomalaisten liikkumisesta saadaan liikennetutkimuksista,

 

joita tehdään alueellisesti silloin tällöin 
ja valtakunnallisesti noin 6 vuoden välein (HLT). Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on 
käytännössä

 

ainoa tutkimus-/mittaustapa päästä

 

käsittelemään matkoja väylien ja liikenneyhteyksien 
sijaan. Päivittäisten matkojen palvelutasolle ei ole täsmällisiä

 

tavoitteita, mutta yleisesti tavoitellaan 
liikkumisen ja eritoten työmatkojen sujuvuutta.

Ti
la

Päivittäisten matkojen keskinopeuden kasvu indikoi liikennejärjestelmän palvelutason jatkuvaa 
kehittymistä. Matkaluvun pysyminen jokseenkin vakiona kertoo siitä, että

 

päivittäisissä

 

liikkumis-

 
tarpeissa ei ole määrällisesti tapahtunut olennaista muutosta vuosikymmeniin. Sen sijaan matkojen 
pituus jatkuvasti kasvaa. Kehitys voidaan yhdistää

 

liikenteen ja maankäytön kehityksen 
vuorovaikutukseen: Maankäyttö

 

pidentää

 

hajautuessaan matkoja mutta samalla siirtää

 

ne 
nopeammille yhteyksille. Toisaalta liikenneyhteyksien nopeuttaminen luo edellytyksiä

 

pidemmille 
matkoille.
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Suomalaisten tekemien matkojen keskinopeus ja 
keskimääräinen matkasuorite ovat kasvaneet jatkuvasti. 
Matkaluku on pysynyt suunnilleen ennallaan, joten matkat 
ovat sekä

 

pidentyneet että

 

nopeutuneet.
Lähde: HLT:t

 

1974–2004 / VTT, Tuuli Järvi

Suomalaisten tekemien matkojen keskinopeus ja keskimääräinen 
matkasuorite ovat suurimmat haja-asutusalueella ja pienten 
työssäkäyntialueiden (kuten Salo tai Kajaani) reuna-alueilla. 

Lähde: HLT 2004/05



1.2 Tienkäyttäjien tyytyväisyys talvihoitoon
Liikkujien tyytyväisyyttä

 

matkojensa palvelutasoon tutkitaan eri tahojen toimesta. Tutkimuksia tekevät muiden 
muassa liikennöitsijät (tiedot eivät ole julkisia) sekä

 

jotkut kunnat ja kaupungit alueellaan. Valtakunnallinen 
tietolähde liikkujien palvelutason kokemuksesta on tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, joka toteutetaan kirjekyselynä

 
tienkäyttäjille (yksityisautoilijat ja ammattiautoilijat) ympäri Suomea kesäisin ja talvisin. Tähän on valittu tulokset 
talviajan tyytyväisyystutkimuksista.

Ti
la

Yksityishenkilöt ovat melko tyytyväisiä

 

maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan. Tienkäyttäjät 
ovat (talvisin) selvästi tyytyväisempiä

 

pääteihin kuin muihin teihin. Pääteillä

 

tyytyväisyys on pysynyt 
tasaisen korkeana. Muiden teiden talvihoidon tasosta annetaan heikompia arvosanoja. Vuosien välillä

 
havaitaan tyytyväisyyden kasvu huippuvuoteen 2006, jonka jälkeen tyytyväisyyden taso on alentunut.  

A
na

ly
ys

i
Ta

vo
ite

Lähteet: Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset, Liikennevirasto

Yksityisautoilijoiden talvihoidolle antamien arvosanojen keskiarvot vuonna 2009 olivat: Talvihoito yleensä

 

3,37 / Liukkauden torjunta pääteillä

 

3,61 / Lumen auraus pääteillä

 

3,73 / Liukkauden torjunta muilla teillä

 

2,94 / Lumen auraus muilla teillä

 

2,99 / Tienpinnan tasaisuus muilla teillä

 

2,58 / JKPP: hoito 3,18. Tyytyväisyys kaikkien tekijöiden suhteen on pysytellyt keskimäärin samalla tasolla.

Asteikko: 1 = Erittäin tyytymätön / 2 = Tyytymätön / 3 = Ei tyytyväinen eikä

 

tyytymätön / 4 = Tyytyväinen / 5 = Erittäin tyytyväinen



1.3 Liikkumisen hinnat ja kotitalouksien liikennemenot
Yleisesti on tavoiteltavaa, että

 

kansalaisten käytössä

 

on kohtuuhintaisia liikkumisvaihtoehtoja ja että

 
liikkumisen kustannus ei ole kohtuuton osuus kotitalouksien menoista. Liikkumisen ja eri kulkutapojen 
hinnalla on vaikutus kulkutavan ja reitin valintaan; mahdollisesti myös matkatuotokseen ja matkojen 
suuntautumiseen.  Liikkumisen hintatasoa ja sen muutoksia voi siten tarkastella sekä

 
liikkumismahdollisuuksien/saavutettavuuden näkökulmasta että

 

hintojen ohjaavuuden näkökulmasta.

Ti
la

Liikkumisen hinnat ovat nousseet yleistä

 

hintakehitystä

 

nopeammin koko 2000-luvun ajan. 
Polttoaineiden hinnat ovat nousseet hieman juna-

 

ja bussilippujen hintoja nopeammin. Huippu 
saavutettiin vuonna 2008, jonka jälkeen hinnat putosivat noin vuosien 2006–07 tasolle. Polttoaineiden 
hinnannousu oli merkittävä

 

syy bussilippujen hinnan tasokorotukseen vuonna 2008. 
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Lä
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K

Tarkastelujaksona liikenteen polttoaineista dieselin hinta on noussut 
27 %, bensiinin hinta noin 29 % , junamatkojen hinta 25 % ja linja-

 

automatkojen hinta 32 % ja taksimatkojen hinta 34 %. Yleinen 
hintatason nousu on samana aikana ollut 11 %.

Kotitalouksien kulutusmenot liikenteeseen 
ovat noin 20 vuoden aikana kasvaneet 
lähes 50 %. Kokonaiskulutuksen kasvu on 
ollut 35 %.



1.4 Yhteydet eräistä kaupungeista Helsinkiin
Kaukoliikenteen yhteyksille ja tarjonnalle on määritelty peruspalvelutasotavoitteet, jotka käsittelevät muun muassa 
yhteyksien olemassaoloa, mahdollisuutta tehdä

 

matka työpäivän aikana. Kaukoliikenteen nopeuden kasvu on 
sinänsä

 

tavoiteltavaa joukkoliikenteen edistämisen näkökulmasta. Alueellisesti yhteydet Helsinkiin ovat kaikkein 
tärkeimpiä. Rautatieliikenteen edistämisen näkökulmasta nopeimmille junayhteyksille on määritelty henkilöauto-

 
/lentoliikenteen kanssa kilpailukykyinen matka-aikatavoite.

Ti
la

Keskeisten kaupunkien ja Helsingin väliset yhteydet täyttävät hyvin kaukoliikenteen peruspalvelutason tavoitteet. 
Vuorotarjonnassa on tapahtunut pääosin vähäisiä

 

aikataulujen ja kysynnän muutoksista johtuvia muutoksia. 
Olennaiset ero vuoden 2007 ja vuoden 2010 välillä

 

ovat Lahden linja-autovuorojen väheneminen Oikoradan 
liikenteen myötä. Kaukoliikenteen nopeimmat  joukkoliikenteen matka-ajat ovat yli 300 km:n matkoilla 
lentokoneella ja tätä

 

lyhyemmillä

 

matkoilla junalla. Matka-aikojen nopeutumista tapahtuu rataverkon kehittämisen 
ja parantamisen seurauksena, koska tie-

 

ja lentoliikenteen matka-ajat eivät nykyisestä

 

olennaisesti enää

 

muutu. A
na

ly
ys

i
Ta

vo
ite

Lähteet: Vuoden 2007 tiedot julkaisusta Kaukoliikenteen peruspalvelutaso, LVM:n

 

julkaisuja 39/2007. Vuoden 2010 tiedot VR:n, Matkahuollon ja 
lentoyhtiöiden Internet-aikatauluista (tammikuinen tiistai vuonna 2010)

Lähtöjä /d kertoo maakuntakeskuksen ja Helsingin välisten 
vuorojen (molemmat suunnat) kokonaismäärän vuorokaudessa 
aikataulun mukaan.

Nopein matka-aika kertoo nopeimmat aikataulun mukaisen 
matka-ajan maakuntakeskuksesta Helsinkiin junalla tai bussilla.



1.5 Eräiden matkaketjujen kokonaismatka-aika

Matkaa tekevän kansalaisen näkökulmasta asemien ja keskustojen väliset matka-ajat ja yhteydet ovat 
osa palvelutasoa, jonka kokonaisuus kuitenkin riippuu kokonaismatka-ajasta ja matkustamisen 
vaihtoehdoista ovelta ovelle. Matkaketjujen havainnollistamiseksi seurataan muutaman Helsinki-

 
Vantaan lentoasemalle suuntautuvan ja muutaman maassa poikittain

 

kulkevan matkaketjun matka-

 
aikojen kehittymistä.

Ti
la

Kaukoliikenteen matkaketjujen matka-aika ovelta ovelle on tarkastelluilla yhteysväleillä

 

yleensä

 
nopeampi henkilöautolla kuin julkisilla kulkuvälineillä

 

(lentoyhteys ei ole tarkastelussa mukana). Jos 
sekä

 

lähtö-

 

että

 

määräpaikka sijaitsevat rautateiden henkilöliikenteen keskeisen verkon varrella, voi 
juna olla joko nopeampi tai ainakin nopeudeltaan kilpailukykyinen vaihtoehto (matkan hinta ei ole 
tarkastelussa mukana).
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Lähde:  Joukkoliikenteen (linja-auto, juna, kävely) matka-aika palvelusta Matka.fi, henkilöliikenteen matka-aika reittipalvelusta eniro.fi.



1.6 Junaliikenteen täsmällisyys

Täsmällisyys tarkoittaa liikenteen pysymistä

 

aikataulussa. Rautatieliikenteen täsmällisyyteen vaikuttavat 
tyypillisesti (i) liikennöitsijän toiminta, (ii) viranomaisen toiminta sekä

 

(iii) ulkoiset tekijät. 
Liikennejärjestelmätason tavoite on, että

 

rautatieliikenteen täsmällisyys on hyvä. Väylienpidosta johtuville 
myöhästymisille asetetaan erikseen tulostavoitteita. 

Ti
la

Suomessa rautateiden kaukojunista keskimäärin joka kymmenes saapuu määräasemalle yli 5 
minuuttia myöhässä. Väliasemilla myöhästyminen voi olla suurempaa. Kaukoliikenteen täsmällisyys 
on ollut 2000-luvulla samalla tasolla 88–92 prosentissa. Erityisen ankaria talvia ei tuona aikana ole 
ollut, jolloin esimerkiksi vaihteiden talvihoidosta ja roudasta johtuvia viivytyksiä

 

on ollut vain vähän. 
Lähiliikenteessä

 

noin 4 % junista on määräasemalla yli 3 minuuttia aikataulusta jäljessä.  Täsmällisyys 
oli pitkään (1992–2004) tasaisesti noin 98 prosenttia, mutta on viime vuosina heikentynyt A

na
ly

ys
i

Ta
vo

ite

Vuonna 2009 kaukoliikenteen junista noin 91 % junista oli määräasemalla ajoissa eli korkeintaan 5 minuuttia aikataulusta 
myöhässä. Kaukoliikenteen täsmällisyys on pysytellyt 90 prosentin tuntumassa. Lähiliikenteen täsmällisyys vuonna 2009 oli 96 %. 
Vuoden 2010 alussa täsmällisyys on ollut heikkoa, ja tämä

 

heijastunee koko vuoden lukuihin aikanaan. Radanpito (kuten 
rakennustyöt, turvalaiteviat, sähköviat) aiheuttaa myöhästymisistä

 

noin 35–40 prosenttia. Lähde: Liikennevirasto/Rautatieosasto



2. Elinkeinoelämän näkökulma, 
logistiikka ja kuljetukset



Teemat Avainmittarit Mitä indikoi? Tietolähde

Kuljetusten 
täsmällisyys ja 
ennakoitavuus

2.1 Kuorma-autoliikenteen sujuvuus 
pääteillä (kuorma-autojen keskinopeudet 
ja nopeuksien hajonta)

Tavaraliikenteen sujuvuutta ja täs- 
mällisyyttä pääteillä, joiden merkitys 
kotimaan kuljetuksissa suurin. 

Liikennevirasto (LAM)

Kuljetusten 
kustannus- 
tehokkuus

2.2 Aluskuljetusten kustannus- 
tehokkuus (alusten nettovetoisuus, 
lastikoko ja jäänmurron odotusaika)

Väyläsyvyyksien ja satamakapasi- 
teetin käytön tehokkuutta sekä 
talvimerenkulun toimivuutta.

Alusliikennetilasto
Tulosseuranta

2.3 Rautatiekuljetusten kustannus- 
tehokkuus (kuormattujen junien 
akselipaino, tyhjänä kulku, sähkövedon 
osuus tavarajunista)

Rautateiden tavaraliikenteen kykyä 
hyödyntää rataverkon palvelutasoa.

