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YHTEENVETO

Taustaa ja tavoitteita

Liikennejärjestelmän tilan seuranta edellyttää monipuolista ja systemaattista tietoa liikenne-
järjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön keskeisten tekijöiden kehittymisestä.  Liiken-
nejärjestelmän tilan seurannan suurin haaste on järjestelmän monimutkaisuus – tunnuslukujen
ja indikaattorien määrän kasvaessa kokonaiskuvan muodostaminen järjestelmän tilan kehit-
tymisestä on vaativaa. Valtakunnallisen seurannan lisäksi alueellisen seurannan kehittäminen
on olennaisen tärkeää, sillä kehitys valtakunnan eri osissa voi olla erisuuntaista.

Tilan seurannan kehittämishankkeen tavoitteena on ollut kehittää systemaattinen ja havain-
nollinen tarkastelutapa liikennejärjestelmän tilan seurantaan. Tutkimus on rajattu tie- ja rauta-
tieliikenteeseen. Liikennejärjestelmän tilan seurannassa on tässä yhteydessä sovellettu julkai-
sussa Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025 esitettyjä tavoitealueita:

- liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset
- turvallisuus ja terveys
- sosiaalinen kestävyys
- alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen ja
- luontoon kohdistuvat haitat.

Tutkimuksessa on tarkastelu erikseen henkilö- ja tavaraliikennettä Manner-Suomessa. Hank-
keen indikaattorit jakautuvat tarkasteluissa valtakunnallisiin ja alueellisiin indikaattoreihin.
Valtakunnalliset indikaattorit kuvaavat tavoitealueen kehittymistä koko valtakunnan tasolla ja
soveltuvat mm. aikasarjatarkasteluihin tai kansainvälisiin vertailuihin. Esimerkiksi kustannus-
ja hintaindeksit ovat valtakunnan tason indikaattoreita.

Maakuntatason indikaattorit kuvaavat alueellista kehitystä. Maakuntatason indikaattorit so-
veltuvat alueellisiin vertailuihin, joiden avulla voidaan seurata maakunnan kehitystä aikasarja-
analyysien perusteella ja suhteessa muihin maakuntiin. Alueiden ja yhdyskuntien kehittämi-
sen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitealueen arvioinnissa maakunnittaisten indikaattorien
merkitys on keskeinen. Henkilöliikenteen kysynnän osalta on maakuntien lisäksi tarkasteltu
seutukuntaluokittaisia tunnuslukuja. Seutukunnat on sisäasiainministeriön seutukuntaluoki-
tuksen perusteella ryhmitelty maaseutu-, palvelukeskus-, teollisuus- ja maakuntakeskusseutu-
kuntiin. Lisäksi Helsingin seutu muodostaa oman erillisen seutukuntaluokkansa. Seutukunta-
luokitusta on tässä hankkeessa tarkennettu maakuntakeskusseutukuntien osalta siten, että
Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän seutukunnista on muodostettu erillinen kasvukeskus-
seutukuntien luokka.

Hankkeessa on pyritty kartoittamaan liikennejärjestelmän tilaa kuvaavien tavoitealueiden sekä
toimintaympäristöä kuvaavien kysynnän ja tarjonnan ominaisuuksien muutoksia tunnuslu-
vuilla, jotka havainnollisella tavalla kuvaisivat ilmiöiden tilaa. Kaikkien tunnuslukujen osalta
tietoja ei ole riittävästi kattavien aikasarjojen tai alueellisten kehityssuuntien luotettavaan ku-
vaamiseen. Raportissa on näistä tietopuutteista huolimatta pyritty kartoittamaan erilaisten
indikaattorien käyttökelpoisuutta, sillä tiedon keruun kehittämiseksi tarvitaan tietoa siitä, mitä
liikennejärjestelmän tilaa kuvaavia tietoja tulisi jatkossa kerätä. Näin ollen esimerkiksi alu-
eellisten suoritetietojen osalta on käytetty olemassa olevia arvioita, vaikka niiden tarkkuustaso
ei kaikilta osin olisikaan riittävä. Kysyntätietojen puutteellisuuden takia alueellisten vertailu-
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jen tekemistä ei tulisi välttää, vaan kehittää alueellisen suoritetiedon arviointiin soveltuvia
menetelmiä.

Kysynnän ja tarjonnan tila

Liikenteen kysyntä ja tarjonta sekä niiden kohtaaminen ovat keskeisiä liikennejärjestelmän
toimivuutta kuvaavia indikaattoreita. Liikenteen kysyntää mitataan useimmiten erilaisilla suo-
riteluvuilla, joita tuotetaan liikennelaskentojen ja kyselytutkimusten avulla. Liikenteen kysyn-
nästä on valtakunnan tasolla käytettävissä useimpien liikennemuotojen osalta melko tarkkaa
tietoa, mutta alueellisen suoritetiedon saatavuus on rajattua. Monien liikenteen kysyntää kos-
kevien tietojen osalta ei ole mahdollista tuottaa vuosittaisia aikasarjoja, vaan esimerkiksi vii-
den vuoden keskiarvoihin perustuvat kysyntätiedot kuvaavat kysynnän kehittymistä luotetta-
vammin.

Tässä tutkimuksessa on etsitty erilaisia liikennejärjestelmän tilan seurantaan soveltuvia lii-
kenteen kysyntää ja tarjontaa kuvaavia tietoja. Lisäksi on kartoitettu taustatekijöitä, jotka voi-
vat osaltaan täydentää liikenteen kysyntätietoja. Henkilöliikenteen kysyntää on mitattu päi-
vittäisen suoritteen, liikkumiseen kuluneen ajan ja eri kulkutapojen käyttöuseuden avulla.
Tavaraliikenteen kysyntää on mitattu alueellisten tavaramäärien ja suoritteiden avulla.

Liikenteen tarjontaa on kuvattu