Rautatietilasto

2.4 Tiekuljetusten kustannus- 
tehokkuus (kuormausaste, kuormatilan 
täyttöaste, tyhjänä ajo)

Tiekuljetuskaluston käytön 
tehokkuutta.

Tieliikenteen 
tavarankuljetus- 
tilasto

2.5  Väylien kunto (huonokuntoiset 
kauppamerenkulun väylät, rataverkon 
nopeus-rajoitukset, huonokuntoiset 
päällystetyt tiet ja soratiet)

Väylien asettamia rajoituksia 
kustannustehokkaille kuljetuksille.

Liikennevirasto 
(tulosmittarit)

2.6 Logistiset kustannukset 
(logistiikka- ja kuljetuskustannusten 
suuruus ja suhde liikevaihtoon sekä 
BKT:een)

Logististen kustannusten ja erikseen 
kuljetuskustannusten taloudellista 
merkitystä yrityksissä ja 
kansantaloudessa.

Logistiikkaselvitys

Liikenne- 
järjestelmän 
palvelukyky 
elinkeino- 
toiminnalle

2.7. Asiakastyytyväisyys kuljetuksissa 
(VR Cargon asiakkaiden tyytyväisyys, 
kuorma-autonkuljettajien tyytyväisyys 
tiestöön, yritysten tyytyväisyys 
liikennejärjestelmään

Elinkeinoelämän näkemystä siitä, 
kuinka hyvin liikennejärjestelmä 
vastaa yritysten tarpeita laajasti 
ottaen. 

VR Cargon ja 
Liikenneviraston 
asiakastutkimukset

Suomen 
logistiikan 
kansain- 
välinen 
kilpailukyky 

2.8 Suomen logistinen kilpailukyky 
(Suomen Logistics Performance Index)

Suomen logistisen järjestelmän 
kilpailukykyä kansainvälisesti. 

World Bank, Logistics 
Performance Index

2.9 Infrastruktuuri osana Suomen 
kilpailukykyä (Suomen infrastruktuuri 
Global Competitiveness Indexin osana)

Suomen liikennejärjestelmän 
merkitystä ja kehitystä osana 
Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä 
markkinoilla. 

WEF, Global 
Competitiveness 
Index



2.1 Kuorma-autoliikenteen sujuvuus pääteillä
Pääteiden palvelutaso on yritysten tarpeiden näkökulmasta erityisen merkittävä

 

tekijä, koska kotimaan 
tavaraliikenteen suoritteesta 67 % hoidetaan kuorma-autolla, ja kuorma-autojen suorite keskittyy pääteille. 
Kuorma-autojen nopeudet ja nopeuksien hajonta indikoi päätien palvelutasoa raskaan liikenteen 
näkökulmasta. Kuljetusten sujuvuudelle on ensisijaisesti tavoiteltavaa päästä

 

”tasaiseen marssivauhtiin”, 
joka heikkenee mm. nopeusrajoitusten vaihtelun, liikenteen häiriöiden ja talvihoidon tason vaihtelun 
seurauksena.   

Ti
la

Kuorma-autojen keskinopeus on yli sallitun enimmäisnopeuden, vaikka onkin kymmenessä

 

vuodessa 
hieman laskenut. Tämä

 

on kuljetusten nopeuden kannalta hyvä

 

asia, mutta huono indikaatio raskaan 
liikenteen lainkuuliaisuudesta ja tieliikenteen turvallisuudesta. Nopeuksien keskihajonta on kasvanut 
kymmenessä

 

vuodessa noin viisi prosenttia, mikä

 

indikoi tiekuljetusten matka-ajan ennakoitavuuden ja 
täsmällisyyden heikkenemistä. 
Jatkossa kuorma-autoliikenteen sujuvuuteen saadaan täydentävä

 

tietoa matka-aikaseurantaan 
perustuvista tunnusluvuista (jotka kuvaavat liikennevirtaa kokonaisuutena).A
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Tieliikenteen nopeustietoja kerätään LAM-järjestelmään

 

kuuluvilla noin 350 liikennelaskentalaitteella tiehen sijoitetuin 
anturein, jotka tunnistavan ajoneuvon tyypin. LAM-pisteiden

 

kautta kulkee noin 70 prosenttia kaikesta kotimaan kuorma-

 

autoliikenteestä. 

Kuorma-autojen keskinopeus LAM-pisteillä

 

oli 83,0 km/h 
vuonna 1999 ja 82,2 km/h vuonna 2008.  
(Ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h.) Kuorma-

 

autojen nopeuksien keskihajonta LAM-pisteillä

 

oli 9,4 km/h 
vuonna 1999 ja 9,9 km/h vuonna 2008.

Lähde: Liikennevirasto, Liikenteen automaattinen mittaus, LAM



2.2 Aluskuljetusten kustannustehokkuus
Kauppamerenkulussa tehokkuutta indikoivat alusten kantavuus ja lastikoko. Väylien kulkusyvyys vaikuttaa 
yhtenä

 

tekijänä

 

siihen, kuinka suuret alukset voivat tulla satamiin ja kuinka täyteen ne voidaan lastata. 
Väylien laadun lisäksi tehokkuuteen vaikuttavat useat muut logistiikan ja liikennöitsijöiden ratkaisut. 
Tavoitteena on kustannustehokkuuden jatkuva kasvu. Talvimerenkulussa seurataan jäänmurron 
odotusaikaa, johon vaikuttaa talven ankaruuden lisäksi jäänmurtopalvelun mitoitus ja tehokkuus. 

Ti
la

Esitettyjen mittareiden perusteella kauppamerenkulun kustannustehokkuus on parantunut selvästi viime 
vuosina. Aluskoon kasvu on tehty mahdolliseksi kauppamerenkulun väyliä

 

syventämällä. Kehitys viittaa 
siihen, että

 

aluskoon kasvua on pystytty hyvin hyödyntämään. Huomionarvoista on, että

 

kontit ja 
kuljetusvälineet syövät alusten kapasiteettia varsinaiselta tonnimäärältä. 
Jäänmurtopalvelut on mitoitettu siten, että

 

normaalina talvena avustusta joutuu odottamaan keskimäärin 
3 tuntia. Ankarana jäätalvena odotusaika noin kaksinkertaistuu. A
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Suomen satamissa käyneiden alusten keski-määräinen 
nettovetoisuus on kasvanut 6 027 tonnista 8 627 tonniin 
vuosina 1999–2008. Keskimääräinen lastikoko on 
kasvanut 1 144 tonnista 1 402 tonniin. 
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Jäänmurtaja-avustusta saaneiden alusten keskimääräinen 
odotusaika on normaalina jäätalvena noin 3 tuntia. Ankarana 
jäätalvena (kuten 2003) keskimääräinen odotusaika kasvaa 
selvästi. 
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2.3 Rautatiekuljetusten kustannustehokkuus
Rautatiekuljetuksissa tehokkuuden indikaattorina on toteutunut akselipaino. Rataverkon kantavuutta kuvaa 
suurin sallittu akselipaino, jossa pyritään 25 tonniin (100 km/h nopeudella) tärkeimmillä

 

kuljetusreiteillä. 
Kustannustehokkuuteen vaikuttavat lisäksi muut asiat, kuten radan välityskyky, sähköistyksen laajuus 
(sähkövedon mahdollisuus), ratapihojen toiminnallisuus ja tyhjien vaunujen kuljettaminen. Väylien laadun 
lisäksi tehokkuuteen vaikuttavat useat muut logistiikan ja liikennöitsijöiden ratkaisut. 

Ti
la

Rautatiekuljetusten kustannustehokkuus on keskimääräisen akselipainon kasvun ja tyhjänä

 

kulun 
vähenemisen perusteella kehittynyt myönteiseen suuntaan. 25 tonnin verkon ensimmäiset osuudet 
valmistuivat vuonna 2004, mikä

 

näkyy tunnusluvussa tehokkuuden kasvuna. Rataverkon sähköistyksen 
eteneminen näkyy niin ikään sähkövedolla hoidetun liikenteen kasvuna. 
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Suomen rautatiekuljetusten kuormattujen tavaravaunujen 
keskimääräinen akselipaino on kasvanut 11,5 tonnista 12,0 tonniin 
vuosina 1999–2008. Tavaravaunujen tyhjänäkulku

 

on pienentynyt 
45,8 prosentista 44,0 prosenttiin. 

Sähkövetokaluston osuus tavaraliikenteen junakilometreistä

 

on 
kasvanut rataverkon sähköistyksen edetessä

 

47 prosentista vuonna 
1995 noin 83 prosenttiin vuonna 2008. Vuonna 1995 sähköistettyjä

 

ratoja oli 2050 km ja vuonna 2008 niitä

 

oli 3 065 km.



2.4 Tiekuljetusten kustannustehokkuus
Tiekuljetusten tehokkuuden indikaattorina on kuorma-autojen käytön tehokkuus. Kuljetusyrittäjälle 
kalustoon sidotun pääoman tehokas hyödyntäminen on itsestään selvä

 

taloudellinen tavoite.  
Liikennepolitiikan näkökulmasta kuorma-autojen käytön tehokkuuden kasvu on tavoiteltavaa eritoten 
logististen kustannusten alentamiseksi ja tieliikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi. 

Ti
la

Tiekuljetuksissa kuorma-autojen kapasiteetti on koko tarkasteluajan käytetty tehokkaasti. Keskimäärin 
kuormatila on rajoittava tekijä, koska se käytetään täysin kuormausasteen jatkuvasti pienentyessä. 
Korkean kuormaus-

 

ja täyttöasteen kuljetusten (kuten maa-ainekset ja tukkipuu) osuus on vähentynyt ja 
kuljetettavana on entistä

 

enemmän tilaa vieviä

 

mutta kevyempiä

 

tavaroita. Yrityksillä

 

on vahvat ja 
välittömät taloudelliset kannustimet kuljetuskaluston tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kalusto pyritään 
pitämään mahdollisimman paljon liikkeellä

 

ja tyhjänä

 

ajoa vältetään. Tässäkin suhteessa tiekuljetuksissa 
on ilmeisesti saavutettu kohtalaisen vakaa tehokkuuden taso, joka hieman vaihtelee vuosien välillä, 
muttei olennaisesti kehity parempaan eikä

 

heikompaan suuntaan.
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Suomen tiekuljetusten kuormausaste (kuorma/ 
kantavuus) on vähentynyt 72 prosentista 65 prosenttiin 
vuosina 2000–2008. Kuormatilan täyttöaste on ollut 
tasaisesti noin 95 prosenttia. 

Suomen tiekuljetusten liikennesuorite vuonna 2008 oli 
2,45 mrd. ajoneuvo-km. Suoritteesta 73 % ajettiin 
kuormattuna ja 27 % tyhjänä. Tyhjänä

 

ajon osuus on 
viimeiset 10 vuotta pysytellyt samalla tasolla (26–29 %). 



2.5 Väylien kunto
Väylät on tavoiteltavaa pitää

 

sellaisessa kunnossa, joka mahdollistaa turvallisen liikenteen ja tehokkaat kuljetukset. 
Tehokkuutta heikentävät kauppamerenkulun väylien madaltumat, rautateiden nopeusrajoitukset sekä

 

teiden päällysteiden 
ja sorateiden heikko kunto. Väylän huonokuntoisuus indikoi välitöntä

 

korjaustarvetta. Huonokuntoisten väylien määrä

 

kasvaa ajan ja liikenteen rasituksen myötä. Väylien kuntoa parannetaan korvausinvestoinnein. Käytännössä

 

huonokuntoisia väyliä

 

on aina jonkun verran. 

Ti
la

Väylien kuntokehityksessä

 

on kuljetusten kustannustehokkuuden kannalta merkityksellisintä

 

se, että

 
kauppamerenkulun väylien kunto on parantunut  ja siten osaltaan mahdollistanut suuremmat aluskoot 
ja lastit. Rataverkon nopeusrajoitusten kuljetustaloudellinen vaikutus on nykyisessä

 
suuruusluokassaan valtakunnallisesti suhteellisen vähäinen, koska se rajoittuu vähäliikenteisten 
rataosien nopeuksiin eikä

 

esimerkiksi akselipainoihin. Vähäliikenteisen tieverkon kunnon suurin 
merkitys kohdistuu toistaiseksi metsäteollisuuden puunhankinnan kustannuksiin ja -mahdollisuuksiin. A
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Huonokuntoisten kauppamerenkulun 
väylien määrä

 

on 2000-luvulla 
pienentynyt noin kolmanneksen. 
Huonokuntoisia väyliä

 

on kuitenkin vielä

 

noin 450 km. Väylien huono kunto 
ilmenee madaltumina ja turvalaitteiden 
rakenteellisina puutteina.

Rataverkon kuntopuutteet vaikuttavat liiken-

 

teeseen

 

silloin, kun huonon kunnon takia 
sallittua nopeutta alennetaan. Nopeus-

 

rajoitusten määrä

 

kaksinkertaistui vuonna 
2007, mutta on jälleen kääntynyt laskuun 
korvausinvestointien edetessä. Rajoituksista 
90 % on vähäliikenteisillä

 

radoilla.

Huonokuntoiset päällysteet ovat pääosin 
vähäliikenteisillä

 

teillä. Pääteiden kunto 
on hyvä. Päällysteiden kuntoa 
ylläpidetään päällystystöillä, joita 
tehdään vuosittain noin 3500 km. 
Sorateiden kuntoon vaikuttaa mm. 
kelirikko.



2.6 Logistiset kustannukset
Logistiikan kustannukset ovat osa yritysten liiketoimintakustannuksia. Liikennepolitiikassa pidetään 
tavoiteltavana sitä, että

 

julkinen päätöksenteko kykenee liikennejärjestelmää

 

kehittämällä

 

alentamaan erityisesti 
kuljetuskustannuksia. Kustannuksiin vaikuttavat kuitenkin ratkaisevasti useat liikennehallinnon ulkoiset tekijät, 
kuten polttoaineiden hinnat ja markkinatilanteet. Logistiikkakustannusten painoarvo vaihtelee toimialoittain sekä

 
toimialan sisälläkin mm. yrityksen toiminnallisen rakenteen mukaan.  

Ti
la

Suomen elinkeinoelämän logistiikkakustannukset ovat logistiikkaselvityksen mukaan noin 34,7 mrd. euroa vuodessa. 
Tämä

 

on noin 19 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun teollisuusmaissa vastaava luku on tyypil-lisesti

 

10–17 
prosenttia. Suomen talous onkin keskimääräistä

 

ulkomaankauppapainotteisempi. Logistiikka-kustannusten 
kehityksestä

 

ei voi suoraan päätellä

 

Suomen logistisen järjestelmän tilan taloudellista merkitystä. Hyvässä

 
markkinatilanteessa kannattavuus voi olla hyvä, vaikka logistiikkakustannukset olisivat huomattavan korkeat. 
Logistiikkakustannusten kehityksellä

 

näyttää

 

olevan yhteneväisyyttä

 

talouden kehitykseen (vuoden 1990 
korkeasuhdanteessa logistiikkakustannusten määrä

 

ja osuus oli suuri, ja kustannukset ovat kasvaneet 1990-luvun 
laman jälkeen tasaisesti). A
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Suomalaisyritysten logistiikkakustannukset vuonna 2008 olivat keskimäärin 14,2 % liikevaihdosta. Luku on kansainvälisesti 
korkea. Kokonaisosuus on v. 2006 selvityksestä

 

(13,0 %) hieman noussut. Tulosta selittää

 

erityisesti kuljetuskustannusten 
nousu. Kasvava osa yritysten kustannuksista syntyy ulkomailla. Kuvassa esitetään eri vuosina tehtyjen logistiikkaselvitysten 
vertailukelpoiset kustannukset, joista havaitaan kasvava trendi vuodesta 1995 vuoteen 2008. Lähde: Logistiikkaselvitys 2009



2.7 Asiakastyytyväisyys kuljetuksissa
Liikennejärjestelmän laatu yritysten näkökulmasta on usean tekijän summa ja mahdollisesti riippuu joistain 
yksittäisistä

 

asioista tai kohteista. Tavoitteena on yksiselitteisesti parantaa yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä

 
liikennejärjestelmään. Tietoa elinkeinoelämän tyytyväisyydestä

 

Suomen liikennejärjestelmän tilaan saadaan 
kyselyin. VR Cargo

 

on pitkään liittänyt asiakastutkimukseensa rautateitä

 

käsitteleviä

 

kysymyksiä. Tienpitäjä

 

on 
kysynyt raskaan kaluston kuljettajien näkemyksiä

 

tienkäyttäjänä. Elinkeinoelämän näkemystä

 

tiestön laadusta 
laajemmin on toistaiseksi kartoitettu vasta kerran.

Ti
la

Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetuksiin on keskimäärin hyvällä

 

tasolla. Tyytyväisyys tiekuljetuksiin on hieman 
keskimääräistä

 

suurempaa ja tyytyväisyys rautatiekuljetuksiin vastaavasti keskimääräistä

 

alempaa. Tulkinnat 
saavat syvyyttä

 

vasta ajan ja useampien vertailukelpoisten tutkimusten myötä. Rautatiekuljetusten asiakkailta 
kysyttäessä

 

rautatiet ja radanpito ovat saaneet 2000-luvulla varsin hyviä

 

ja paranevia arvosanoja. Tyytyväisyys 
rautateiden kaikkiin muihin tekijöihin paitsi sähköistyksen riittävyyteen on kasvanut. Kuorma-autoilijoiden mielipide 
tiestön palvelutasosta vaihtelee hieman vuosittain. Tulokset heijastavat  jo-olosuhteita

 

(kesä/talvi tai päätie/muu tie) 
sekä

 

tiestön ja hoidon laatutasoa sinänsä. A
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VR Cargon

 

asiakkaiden (81 vastaajaa) 
tyytyväisyys ratoihin ja radan-pitoon on 
kehittynyt myönteisesti. Poikkeus aikasarjassa 
on vuosi 2007, jolloin väylänpitäjän yhteistyö

 

elinkeinoelämän tarpeiden selvittämiseksi oli 
erityisen aktiivista.                               Lähde: Liikennevirasto

Kuorma-autoilijat ovat tyytyväisempiä

 

pää-

 

teihin kuin muihin teihin. Kesällä

 

arvosanat 
ovat hieman parempia kuin talvella. 
Tyytyväisyydessä

 

on jonkin verran

 

 
vaihtelua vuosien välillä.

Elinkeinoelämän arvosana eri 
tekijöille on keskimäärin tyydyttävän 
ja hyvän välillä. Tiekuljetukset saavat 
korkeimmat arvosanat. Vaalimaan 
ruuhkaisuus näkyy tuloksissa.



2.8 Suomen logistinen kilpailukyky
Suomen logistisen osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen on tavoiteltavaa kansallisen taloudellisen kilpailukyvyn 
edistämiseksi. Kansainvälisessä

 

ympäristössä

 

Suomen logistiikan laatua on arvioitava hieman laajemmasta 
näkökulmasta. LPI on ensimmäinen maailmanlaajuisesti kattava indeksi, jossa mitataan ja vertaillaan eri valtioiden 
logistista suoriutumista monipuolisella mittaristolla. LPI indikoi Suomen logistiikkajärjestelmän kansainvälistä

 
toimivuutta ja Suomen logistiikkaosaamisen laatua muihin maihin verrattuna.

Ti
la

Suomen logistiikkaosaaminen ja logistinen kilpailukyky kestää

 

hyvin kansainvälisen vertailun, joskin 
parantamisen varaa parhaisiin maihin (kuten Saksa, Singapore, Ruotsi ja Hollanti) on kaikilla osa-alueilla. 
Liikennehallinnon näkökulmasta kiinnostavinta tässä

 

indeksissä

 

on myönteinen ja oikeaan suuntaan 
kehittyvä

 

arvosana Suomen liikenneinfrastruktuurin laadusta kansainvälisesti verraten. Pohjoismaista 
Norjan liikenneinfrastruktuuri (3. sija) arvioidaan Suomea (8. sija) paremmaksi, mutta vastaavasti Ruotsi 
jää

 

10. sijalle. Arvioinnissa tapahtunee tutkimustavasta johtuvaa heilahtelua, ja vakaammat päätelmät 
Suomen logistisen kilpailukyvyn kehityksestä

 

edellyttävät pidempää

 

aikasarjaa, joka kertyy ajan myötä.   A
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Logistics

 

Performance

 

Index

 

määritetään kysely-

 

tutkimuksella. Kysely kattaa noin 800 logistiikka-alan 
ammattilaista kansainvälisistä

 

huolinta-liikkeistä. 
Mittarin on kehittänyt Turun kauppakorkeakoulu 
Maailmanpankin kanssa.

Vuonna 2010 Suomi on 155 maan joukossa sijalla 
12 ja parantanut sijoitustaan vuoden 2007 
tutkimukseen,  jolloin Suomi oli 15. sijalla 150 maan 
joukossa. Parhaiten Suomi sijoittuu tullitoimintojen 
tehokkuudessa ja liikenneinfrastruktuurin laadussa. 
Molemmissa sijoitus on parantunut vuodesta 2007. 
Toimitusten täsmällisyydessä

 

ja kuljetusten 
seurannan ja jäljityksen edellytyksissä

 

Suomen 
sijoitus on pudonnut selvästi vuoteen 2007 verraten. 
Vastaavasti mahdollisuuden järjestää

 

kohtuuhintaisia laivakuljetuksia ovat parantuneet 
selvästi. Logistiikkaosaaminen ja logistiikan 
kokonaislaatu ovat kehittyneet myönteisesti.Lähde: www.worldbank.org/lpi



2.9 Infrastruktuuri osana Suomen kilpailukykyä

Liikennepolitiikalla pyritään (muiden tavoitteiden ohella) vahvistamaan Suomen elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä

 

pyrkien kansainvälisesti hyvään kilpailukykyyn. Maiden kilpailukykyä

 

ja niiden 
välisiä

 

eroja mitataan useissakin kansainvälisissä

 

tutkimuksissa. Yksi tunnetuista on Global

 
Competitiveness

 

Index. Infrastruktuurin laatu ja palvelutaso on yksi kilpailukyvyn tekijä. Tavoitteena on, 
että

 

Suomen kilpailukyky paranee.

Ti
la

Suomen taloudellinen kilpailukyky on kansainvälisesti vertaillen melko hyvä.  Erityisen hyvää

 
Suomessa on instituutioiden, terveyden, kaikentasoisen koulutuksen sekä

 

innovaatioiden taso. 
Kilpailukykyä

 

heikentävät erityisesti markkinoiden pieni koko, korkea verotus, sekä

 

työmarkkinoiden 
tehottomuus ja jäykkyys. Infrastruktuurin laadussa Suomi on melko vahva.  Infrastruktuurin osalta 
kilpailukykyä

 

vahvistavat parhaiten korkeatasoinen sähkönjakelu, satamaverkosto ja rataverkko. 
Lentoliikenteen infrastruktuurin ranking on ollut tasaisesti 8. Teiden kunto nähtiin vuonna 2007 selvästi 
heikoimpana osana liikenneinfrastruktuuria, mutta tilanne on parantunut. Liikennejärjestelmän 
heikkoutena tulee esiin joukkoliikenteen paikkatarjonta.
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Global

 

Competitiveness

 

Index

 

mittaa  maiden 
kilpailukykyä

 

selvittäen kyselyin ja datoista 12 eri 
kilpailukykyyn vaikuttavaa osatekijää

 

(kuten 
instituutiot, infrastruktuuri, kansantalouden vakaus, 
terveys ja koulutus). Osakokonaisuuksista 
muodostetaan indeksi.

Vuosina 2007, 2008 ja 2009 julkaistuissa 
arvioinneissa Suomen sijoitus 
kokonaiskilpailukyvyssä

 

on 6. noin 135 maan 
joukossa.

Vuonna 2007 noin 2,1 % vastaajista oli sitä

 

mieltä, 
että

 

puutteellinen infrastruktuuri haittaa Suomen 
kilpailukykyä. Vuonna 2008 näin ajatteli 2,2 % ja 
tuoreimmassa tutkimuksessa 3,2 % vastaajista. 

Lähde: www.wef.org



3. Liikennejärjestelmänäkökulma



Teemat Avainmittarit Mitä indikoi? Tietolähde
Liikenne- 
muotojen 
suorite- 
osuudet

3.1 Motorisoidun henkilöliikenteen 
kulkumuotojakauma (kulkutapojen 
osuudet kotimaan motorisoidun 
henkilöliikenteen suoritteesta, auton 
osuus motorisoidun henkilöliikenteen 
suoritteesta eräissä maissa)

Motorisoitujen kulkutapojen 
kysynnän ja merkityksen 
kehitystä Suomessa ja 
kansainvälisesti.

Tilastokeskus, 
Liikennetilastollin 
en vuosikirja

Eurostat

3.2 Kulkutapojen käyttöosuudet 
kotimaan matkoilla (kulkutapojen 
käyttöosuudet kotimaan matkoista, 
kulkutapojen käyttöosuudet kotimaan 
matkasuoritteesta)

Kaikkien kulkutapojen kysynnän 
ja merkityksen kehitystä 
kotimaan matkaketjuissa.

Valtakunnallinen 
henkilöliikenne- 
tutkimus HLT 
2004-05

3.3 Tavaraliikenteen kuljetus- 
muotojakauma (kuljetustapojen 
osuudet kotimaan tavaraliikenteen 
suoritteesta, junan osuus 
tavaraliikenteen suoritteesta eräissä 
maissa)

Eri kuljetusmuotojen kysynnän ja 
merkityksen kehitystä Suomessa 
ja kansainvälisesti.

Tilastokeskus, 
Liikennetilastollin 
en vuosikirja

Eurostat

Päivittäisen 
liikkumisen 
mahdollisuus 
ja tarve

3.4 Työmatkojen pituus ja 
autonomistus aluetyypeittäin 
(työmatkojen pituus keskimäärin eri 
aluetyypeissä, asuntokuntien 
autonomistus eri aluetyypeissä)

Päivittäisen työmatkaliikenteen 
tarvetta, yhdyskuntarakenteen 
kehitystä, auton käytön 
mahdollisuutta.

Yhdyskuntarakent 
een seuranta YKR

Motorisoidun 
liikkumisen  
ja kuljet- 
tamisen 
tarve

3.5 Motorisoidun henkilöliikenteen 
suorite ja BKT (kotimaan motorisoidun 
henkilöliikenteen suoritteen ja BKT:n 
kehitys, motorisoidun henkilöliikenteen 
ja BKT:n suhteen kehitys eräissä 
maissa)

Yhteiskunnan motorisoidun 
liikkumisen intensiteettiä ja sen 
kehitystä Suomessa ja 
kansainvälisesti.

Liikennetilastollin 
en vuosikirja 
(Tilastokeskus)

Eurostat

3.6 Tavaraliikenteen suorite ja BKT 
(kotimaan tavaraliikenteen suoritteen ja 
BKT:n kehitys, tavaraliikenteen ja BKT:n 
suhteen kehitys eräissä maissa)

Yhteiskunnan 
kuljetusintensiteettiä ja sen 
kehitystä Suomessa ja 
kansainvälisesti.

Liikennetilastollin 
en vuosikirja 
(Tilastokeskus)

Eurostat



3.1 Motorisoidun henkilöliikenteen kulkumuotojakauma
Henkilöliikenteen kulkutapajakauma on seuraus kansalaisten tekemistä

 

liikkumisvalinnoista. 
Liikennepolitiikalla on mahdollista vaikuttaa liikkumisvalintoihin esimerkiksi infrastruktuurin ja 
liikennepalvelujen tarjonnan sekä

 

liikenteen hinnoittelun avulla. Liikennejärjestelmän 
ympäristövaikutusten ja tasapuolisen palvelutason näkökulmasta on tavoiteltavaa, että

 

junan ja linja-

 
auton kulkutapaosuus motorisoidusta liikkumisesta kasvaa. 

Ti
la

Kotimaan motorisoidussa henkilöliikenteessä

 

havaitaan viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana selvästi, 
kuinka henkilöauton merkitys on kasvanut ja linja-auton rooli pienentynyt. Junan markkinaosuudessa on 
havaittavissa viime vuosien nousujohteisuus, mikä

 

on ilmeistä

 

seurausta kaukoliikenteen 
palvelutasoparannuksista (nopeutukset ja vakioaikataulu) sekä

 

myös pääkaupunkiseudun lähiliikenteen 
kasvusta. Lentoliikenteen osuus kasvoi vahvasti 1980-

 

ja 1990-luvuilla, mutta 2000-luvulla lentoliikenteen 
suorite on pysynyt samalla tasolla. 1990-luvun laman jälkeen henkilöauton kulkutapaosuus on Suomessa 
kasvanut EU (15)-maiden keskiarvoa voimakkaammin, mutta näyttää

 

tasaantuneen keskiarvon tasolle.A
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Lähde: Liikennevirasto Lähde: Eurostat

Kotimaan motorisoidun 
henkilöliikenteen suorite on 
kasvanut vuodesta 1980 
vuoteen 2009 noin 62 %. 
Henkilöauto on hallitseva 
liikkumismuoto, jonka 
osuus on kasvanut 
ajanjaksona noin 10 %-

 

yksikköä. Linja-auton 
osuus on pudonnut 
8 %-yksikköä

 

ja junan 
osuus noin 1,7 %-yksikköä. 
Lentoliikenteen suorite on 
kasvanut tarkastelujaksona 
2,6-kertaiseksi. Henkilöauton kulkutapaosuus on Suomessa kasvanut 

samalle tasolle Ruotsin ja ”vanhojen”

 

EU-maiden kanssa.  



3.2 Kulkutapojen käyttöosuudet kotimaan matkoilla
Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen perusteella saadaan indikaatio kaikkien matkojen 
kulkutapajakaumasta, kun myös kevyt liikenne otetaan huomioon. On tavoiteltavaa sekä

 

liikenteen 
ympäristövaikutusten että

 

kevyen liikenteen myönteisten terveysvaikutusten näkökulmasta, että

 
mahdollisimman suuri osuus lyhyistä

 

matkoista ja matkasuoritteesta tehdään jalan, polkupyörällä

 

tai 
muulla kevyellä

 

kulkutavalla.

Ti
la

Suomalaisten elintason kasvu 1990-luvun lopulta 2000-luvun puoliväliin on johtanut liikkumisessa 
autoistumisen kasvuun ja erityisesti kakkosautojen hankintaan perheisiin. Tämän seuraukset näkyvät 
kulkutapajakaumassa siten, että

 

henkilöauto on korvannut joukko-

 

ja kevyen liikenteen matkoja, ja 
samalla henkilöauton matkasuorite on kasvanut. Erityisesti naisten liikkuvuus ja autonkäyttö

 

on 
kasvanut kakkosautojen hankinnan myötä.
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Jalankulun ja pyöräilyn osuus suomalaisten liikkumisesta vähenee. Henkilöauto korvaa entistä

 

suuremman osan sekä

 

kevytliikenteen että

 

joukkoliikenteen matkoista.  Kevyen liikenteen osuus matkoista on vähentynyt 34,7 prosentista 31,9 prosenttiin ja 
osuus matkasuoritteesta vastaavasti 5,4 prosentista 5,0 prosenttiin. Kuvissa esitettyjen henkilöliikennetutkimusten välillä

 

henkilöliikennesuorite on kasvanut 6 prosenttia, ja tämä

 

kasvu on ollut erityisesti naisten autoilun kasvu kakkosautojen

 

myötä. 
Lähde: HLT 2004–2005



3.3 Tavaraliikenteen kuljetusmuotojakauma

Tavaraliikenteen kuljetusmuotojakauma on seuraus yritysten tekemistä

 

valinnoista. Liikennepolitiikalla 
on mahdollista vaikuttaa kuljetusmuodon valintaan infrastruktuurin tarjonnan sekä

 

liikenteen hinnoittelun 
avulla. EU:n liikennepolitiikassa rautatieliikenteen kuljetusosuuden kasvu on merkittävä

 

tavoite. 
Suomessa tavoitteena on säilyttää

 

rautatieliikenteen korkea osuus vahvojen tavaravirtojen kuljetuksissa.

Ti
la

Kotimaan tavaraliikenteessä

 

havaitaan viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana selvä

 

pudotus uiton ja 
kotimaan alusliikenteen osuudessa. Käytännössä

 

nämä

 

kuljetukset ovat siirtyneet tiekuljetuksiksi. 
Rautateiden osuus ja rooli vahvojen tavaravirtojen kuljettajana on pysynyt melko vakaana. 

Rautatiekuljetusten osuus on Suomessa selvästi suurempi kuin EU (15)-maissa keskimäärin. Ruotsiin 
verrattuna on kuitenkin selvä

 

tasoero Ruotsin eduksi.A
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Lähde: Liikennevirasto Lähde: Eurostat

Kotimaan tavaraliikenteen 
suorite on kasvanut 
vuodesta 1980 vuoteen 2009 
noin 16 % (suorite väheni 
2008–2009 yli 13 %).

Hallitsevana on tiekuljetus, 
jonka osuus on kasvanut 
ajanjaksona noin 10 %-

 

yksikköä. 

Kotimaan aluskuljetusten ja 
eritoten uiton osuus on 
vastaavasti pienentynyt. 

Junakuljetusten osuus on 
pysynyt melko vakaana.

Junan osuus kotimaan tavaraliikenteessä

 

on EU (15)-

 

maiden keskiarvoa suurempi mutta selvästi pienempi kuin 
Ruotsissa.  



3.4 Työmatkojen pituus ja autonomistus aluetyypeittäin
Ti

la

Työmatkojen keskipituus pituus on kasvanut sitä

 

enemmän mitä

 

harvemmin asutusta alueesta on 
kysymys: taajamissa kaksinkertaiseksi ja maaseutualueilla yli kolminkertaiseksi. Syitä

 

tähän 
kehitykseen on löydettävissä

 

muun muassa työssäkäyntialueiden laajentumisesta, kaupunkiseutujen 
välisten työmatkojen lisääntymisestä

 

ja työpaikkojen erikoistumisesta.  Autonomistuksen suhteellisen 
suuri osuus ja jatkuva kasvu taajaan asutuilla alueilla heikentävät joukkoliikenteen kehittämisen 
edellytyksiä

 

ja kertoo rakenteen hajautumisesta. Harvaan asutuilla alueilla autonomistus on tärkeä

 
liikkumismahdollisuuksien tuoja. Liikennejärjestelmän haasteena on tarjota kustannustehokkaasti 
riittäviä

 

väylä-

 

ja liikennepalveluja väheneville autottomille asuntokunnille.

A
na

ly
ys

i
Ta

vo
ite

Lä
hd

e:
 Y

K
R

 ©
S

Y
K

E
 ja

 T
K

Autonomistus on vuodesta 1990 lähtien kasvanut erityisesti  yli 
yhden auton asuntokuntien määrässä. Kokonaan autottomien 
asuntokuntien määrä

 

on vähentynyt kaikilla alueilla. Eniten 
autottomia on taajaan asutuilla alueilla ja vähiten maaseudulla.  

Työmatkojen keskipituus on kasvanut 2–3-kertaiseksi 
kahdessakymmenessä

 

vuodessa.  Keskipituudet on laskettu 
kaikista työmatkoista. 

Kansalaisten liikkumistarpeiden ja -mahdollisuuksien keskeisiä

 

tekijöitä

 

ovat asunnon ja työpaikan välinen 
etäisyys ja yhteydet sekä

 

mahdollisuus auton käyttöön. Työmatkojen pituuden kehitys on yksi  indikaatio 
yhdyskuntarakenteen laajuuden kehittymisestä. Autonomistukseen on liikennepolitiikassa kahdensuuntaisia 
tavoitteita. Autonkäytön mahdollisuus on saavutettavuutta parantava asia. Toisaalta autoilun suoritetta 
halutaan vähentää

 

ja lisätä

 

joukko-

 

ja kevyen liikenteen määrää

 

ja osuutta.



3.5 Henkilöliikenteen suorite ja BKT
Taloudellisen toimeliaisuuden, tulojen ja varallisuuden kasvu on

 

perinteisesti merkinnyt motorisoidun 
henkilöliikenteen kasvua. Tämä

 

on ollut seurausta muun muassa autoistumisen kasvusta. 
Liikennepolitiikalla halutaan edistää

 

ihmisten liikkumisen helppoutta ja laatutasoa, mutta samalla 
tavoitellaan motorisoidun liikkumisen tarpeen ja suoritteen vähenemistä

 

muun muassa 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 

Ti
la

Suomessa talouskasvu on merkinnyt autoistumisen ja autoliikenteen kasvua. Talouskasvu on 
kuitenkin 1990-luvun lamavuosien jälkeen ollut sikäli vahvaa, että

 

kehityksessä

 

havaitaan selvästi 
talouskasvun ja motorisoidun henkilöliikenteen erkaantuminen toisistaan. Vastaava kehitys on 
tapahtunut muissa Pohjoismaissa ja EU15-maissa.
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Kotimaan henkilöliikenteen volyymin kehitys seurasi 1980-

 

luvulla hyvin tarkasti BKT:n kehitystä. 1990-luvun laman 
jälkeen BKT on selvästi irronnut henkilöliikenteen 
kasvusta.

Henkilöliikenteen suoritteen kasvu on kaikissa 
vertailumaissa irtaantumassa talouden kasvusta.
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3.6 Tavaraliikenteen suorite ja BKT
Tavaraliikenteen ja erityisesti tiekuljetusten kasvu on perinteisesti korreloinut voimakkaasti bruttokansantuotteen 
kanssa. Liikennepolitiikassa on yhtäältä

 

tavoiteltavaa edistää

 

taloudellista hyvinvointia mutta toisaalta hillitä

 
kustannuksia synnyttävän kuljetussuoritteen kasvua.  Ristiriidan oikaisemiseksi liikennepolitiikassa pidetäänkin 
tavoiteltavana, että

 

liikenteen  kasvu ja talouden kasvu tulisi erottaa toisistaan siten, että

 

BKT kasvaisi liikenteen 
suoritteita nopeammin. Tätä

 

ilmiötä

 

nimitetään liikennealalla yleensä

 

käsitteellä

 

�decoupling�. 

Ti
la

Suomen talouskehitys on 1990-luvun lamavuosien jälkeen ollut selvästi tavaraliikenteen suoritteen 
kasvua voimakkaampaa. Yksi ilmeinen selitys tälle on se, että

 

laman jälkeen Suomen talous kasvoi 
raskasta teollisuutta vähemmän kuljetusintensitiivisillä

 

toimialoilla. Suomea vastaava kehitys on 
muista Pohjoismaista tapahtunut Tanskassa. Ruotsissakin talouskasvun riippuvuus kuljetuksista on 
vähentynyt. Sen sijaan EU15-maiden keskiarvon perusteella tavaraliikenteen kasvu seuraa 
edelleenkin vahvasti talouskasvua. A
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Kotimaan tavaraliikenteen volyymin kehitys seurasi 1980-

 

luvulla melko tarkasti BKT:n kehitystä. 1990-luvun laman 
jälkeen BKT on selvästi irronnut tavaraliikenteen kasvusta.
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EU (15)-maissa tavaraliikenteen volyymin kasvu on 2000-

 

luvulla edelleen seurannut tarkasti BKT:n kasvua. Suomi ja 
Tanska erottuvat tässä

 

vertailussa selvästi edukseen.



4. Turvallisuus



Teemat Avainmittarit Mitä indikoi? Tietolähde
Onnetto- 
muudet ja 
niiden 
seuraukset

4.1 Tieliikenteessä kuolleiden määrä 
(tieliikenteessä kuolleet ja 
vähentämistavoite, kuolleiden määrä 
suhteessa asukaslukuun ja 
liikennesuoritteeseen)

Kansallisen 
tieliikennekuolemien 
vähentämistavoitteen 
toteutumista. Kansalaisten 
riskiä kuolla tieliikenteessä. 

Tieliikenteen 
turvallisuus 
tilasto

4.2 Tieliikenteessä kuolleiden 
määrän vertailu EU-maissa 
(tieliikenteessä kuolleet asukaslukuun 
suhteutettuna, Suomen sijoitus EU- 
maiden tieliikenneturvallisuus- 
vertailussa)

Suomen tieliikenteen 
turvallisuuden kehittymistä 
suhteessa muihin maihin. 
Kansallisen tavoitteen ”olla 
Euroopan viiden  parhaan 
maan joukossa” toteutumista.

Eurostat

4.3 Rautatie-, vesi- ja 
lentoliikenteessä kuolleet 
(kuolemansyyntilaston mukaan)

Kansalaisten riskiä kuolla 
onnettomuudessa, jossa 
vene, juna tai lentokone on 
osallisena.

Liikennetilastolli 
nen vuosikirja

4.4 Tieliikenteen onnettomuuksien 
määrä (henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien määrä, 
liikennevakuutuksesta korvattujen 
onnettomuuksien määrä)

Kansalaisten riskiä joutua 
henkilö- tai aineellista 
vahinkoa johtavaan 
tieliikenne-onnettomuuteen.

Tieliikenteen 
turvallisuus - 
tilasto

Turvallinen 
käyttäyty- 
minen

4.5 Liikennekäyttäytyminen 
(nopeusrajoitusten ylittäneiden osuus, 
alkoholia nauttineiden osuus, punaisia 
päin ajaminen ja suuntamerkin käyttö, 
pyöräilykypärän käyttö, jalankulkijoiden 
liikennevalojen noudattaminen)

Riskiä aiheuttavan 
käyttäytymisen määrää 
tieliikenteessä.

Liikenne- 
käyttäytymisen 
seuranta



4.1 Tieliikenteessä kuolleiden määrä

Liikenneturvallisuusvision mukaisesti Suomen tieliikenteessä

 

tavoitellaan tilaa, jossa kuolleiden ja 
vakavasti loukkaantuneiden määrä

 

lähenee nollaa. Tavoitteena on, että

 

kuolleiden määrä

 

vuonna 2025 on 
alle 100. Loukkaantumisten vakavuuden astetta ei toistaiseksi tilastoida, eikä

 

vakavasti loukkaantuneiden 
määrälle ole tavoitetta. 

Ti
la

Tieliikenteessä

 

kuolleiden määrä

 

laski 90-luvun alussa tavoiteltua nopeammin. Suotuisaa kehitystä

 
edesauttoi taloudellisen laskukauden aiheuttama liikennemäärien notkahdus. 90-luvun puolivälistä

 
lähtien kuolleiden määrä

 

taas on laskenut tavoiteltua hitaammin. Viime vuosina on jälleen ollut 
havaittavissa selvää

 

liikennekuolemien vähenemää. 
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Suomen tieliikenteessä

 

kuolleiden määrä

 

on vähentynyt noin 20 
vuodessa tavoitteen määrittelemän trendin mukaisesti (649 kuollutta 
vuonna 1990 ja 284 kuollutta vuonna 2009). Lä
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Liikennekuolemien määrä

 

on 10 vuodessa vähentynyt selvästi 
sekä

 

asukaslukuun että

 

liikennesuoritteeseen suhteutettuna.



4.2 Tieliikennekuolemien määrän vertailu EU-maissa
Tieliikenteen turvallisuuden parantaminen on kansainvälisesti yhteinen tavoite. EU on asettanut vuonna 
2001 tavoitteeksi tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittamisen vuoteen 2010 mennessä, jolloin 
kuolleita saisi olla enintään 27 000. Suomen tavoitteena on olla tieliikenteen turvallisuudessa viiden 
parhaan Euroopan maan joukossa. Tieliikenteen turvallisuuden kansainvälinen vertailu on mahdollista 
esimerkiksi suhteuttamalla tieliikenteessä

 

kuolleiden määrä

 

asukaslukuun. 

Ti
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Suomessa tieliikennekuolemien määrä

 

on laskenut sekä

 

absoluuttisesti että

 

asukaslukuun 
suhteutettuna, mutta ero parhaisiin maihin ei ole kaventunut. Sen sijaan turvallisuudeltaan heikompien 
maiden kehitys on ollut niin myönteistä, että

 

EU-maiden keskiarvo on lähestynyt Suomen 
turvallisuustasoa. Tavoite olla Euroopan viiden turvallisimman maan joukossa ei viime vuosina ole 
täyttynyt. A

na
ly

ys
i

Ta
vo

ite

Lä
hd

e:
 E

ur
os

ta
t

Suomen sijoitus 27 EU-maan joukossa (mittarina tieliikenne-

 

kuolemat/as) oli pitkään viides mutta on viime vuosina heikentynyt. 
Suomen edellä

 

ovat Malta, Hollanti, Englanti, Saksa ja Ruotsi. EU:n 
ulkopuolisista Euroopan maista Norja ja Islanti ovat yleensä

 

lisäksi olleet 
Suomen edellä.

EU-maiden tieliikenteen turvallisuus on kehittynyt myönteisesti. Vuonna 
2007 Suomi oli EU15-maiden keskitasoa. Suomessa tieliikenteen 
turvallisuus on parantunut hitaammin kuin muissa EU-maissa. Ruotsia 
Suomi ei ole kyennyt tavoittamaan.



4.3 Rautatie-, vesi- ja lentoliikenteessä kuolleet

Valtaosa liikenteen kuolemista tapahtuu tieliikenteessä, johon merkittävimmät vähennystavoitteetkin 
kohdistuvat. Rautatieliikenteessä, kauppamerenkulussa ja lentoliikenteessä

 

matkustajien kuolemat ovat 
harvinaisia, ja tavoitteena onkin pysyvästi se, ettei matkustajakuolemia tapahdu.  

Ti
la

Kaupallisen rautatie-, vesi-

 

ja lentoliikenteen korkeat turvallisuusvaatimukset ovat pitäneet 
henkilövahinkojen määrän satunnaisena. Kansalaisten (vapaa-aikana tai työssä

 

liikennealueilla) 
huolimattomuuden seurauksena sen sijaan kuolemia tapahtuu. Veneilyonnettomuuksissa kuolleiden 
määrä

 

lähes puolittui 1990-luvulla, mutta näyttää

 

sen jälkeen vakiintuneen noin 60 vuosittaisen 
kuolleen tasolle. Rautatieliikenteessä

 

kuolemantapaukset ovat liittyneet tasoristeysvahinkoihin tai 
luvattomaan radalla liikkumiseen. Harrasteilmailussa on tapahtunut muutama kuolonuhreja vaativa 
turma vuodessa.A
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Lähde: TK

Veneilyonnettomuuksissa kuolee noin 60 ihmistä

 

vuosittain. 
Viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana kehitys on ollut selvästi 
myönteinen. 
Rautatieliikenteen onnettomuuksissa kuolee vuosittain noin 20 
ihmistä, jotka ovat pääasiassa junaan ajoneuvolla törmänneitä

 

(jolloin samat uhrit esiintyvät tilastoissa myös tieliikenne-kuolemina) 
tai junan alle varomattomuuttaan jääneitä

 

(itsemurhia tilastossa ei 
ole). Junamatkustajia kuolee harvoin (silloin tällöin matkustaja 
putoaa liikkuvasta junasta). Edellinen suuronnettomuus tapahtui 
vuonna 1998 Jyväskylässä. Siinä

 

kuoli 9 junamatkustajaa. 
Lentoliikenteen kuolemantapaukset ovat yleensä

 

harrasteilmailun 
onnettomuuksien uhreja. Kaupallisessa lentoliikenteessä

 

edellinen 
turma oli Copterlinen

 

syöksy mereen Tallinnan edustalla vuonna 
2005 (14 kuollutta). Raskaan säännöllisen reittiliikenteen 
kuolonuhreja vaatinut onnettomuus tapahtui viimeksi vuonna 1963.



4.4 Tieliikenteen onnettomuuksien määrä
Liikenneturvallisuusvision mukaisesti Suomen tieliikenteessä

 

tavoitellaan tilaa, jossa kuolleiden ja 
vakavasti loukkaantuneiden määrä

 

lähenee nollaa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää

 

sekä

 
henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrän vähenemistä

 

että

 

onnettomuuksien 
vakavuusasteen pienenemistä. 

Ti
la

1990-luvun alussa henkilövahinkoon johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien määrä

 

väheni (liikennemäärän 
vähenemisen myötä) nopeasti kolmanneksella. 1990-luvun puolivälissä

 

henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien määrä

 

vakiintui noin 6 500–7 000 vuosittaisen henkilövahinkoon johtaneen onnettomuuden 
tasolle. Onnettomuuksien määrää

 

ei ole tavoitteen mukaisesti saatu vähennettyä. Onnettomuuksien 
vakavuusaste sen sijaan on hiukan lieventynyt ja harvemmat onnettomuudet johtavat kuolemaan. Kaikkiaan 
tieliikenteen onnettomuuksien määrä

 

(sisältäen myös pelkästään aineellista vahinkoa aiheuttaneet 
onnettomuudet) on ollut 1990-luvun lamavuosien jälkeen tasaisessa kasvussa.A
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Loukkaantumiseen johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien määrä

 

on 
vähentynyt noin 9 600 onnettomuudesta vuonna 1990 noin 660 
onnettomuuteen vuonna 2008. Kuolemaan johtaneiden onnetto-

 

muuksien

 

määrä

 

on samassa ajassa vähentynyt 581:stä

 

382:een.

Pakollisesta liikennevakuutuksesta korvataan onnettomuuden syyttömän 
osapuolen aineelliset vahingot ja kaikki henkilövahingot. Vakuutuksesta 
korvattujen onnettomuuksien määrä

 

on vuonna 2008 suunnilleen 
samalla tasolla kuin vuonna 1990.



4.5 Liikennekäyttäytyminen
Ti

la

Riskikäyttäytyminen liikenteessä

 

on viimeksi kuluneen 15–20 vuoden aikana kehittynyt vain hieman myönteiseen 
suuntaan. Piittaamattomuus nopeusrajoituksista on etenkin kesäaikaan melko suurta mutta vähenemässä. Talvisin 
joka 20. autoilija ylittää

 

rajoituksen yli 10 km/h, eikä

 

tämä

 

ole muuttunut tarkastelujaksona. Rattijuopumus 
liikenteessä

 

on vakiintunut tasolle, jolla joka 500. autoilija on rattijuoppo. Vähän alkoholia nauttineiden autoilijoiden 
määrä

 

kasvoi rajusti 1990-luvun alussa eikä

 

ole vieläkään vähentynyt nousua edeltäneelle tasolle. Punaisia päin 
ajaminen tai suuntamerkin käyttämättömyys ei ole vähentynyt. Pyöräilykypärän käyttö

 

on kasvanut selvästi, mutta 
on edelleen vähäistä.A
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Liikenneministeriö

 

käynnisti liikennekäyttäytymisen seurantajärjestelmän vuonna 1992 liikennekäyttäytymistietojen 
järjestelmällistä

 

keruuta varten. Liikenneturvan tekemän seurannan avulla täydennetään onnettomuustilastojen antamaa 
kuvaa liikenteen turvallisuuden kehityksestä

 

sekä

 

arvioidaan toteutettujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutuksia.  
Tietoja liikennekäyttäytymisestä

 

kerätään säännöllisin väliajoin samoilla menetelmillä

 

ja samoissa tutkimuspaikoissa. Noin 
puolet liikennekuolemista voitaisiin välttää

 

sääntöjen mukaisella käyttäytymisellä.

Kesäaikaan seurantapisteiden 
autoista 11–12 % ylittää

 

nopeus-

 

rajoituksen yli 10 km/h. Ylitysten 
määrä

 

on hitaasti vähenemässä. 
Talvisin nopeus-rajoituksia 
noudatetaan paremmin, ja yli 10 
km/h rajoituksen ylittäneitä

 

on noin 5 
% autoista. Ylitysten määrä

 

on 
pysynyt samalla tasolla 10 vuotta.

Alkoholia nauttineiden osuus 
liikenteessä

 

kaksinkertaistui 1990-

 

luvun alussa mutta on siitä

 

vähitellen vähentynyt. Rattijuoppojen 
määrä

 

on pysynyt vuodesta 1992 
samalla tasolla.

Punaisia päin ajaminen ei ole 2000-

 

luvulla vähentynyt vaan pysyttelee 
noin 20 prosentin suuruisena. 
Suuntamerkin käyttö

 

sen sijaan 
näyttää

 

2000-luvulla tasaisesti 
vähentyneen. Suuntamerkki jää

 

näyttämättä

 

noin joka viidennellä

 

kerralla.

Tällä

 

hetkellä

 

tarkastelupisteiden 
pyöräilijöistä

 

noin 30 % käyttää

 

kypärää. Kypärän käyttö

 

on 
lisääntynyt selvästi. Jalankulkijoiden 
liikennevalojen noudattaminen on 
pysytellyt noin 80 %:ssa vuodesta 
1993 asti.



5. Ympäristövaikutukset



Teemat Avainmittarit Mitä indikoi? Tietolähde

Energian- 
kulutus ja 
kasvihuone- 
kaasut

5.1 Kotimaan liikenteen CO2 -päästöt 
(eri liikennemuotojen CO2 -päästöt ekv./a 
kansainvälisen laskentatavan mukaan 
Suomen talousvyöhykkeellä)

Eri liikennemuotojen osuutta 
liikenteen hiilidioksidipäästöistä 
sekä liikenteen osuutta koko maan 
kasvihuonekaasujen päästöistä.

Tilastokeskus, 
LIPASTO (VTT)

5.2 Liikenteen ominaisenergian- 
kulutus (henkilöauto-, linja-auto ja 
raideliikenteen ominaisenergiankulutus 
MJ/hkm, tie- ja raideliikenteen 
ominaisenergiankulutus MJ/tkm)

Indikoi eri liikennemuotojen 
energiatehokkuutta liikkumisessa 
ja kuljetuksissa 

LIPASTO (VTT), 
Tiehallinto, VR 
Yhtymä

5.3 Uusien henkilöautojen CO2 -päästöt 
(Ensirekisteröityjen ajoneuvojen 
keskimääräinen CO2 -päästö g/km)

Indikoi uusien henkilöautojen 
ominaispäästöjen kehitystä

Trafi (AKE)

Ilman laatu 5.4 Kotimaan liikenteen NOx -päästöt 
(eri liikennemuotojen NOx-päästöt Suomen 
talousvyöhykkeellä)

Eri liikennemuotojen osuutta 
liikenteen typenoksidien päästöistä 
sekä liikenteen vaikutusta 
typpidioksidi-pitoisuuksiin.

Tilastokeskus, 
LIPASTO (VTT)

5.5 Kotimaan liikenteen 
hiukkaspäästöt (eri liikennemuotojen PM- 
päästöt Suomen talousvyöhykkeellä)

Eri liikennemuotojen osuutta 
liikenteen hiukkaspäästöistä sekä 
liikenteen vaikutusta hiukkasten 
pitoisuuksiin.

Tilastokeskus, 
LIPASTO (VTT)

Vesien 
pilaan- 
tumisen 
riski

5.6 Kotimaan liikenteen SO2 -päästöt 
(eri liikennemuotojen SO2 -päästöt Suomen 
talousvyöhykkeellä)

Eri liikennemuotojen osuutta 
liikenteen rikkidioksidipäästöistä.

Tilastokeskus, 
LIPASTO (VTT)

5.7 Vesiliikenteen onnettomuudet ja 
öljyvahingot (alusliikenteen 
onnettomuudet, onnettomuustutkinnat, 
öljyvahinkojen määrä ja vuotanut öljy)

Ympäristövahingon riskiä Suomen 
aluevesillä.

TraFi, SYKE, 
Onnettomuus- 
tutkintakeskus

5.8 Pohjavesien suolaantumisriski 
(maanteiden liukkaudentorjuntaan 
käytetyn suolan määrä, suojaustarpeet)

Maantiealueilla sijaitsevien 
pohjavesialueiden suolaantumisen 
riskiä.

Liikennevirasto



5.1 Kotimaan liikenteen CO2 päästöt
Liikenne aiheuttaa noin 20 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Suomi on sitoutunut noudattamaan EU:n 
energiastrategiaa vuodelta 2007, jonka mukaan kasvihuonekaasupäästöjä

 

pitäisi vähentää

 

20 % ja 
energiankäyttöä

 

tehostaa niin ikään 20 % vuoteen 2020 mennessä

 

kaikilla energiaintensiivisillä

 

sektoreilla, joista 
liikenne on yksi. Liikenne-

 

ja viestintäministeriön ilmastopoliittisen ohjelman mukainen tavoite on vähentää

 
liikenteen vuotuisia CO2

 

-päästöjä

 

miljoona tonnia biopolttoaineiden käytön lisäämisellä

 

ja lisäksi 2 
miljoonaa tonnia muilla keinoin. 

Ti
la

Päästömäärien kehitys on suorassa suhteessa kokonaispolttoaineenkulutukseen. Hiilidioksidipäästöjä

 
vähentäviä

 

teknisiä

 

mahdollisuuksia ovat toistaiseksi ainoastaan polttoainetalouden

 

kehittyminen ja 
biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten energianlähteiden osuuden kasvaminen. EU:n direktiivin 
mukaan vuonna 2010 on liikennepolttoaineissa oltava biokomponentteja 5,75 % ja vuoteen 2020 
mennessä

 

20 %. Ajomäärien eli suoritteen vähentyminen olisi tehokkain keino hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi. 1990-luvun alussa tapahtunut hiilidioksidipäästöjen vähentyminen aiheutuikin juuri 
suoritteen vähentymisestä. Samasta syystä

 

johtuu päästöjen vähenemä

 

vuonna 2009.A
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Suomen kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt  
olivat vuonna 2008 kansainvälisen laskentatavan 
mukaan noin 12,9 miljoonaa tonnia 
hiilidioksidiekvivalenttia (CO2

 

ekv.).  Tieliikenteen 
osuus päästöistä

 

on noin 93 %, vesiliikenteen noin 4 
%, ilmaliikenteen noin 2 % ja rautatieliikenteen noin 1 
%. Tieliikenteen päästöistä

 

noin 60 % aiheutuu 
henkilöautoliikenteestä, noin 35 % kuorma-

 

ja 
pakettiautoliikenteestä

 

ja loput, noin 5 % linja-autoista, 
moottoripyöristä

 

ja mopoista. 

Päästöjen kehityssuunta on ollut 1990-luvun alun 
laman jälkeen vuoteen 2007 asti heikosti kasvava, 
mutta näyttäisi jälleen taloudellisen taantuman vuoksi 
kääntyvän laskuun. 

Lähde: Tilastokeskus, VTT LIPASTO 2008



5.2 Liikenteen ominaisenergiankulutus
Liikennesektori vastaa noin 15–20 % koko Suomen energiankulutuksesta. Erityisesti tieliikenteen

 

energian-

 
kulutus on kasvanut suoritteiden kasvaessa 2000-luvulla lähes kymmenen prosenttia, vaikka ominais-

 
energiankulutus on säilynyt vakiona. EY:n Direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta tuli voimaan 2006 ja 
koskee myös liikennesektoria. Direktiivin tavoitteena on 9 % säästö

 

kansallisessa energiankulutuksessa.  
Ominaisenergiankulutuksella tarkoitetaan tässä

 

liikennevälineiden energiankulutusta kuljetettua henkilöyksikköä

 
ja pituusyksikköä

 

kohden [MJ/suorite]. 

Ti
la

Tietoa ominaisenergiankulutuksesta tarvitaan esimerkiksi laskettaessa yksittäisen ajoneuvon tai henkilön 
energiankulutusta tietyllä

 

matkalla. Yksiselitteisten ominaisenergiankulutuslukujen laskeminen on haasteellista, 
sillä

 

ne riippuvat hyvin monesta seikasta (mm. kuormitusasteista ja liikennevälinetyypistä). VTT:n 
yksikköpäästösivuilta on saatavissa yksityiskohtaiset tiedot vuoden 2007 liikennemuotokohtaisista 
yksikköpäästöistä

 

Suomessa. Aikasarjoja ei toistaiseksi ole saatavilla. EY-direktiivin voimaansaattamiseksi on 
käynnistetty kansallinen toimintaohjelma, johon sisältyviä

 

henkilöliikenteen toimenpiteitä

 

ovat mm. 
joukkoliikenteen energiansäästösopimukset, autojen energiatehokkuuden parannus, taloudellinen ajotapa, 
liikennejärjestelmäsuunnittelu ja ajonopeudet.
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Henkilöliikenteen käytönaikaiset keskimääräiset ominaisenergiankulutukset ovat säilyneet melko samoilla tasoilla viimeiset 20 vuotta. 
Rautatiekuljetuksissa energiatehokkuus on sähkövedon lisääntymisen myötä

 

hieman parantunut. Tiekuljetuksissa ominaisenergian-kulutus on 
vaihdellut välillä

 

1,3–1,7 MJ/tkm. Meriliikenteessä

 

ominaisenergiankulutus oli vuonna 2007 välillä

 

2,7–5,9 MJ/hkm

 

ja 0,14–1,7 MJ/tkm

 

laivatyypistä

 

riippuen sekä

 

lentoliikenteessä

 

välillä

 

0,9–3,5 MJ/hkm

 

ja 8,2–26 MJ/tkm

 

mm. lentotyypistä

 

riippuen. 
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5.3 Uusien henkilöautojen CO2 -päästöt
Henkilöautoille ollaan EU:ssa hyväksymässä

 

sitovaa raja-arvoa ominaiskulutukselle ja CO2

 

-päästöille  (uusien 
rekisteröityjen henkilöautojen keskimääräinen CO2

 

-päästö

 

on alle 145 g/km vuonna 2012, 130 g/km 2015 sekä

 
alle 95 g/km vuonna 2020). Suomen tavoitteena on päästä

 

mahdollisimman lähelle EU-tasoa. Lisäksi kannusteilla 
pyritään saamaan markkinoille vaihtoehtoisiin teknologioihin perustuvia

 

50 g/km ajoneuvoja (mm. sähkö-

 

ja 
hybridiautot) ja tavoitellaan 10 g/ km lisävähenemää

 

mm. biopolttoaineisiin, renkaisiin ja kulutusmittareihin 
kohdistuvilla säädöksillä, jotka on tarkoitus valmistella vuoteen 2010 mennessä.

Ti
la

Koko 2000-luvun alkupuolen, ennen autoverouudistusta vuoden 2008 alussa, keskimääräiset CO2

 

-päästöt 
olivat 180 g/km luokkaa ja alenivat vuoden 2008 verouudistuksen myötä

 

noin 10 g/km. Vuoden 2009 
aleneminen on jatkunut keskipäästöjen ollessa 157,2 g/km bensiini-

 

ja 157,5 dieselkäyttöisille (huom. 
korkeampi kuin bensiiniautojen). Autojen käyttövoimajakauma on myös muuttunut, kun vuonna 2006 
dieselautojen osuus uusrekisteröidyistä

 

oli 20 %, vuoden 2009 myytiin dieselautoja jo lähes puolet (46,3 %). 
Suomalainen henkilöautokanta on eurooppalaisittain melko vanhaa. Autojen keski-ikä

 

on noin 10,1 vuotta ja 
keskimääräinen romutusikä

 

yli 18 vuotta. A
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Uusrekisteröityjen henkilöautojen CO2

 

-päästöt kuvaavat 
koko autokannan päästöjen kehitystä. Uusrekisteröityjen 
henkilöautojen määrä

 

on 2000-luvulla vaihdellut 90 000 -

 

150 000 autoa/vuosi. Suomessa uusrekisteröityjen autojen 
lisäksi  käytettyinä

 

maahan tuotujen autojen määrä, joka on 
vakiintunut noin 20 000 autoa/vuosi, muuttaa autokantaa.
Liikenteessä

 

oleva henkilöautokanta oli v. 2009 noin 2,5 
milj. autoa.

Liikenteen kokonaispäästöihin vaikuttaa myös autokannan 
ikärakenne ja eri tyyppisillä

 

ja eri ikäisillä

 

autoilla vuosittain 
ajettu suorite.

Jokaisesta kulutetusta bensiinilitrasta syntyy 2 350 g ja 
dieselöljylitrasta 2 660 g hiilidioksidia.

Lähde: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

 

(AKE)



5.4 Liikenteen NOx -päästöt Suomen talousalueella
Liikenne aiheuttaa noin 50 % Suomen typpioksidipäästöistä. Liikenne-

 

ja viestintäministeriön tavoite

 
vuodelle 2010 on vähentää

 

tie-, rautatie-

 

ja ilmaliikenteen yhteenlaskettuja NOx

 

päästöjä

 

vuoden 1990 
tasosta noin 75 % vuoteen 2010 mennessä. Vuoteen 2008 mennessä

 

päästöt olivat vähentyneet noin 
62 %. 

Ti
la

Päästöjen vähenemiseen vaikuttavat toistaiseksi merkittävimmin uusien autojen myyntimäärät. 
Autokannan uudistumisen myötä

 

kokonaistypenoksidipäästöjen oletetaan jatkavan voimakasta 
alentumistaan, kunnes lähes kaikki bensiinikäyttöiset henkilöautot ovat katalysaattorilla varustettuja. 
Tämänkin jälkeen päästöt alenevat, koska päästömääräykset (henkilö-

 

ja pakettiautojen sekä

 
raskaiden ajoneuvojen EURO–normit) tiukkenevat jatkuvasti. Kaupunki-ilman NO2

 

-pitoisuudet eivät 
ole laskeneet siinä

 

tahdissa kuin NOx

 

-päästöt ovat vähentyneet. Tähän on syynä

 

NO2

 

-päästön suhde 
NO-päästöihin, joka katalysaattorilla varustetuilla autoilla on huomattavasti

 

suurempi kuin 
vanhemmalla kalustolla.
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Liikenteen typpioksidien päästöt Suomen talousalueella 
olivat vuonna 2008 noin 112 000 tonnia. 
Meriliikenteen osuus päästöistä

 

on noin 53 %,  tieliikenteen 
noin 42 %, lento-

 

ja rautatieliikenteen molempien noin 2,5 
%. Tieliikenteen päästöistä

 

noin 46 % aiheutuu 
henkilöautoliikenteestä

 

ja noin 38 % kuorma-

 

autoliikenteestä. Meriliikenteen päästöistä

 

noin.87 % 
aiheutuu väylillä

 

ja satamissa kauppamerenkulussa (65 %) 
ja matkustajareittiliikenteessä

 

(22 %). 

Katalysaattoritekniikan käyttöönotto 1990-luvun alussa 
vähensi päästöjä

 

tieliikenteessä

 

voimakkaasti, jopa  95 %. 
Meriliikenteessä

 

vastaavaa moottoritekniikan kehityksen 
vaikutusta ei ole ollut havaittavissa. 

Lähde: VTT, LIPASTO 2008



5.5 Liikenteen hiukkaspäästöt Suomen talousalueella
Liikenteen pakokaasujen hiukkaspäästöjen (PM) osuus on alle 10 % Suomen kokonais-

 
hiukkaspäästöistä. Liikenne-

 

ja viestintäministeriön tavoite vuodelle 2010 on vähentää

 

tieliikenteen 
hiukkaspäästöjä

 

niin, että

 

terveyshaitat minimoidaan (vähintään 40 % vähennys nykytilasta). 

Ti
la

Tieliikenteessä

 

hiukkaspäästöt kasvoivat voimakkaasti 1980-luvulla suoritteen kasvaessa. 
Polttoaineessa olevan rikin määrän vähentäminen on vähentänyt hiukkaspäästöjä. Jyrkkä

 

päästöjen 
vähenemä

 

tapahtui 1994, jolloin reformuloidut

 

polttoaineet tulivat yleiseen käyttöön. Meriliikenteessä

 
hiukkaspäästöt ovat säilyneet viimeiset 20 vuotta ennallaan. 
Hiukkaset ovat liikenteen saasteongelmista ehkä

 

monisärmäisin. Siinä

 

missä

 

useimpien kaasumaisten 
haitta-aineiden vaikutukset tunnetaan jo varsin hyvin, on hiukkasten ja

 

aerosolien terveysvaikutuksien 
tutkimisessa edelleen paljon työtä. 
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Liikenteen hiukkaspäästöt Suomen talousalueella 
olivat vuonna 2008 noin 4 500 tonnia. Tieliikenteen 
osuus päästöistä

 

on noin 56 %,  meriliikenteen noin 
39 %, lentoliikenteen noin 3 % ja rautatieliikenteen 
noin 2 %. Tieliikenteen päästöistä

 

noin 45 % 
aiheutuu henkilöautoliikenteestä

 

ja noin 25 % 
kuorma-autoliikenteestä

 

että

 

pakettiautoliikenteestä

 

kummastakin. Meriliikenteen päästöistä

 

noin 80 % 
aiheutuu väylillä

 

kauppamerenkulussa (57 %) ja 
matkustajareittiliikenteessä

 

(23 %). 

Hiukkaspäästöt ovat erityisesti dieselkaluston 
ongelma. 

Lähde: VTT, LIPASTO 2008



5.6 Liikenteen SO2 -päästöt Suomen talousalueella
Liikenne aiheuttaa alle 20 % Suomen rikkidioksidipäästöistä. Tie-

 

ja rautatieliikenteen osalta päästöt 
ovat laskeneet lähes nollaan. Meriliikenteessä

 

International Maritime

 

Organisation

 

IMO on ehdottanut 
polttoaineiden rikkisisällölle 0,1 % rajaa Itämerelle vuodesta 2015 lähtien.  

Ti
la

Rikkipäästöt ovat suoraan verrannollisia käytetyn polttonesteen rikkipitoisuuteen, joten päästöt ovat 
laskettavissa polttoaineen kulutuksen ja rikkipitoisuuden perusteella. Rikkidioksidi aiheuttaa maaperän 
happamoitumista ja aiheuttaa oireita hengitysteissä. 

Suomen satamissa käyvien rahtilaivojen polttoaineiden keskimääräinen rikkisisältö

 

on noin 1,3 %. 
Vastaava luku matkustajalaivoille on arviolta keskimäärin noin 0,43 %. Itämerellä

 

ei nykyisin sallita yli 
1,5 %:n pitoisuuksia. 
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Liikenteen rikkidioksidipäästöt Suomen talousalueella 
olivat vuonna 2008 noin 18 000 tonnia. Päästöt 
aiheutuivat lähes yksinomaan meriliikenteestä. Sen 
osuus päästöistä

 

on noin 97 %. Tieliikenteen 
rikkidioksidipäästöjen osuus on vain noin 2 % 
kokonaispäästöistä. 

Tieliikenteen rikkidioksidien päästöissä

 

on tapahtunut 
raju pudotus vuosien 1980–2000 välillä. 
Katalysaattorin toimintatehon parantaminen on 
vaatinut myös voimakasta polttoaineessa olevan rikin 
määrän vähentämistä. Meriliikenteessä

 

päästöt ovat 
säilyneet viimeiset 20 vuotta ennallaan. 
Rikkidioksidipäästöt ovatkin nykyisin erityisesti 
meriliikenteen ongelma. 

Lähde: VTT, LIPASTO 2008



5.7 Vesiliikenteen onnettomuudet ja öljyvahingot
Vesiliikenteen turvallisuus on tärkeä

 

tekijä

 

vesillä

 

tapahtuvien ympäristövahinkojen ehkäisyssä. 
Onnettomuuksien ehkäisyn työkaluja ovat alusliikenne-

 

ja radionavigaatiopalvelut, merikartoitus sekä

 
alusten katsastus-

 

ja tarkastustoiminta. Rajavartiolaitoksella on kaksi öljyhavaintolaittein varustettua 
valvontakonetta. Öljyvahinkojen torjunnan vastuullinen viranomainen on SYKE, joka saa tarvittaessa 
käyttöönsä

 

15 öljynkeruulaittein varustettua öljyntorjunta-alusta. 

Ti
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Ympäristövahinkojen riski Itämerellä

 

ja sisävesillä

 

kasvaa alusliikenteen kasvun myötä. Riskiä

 
pienennetään kehittyneen alusliikenteen ohjauksen, alusten valvonnan sekä

 

tehokkaan öljyntorjunnan 
keinoin. Huomattavia ympäristövahinkoja ei ole tapahtunut pitkään aikaan, vaikka vesiliikenteen 
onnettomuuksien määrä

 

ei olekaan vähentynyt. 
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Vesiliikenteen onnettomuuksien määrä

 

on viimeksi kuluneen 15 
vuoden aikana vaihdellut välillä

 

31–50. Noin puolet 
onnettomuuksista on karilleajoja. Onnettomuustutkimuksia on 
keskimäärin ollut 2–3 vuosittain. Suuronnettomuuksia ei 
tarkastelujaksolla ole tapahtunut. Lä
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Alusöljyvahinkoja tapahtuu vuosittain muutamia. Viimeisin öljyn 
ulosvuoto (40 tonnia) tapahtui vuonna 2000 Janra-aluksen

 

törmättyä

 

merimerkkiin Ahvenanmerellä. Tarkastelujakson suurin öljyvuoto (5 
500 tonnia) oli MS Antonio Gramschin

 

vuoto vuonna 1979. Sama alus 
ajoi karille ja vuosi 650 tonnia öljyä

 

vuonna 1987.



5.8 Pohjavesien suolaantumisen riski
Etelä-Suomen ja rannikkoseutujen tieosuuksilla tarvitaan liukkaudentorjuntaa, mikä

 

on pääteillä

 

suolaa ja 
sivuteillä

 

hiekkaa. Suolan ja onnettomuustilanteissa myös öljyn ja muiden vaarallisten aineiden 
kulkeutuminen pohjavesiin on riski, joka on suurimmillaan vilkkailla pääteillä. Suolaa käytetään 
pohjavesialueilla mahdollisimman vähän. Herkimpiin kohtiin rakennetaan myös pohjavesisuojauksia, joiden 
avulla hidastetaan tai estetään tien pinnalta valuvan suolaveden pääsy pohjaveteen.

Ti
la

1990-luvulla suolan käyttöä

 

tienpidossa kyettiin vähentämään alle puoleen vuoden 1990 
huippulukemasta (yli 150 tuhatta tonnia). Sittemmin suolankäyttö

 

näyttää

 

vakiintuneen 80–100 
tuhannen tonnin tasolle. Lämpimät talvet ja lähellä

 

nollaa liikkuvat lämpötilat lisäävät suolauksen 
tarvetta. Vastaavasti pitkinä

 

pakkasjaksoina teitä

 

ei suolata. Pohjavesisuojauksia rakennetaan 
parhaimpina vuosina noin 20 kilometrin matkalle. Erilliskohteina

 

toteutettavia kiireellisiä

 
suojaustarpeita on kuitenkin vielä

 

104 kilometriä, ja nykyisellä

 

investointitahdilla ne saadaan suojattua 
20 vuoden kuluessa.A
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Maanteiden liukkaudentorjunnassa käytettävän suolan määrä

 

on 
80–100 000 tonnia vuosittain. Suolaustarve riippuu sään 
vaihteluista. 20 vuodessa tiesuolan käyttö

 

on keskimäärin 
vähentynyt 10–20 %. Lä
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Pohjavesisuojauksia toteutetaan uusinvestointien yhteydessä

 

sekä

 

erilliskohteina siellä, missä

 

suojaustarve on kiireellinen. Vuonna 
2009 toteutettujen pohjavesisuojausten jälkeen kiireellistä

 

suojausta 
vaativia kohteita on jäljellä

 

104 kilometriä.



6. Taloudellisuus, tehokkuus



Teemat Avainmittarit Mitä indikoi? Tietolähde
Väylä- 
palvelujen 
rahoitus

6.1 Väyläpalvelujen rahoitus 
(kuntien ja valtion väylärahoitus, 
satamien ja Finavian kulut, perus- 
väylänpidon rahoituksen kehitys).

Kuinka paljon 
liikenneinfrastruktuurien 
hoitoa, ylläpitoa ja 
kehittämistä rahoitetaan.

Väylälaitosten ja 
kuntien tilinpäätökset, 
Satamaliiton tilastot, 
Finavian tilinpäätökset

Väylä- 
palvelujen 
kustannus- 
tehokkuus

6.2 Valtion väylienpidon 
kustannustehokkuus (väylälaitosten 
toiminnan kulut per väylä-km ja per 
liikennesuorite).

Valtion väylienpidon kulu- 
rasituksen (VALKI –kulu- 
perusteet) kehitys väylien 
määrän ja käytön suhteen.

Väylälaitosten 
tilinpäätökset
Liikennetilastollinen 
vuosikirja

6.3 Satamien ja lentoasemien 
kustannustehokkuus (satamien ja 
kauppamerenkulun kulut per tonni, 
lentoliikenteen infrastruktuurin kulut 
per matkustaja).

Rannikon kauppamerenkulun 
infrastruktuurikulut 
kuljetusten määrää kohden 
sekä lentoliikenteen 
infrastruktuurin kulut 
matkustajaa kohden.

Satamaliiton tilastot, 
Finavian tilinpäätökset

Väylä- 
palvelujen  
kustannus- 
vastaavuus

6.4 Väyläpalvelujen 
kustannusvastaavuus 
(väylämaksutulot ja ratamaksutulot 
per vastaavien infrastruktuurien kulut, 
Finavian tulot ja kulut).

Missä määrin käyttäjät 
maksavat väylienpidon kulut 
ja missä määrin väyläpalvelu 
rahoitetaan julkisista varoista.

Väylälaitosten 
tilinpäätökset

Joukko- 
liikenteen 
julkinen 
rahoitus

6.5 Joukkoliikenteen julkinen 
rahoitus (julkisen liikenteen 
rahoituslähteet, julkinen rahoitus 
suoritetta kohden kulkumuodoittain).

Joukkoliikenteen julkisen 
rahoituksen määrä (valtio ja 
kunnat) sekä 
kustannustehokkuus 
kulkutavoittain.

Julkisen liikenteen 
suoritetilasto (LVM).

Liikenteen 
haitta- 
kustannukset

6.6 Liikenteen yhteiskunnalliset 
haittakustannukset (liikenteen 
päästökustannukset liikenne- 
muodoittain, päästökustannusten 
kehitys, tieliikenteen 
onnettomuuskustannukset).

Pakokaasupäästöistä sekä 
liikenneonnettomuuksista 
aiheutuvat taloudelliset 
tappiot. 

Liikenneturvallisuus- 
tilastot, LIPASTO ja 
hankearvioinnin 
yksikköarvot



6.1 Liikenneinfrastruktuurin rahoitus
Liikenneväylien ja liikenteen palvelujen ylläpitoa ja kehittämisen rahoituksesta päättävät eduskunta 
(maantiet, radat, vesiväylät), kuntien valtuustot (kuntien liikenneväylät) sekä

 

eräät valtion ja kuntien 
liikelaitokset ja yhtiöt (Finavia, satamat). Rahoitustasoon vaikuttavat julkistalouden budjettirajoitteet, 
käytettävissä

 

olevat maksutulot sekä

 

ylläpidon ja kehittämisen todetut tarpeet.

Ti
la

2000-luvulla Suomen liikenteen väyläpalvelujen kokonaisrahoitustaso on noussut. Rahoitustasoissa on 
vuosittaista vaihtelua johtuen sekä

 

budjettirahoituksen rajallisuudesta että

 

korvaus-

 

ja 
kehittämisinvestointeja käynnistäneiden päätösten ajoituksesta. Virastojen rahoitustasoon on 
vaikuttanut myös muiden kuin suoraan väylienpitoon liittyvä

 

viranomaistehtävien kokonaisuus ja 
tehtävien kehitys.
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Finavian, Satamaliiton 29 jäsensataman, valtion väylävirastojen 
rahoitus sekä

 

kuntien rahoitus liikenneväyliin oli vuonna 2008 
noin 3 mrd. euroa. Kadut ja tiet vievät rahoituksesta 62 %, 
radat 19 %, vesiväylät ja satamat 10 % ja lentoliikenteen 
asemat ja palvelut 9 %.
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Valtion teiden ja ratojen perusväylänpidon (ilman kehittämistä) 
rahoitus on viime vuosina kasvanut hieman kustannustasoa 
hitaammin. Vesiväylienpidon rahoitus on useita vuosia ollut 
viidenneksen vuotta 2001 alemmalla tasolla.



6.2 Valtion väylienpidon kustannustehokkuus
Julkisia infrastruktuureja on tavoiteltavaa pitää

 

yllä

 

kustannustehokkaasti ottaen huomioon väylien määrä

 

ja 
liikenne-kysyntä. Kustannustehokkuuden päätavoite on hillitä

 

kulujen nousua. Kulujen nousupaineet johtuvat 
muun muassa infrastruktuurien elinkaareen liittyvistä

 

panostuksista, väylien käytön lisääntymisestä

 

sekä

 
maarakennusalan palvelujen hintatason noususta. Päätökset väyläverkon laajuudesta ja tarjottavasta 
laatutasosta vaikuttavat suoraan kulujen suuruuteen. Kustannustehokkuutta parantavat väylienpidon palvelujen 
tehokkaat hankintatavat ja kilpailuttaminen.

Ti
la

Eri infrastruktuurien kulut ovat niin väylien määrään kuin käyttöön suhteutettuna merkittävästi eri tasoa 
johtuen muun muassa pääomakulujen erilaisesta painoarvosta kulurakenteessa. Tarkasteluajanjaksolla 
infran

 

määrään nähden tarkasteltuna tie-

 

ja ratainfrastruktuurin kuluissa ei ole havaittavissa 
kustannustehokkuustrendiä

 

suuntaan tai toiseen. Vesiväylienpidon kulut ovat sen sijaan alentuneet. 
Suoritteisiin suhteutettuna tienpidon kulut ovat pääsääntöisesti alentuneet pitkin tarkasteluajanjaksoa, 
samoin kuin vesiväylienpidon kulut. Radanpidon kulut ovat tarkasteluajanjakson alkuvuosina alentuneet 
suoritteita kohti, mutta lähteneet sen jälkeen nousuun. A
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Tienpidon toiminnan kulut nousivat 2004–2007 mutta alenivat jälleen 2008 niin tie-

 

kuin ajoneuvokilometriä

 

kohti. Radanpidon 
kulut olivat laskusuunnassa 2004–2007 mutta nousivat selvästi 2008. Rannikon kauppamerenkulun kulut ovat alentuneet 
kasvavaa suoritetta kohden. 
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6.3 Satamien ja lentoasemien kustannustehokkuus
Satamia ja lentoliikenteen infrastruktuuria pidetään yllä

 

liiketaloudellisin perustein markkinaehtoisesti. 
Kustannustehokkuuden kannustimia ovat liiketoiminnan kannattavuus sekä

 

asiakasmaksujen 
kilpailukykyisenä

 

pitäminen. Investoinneilla pyritään luomaan kilpailuetua ja houkuttelemaan liikennettä

 

ja 
asiakasmaksutuloja.

Ti
la

Voimakkaan talouskasvun vuosina sekä

 

satamien että

 

lentoliikenteen infrastruktuuria on laajennettu 
investoinnein. Satamat ovat kilpailleet investoinnein ulkomaankaupan kuljetuksista sekä

 
kauttakulkuliikenteestä, ja se näkyy tarkasteluajanjaksolla suoritteisiin suhteutetun kulurakenteen 
nousuna liikenteen lisääntymisestä

 

huolimatta. Samaan aikaan rannikon kauppamerenkulun kulut ovat 
alentuneet suoritteisiin suhteutettuna. Lentoliikenteen infrastruktuurilla etenkin Helsinki-Vantaan 
lentoasemaa on kehitetty kansainvälisen liikenteen solmukohtana. Liikenteen lisääntyminen ei näy 
suoritteisiin suhteutettuna infrastruktuurikulujen alenemisena.A
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Satamien infrastuktuurin kulut suhteessa kuljetusten 
määrän ovat 2000-luvulla kasvaneet. Kauppamerenkulun 
palvelujen kuluissa kehityksen suunta on ollut 
vastakkaiseen suuntaan. Lä
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Suomen lentoliikenteen infrastruktuurikulut olivat 
liikenteen määrään suhteutettuna vuonna 2008 
suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2002.



6.4 Väyläpalvelujen kustannusvastaavuus
Infrastruktuurimaksuilla pyritään kattamaan vesiväylienpidon, radanpidon ja lentoliikenteen infrastruktuurin 
kuluja. Vesiliikenteen väylämaksun tulee kattaa kauppamerenkulun väylien kulut. Ratamaksulla katetaan 
junaliikenteen aiheuttamia radanpidon muuttuvia kuluja, mutta kustannusvastaavuustavoitteita ei ole. 
Lentoliikenteen liikennöinti-maksuilla katetaan lentoasemien ja lennonvarmistusjärjestelmän kulut (ml. 
investointien rahoitus) kokonaan sekä

 

valtio-omistajan asettama voittotavoite.

Ti
la

Kauppamerenkulun väylillä

 

väylämaksun tuotto oli tarkasteluajanjaksolla useimpina vuosina ylijäämäinen. 
Radanpito on taloudellisesti alijäämäistä, ja alijäämä

 

vaihtelee vuodesta toiseen. Lentoliikenteen 
maksujen tuotto oli useimpina vuosina ylijäämäinen. Sijoitetun pääoman tuotto vaihteli 2,8–5,3 %:n välillä. 
Liikenteen määrän vaihtelut talouden suhdanteiden mukana vaikuttavat vesiliikenteen väylämaksun ja 
lentoliikenteen infrastruktuurimaksujen kustannusvastaavuuteen nopeasti ja voimakkaasti.

A
na

ly
ys

i
Ta

vo
ite

Väylämaksutulot ylittivät useana vuonna 
väylämaksulla katettavien toimintojen kulut. 
Vuonna 2009 kustannus-vastaavuus oli noin 100 
%. Talouden taantuma aiheutti alijäämän vuonna 
2009.

Ratamaksua kannetaan rataosien 
muuttuvien kustannusten 
(rajakustannukset) perusteella. 
Radanpidon kokonaiskuluista 
maksutulot kattavat noin 10 %.

Finavian tulot ovat viime vuosina 
olleet kuluja suuremmat ja tuottaneet 
ylijäämää.
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6.5 Joukkoliikenteen julkinen rahoitus
Ti

la

Joukkoliikenteen julkinen rahoitus on kasvanut tarkasteluajanjaksolla noin 40 prosenttia. Kuntien rahoitus on 
kasvanut kokonaistasolla valtion rahoitusta selvästi voimakkaammin. Kuntien rahoituksessa matka-kustannusten 
korvaukset ovat kasvaneet enemmän kuin suora rahoitus. Matkasuoritteita kohden tarkasteltuna julkinen rahoitus 
on alhaisinta kaukoliikenteen lento-, linja-auto-

 

ja junamatkoilla, jossa liikenne on pääosin itsekannattavaa ja 
markkinoilla on kilpailua.  Rahoitus on suurinta taksiliikenteessä

 

ja paikallisessa linja-auto-liikenteessä. 
Matkasuoritteisiin suhteutettuna julkisen rahoituksen osuus on alentunut rautatieliikenteessä

 

samoin kuin linja-

 
autojen kaukoliikenteessä. Sen sijaan suurten kaupunkien linja-autoliikenteessä, muussa linja-autoliikenteessä

 

(pl. 
kaukoliikenne) sekä

 

taksiliikenteessä

 

julkisen rahoituksen osuus matkasuoritetta kohti on noussut.A
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kulkuyhteyksiä

 

toteuttaen palvelutaso-

 
tavoitteita sekä

 

toteuttaen lainsäädännön määräämiä

 

kuljetusvelvoitteita ja matkakustannusten 
korvauksia. Joukkoliikenteen julkisen rahoituksen määrälle ei ole yksiselitteisiä

 

tavoitteita. Rahoituksen 
tehokkuutta voidaan parantaa muun muassa lisäämällä

 

julkisen liikenteen markkinoiden kilpailua sekä

 
valtion ja kuntien yhteistyötä.
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Kunnat vastaavat noin 70 % julkisen liikenteen julkisesta 
rahoituksesta ja valtio 30 %. Kuntien osuus on noussut. Yli 
60 % rahoituksesta on matkakustannusten korvauksia ja 40 
% suoraa rahoitusta. Korvausten osuus kasvaa.

Julkisen rahoituksen merkitys henkilöliikenteen suoritetta 
kohti on suurin taksiliikenteessä

 

sekä

 

paikallisessa linja-

 

autoliikenteessä. Merkitys on vastaavasti pienin 
kaukoliikenteessä.



6.6 Liikenteen yhteiskunnalliset haittakustannukset
Liikenteen tunnetuista ja arvioiduista yhteiskunnallisista haittakustannuksia merkittävimpiä

 

ovat tie-, 
vesi-

 

ja lentoliikenteen päästöjen sekä

 

tieliikenteen kuolemien ja loukkaantumisten kustannukset. 
Kustannus riippuu haitan määrästä

 

ja sen yhteiskuntataloudellisesta vaikutuksesta esimerkiksi 
terveyteen. Liikenteen päästöjen ja tieliikennekuolemien vähentämistavoitteiden mukainen kehitys 
merkitsee myös näiden haittojen kustannusten vähenemistä.  Liikennepolitiikan tavoitteissa ei oteta 
kantaa liikenteen yhteiskunnallisten haittakustannusten suuruuteen.
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Liikenteen yhteiskunnalliset haittakustannukset olivat vuonna 2008 yhteensä

 

noin 3 miljardia euroa, 
mikä

 

on noin 1,9 % bruttokansantuotteen arvosta. Kustannukset aiheutuvat pääosin (yli 95 
prosenttisesti) tieliikenteen onnettomuuksista ja päästöistä. Tieliikenteen onnettomuuksien ja 
pakokaasupäästöjen haittakustannukset  kuitenkin alenivat tarkastelujaksolla. Rautatieliikenteen 
päästökustannukset ovat alhaiset sähkövedon vuoksi, eikä

 

matkustajien kuolemaan johtaneita 
onnettomuuksia juuri tapahdu. Pääosa päästökustannuksista koostuu hiilidioksidin haittakustannuksista. 
Vesiliikenteen päästökustannukset ovat alentuneet tarkasteluajanjaksolla selvästi mm. rikki-

 

ja 
typpipäästöjen vähentymisen ansiosta. Päästökustannuksia alentaa muihin liikennemuotoihin verrattuna 
se, että

 

merellä

 

päästöille ei altistu välittömästi ihmisiä. 

Liikenneturvallisuustilastot, LIPASTO 
ja hankearvioinnin yksikköarvot.

Tieliikenteen päästö-

 

ja onnettomuuskustannukset olivat 
vuonna yhteensä

 

2 912 M€. Vuosien 2003 ja 2008 välillä

 

tieliikenteen haittakustannukset ovat vähentyneet 15 %. 
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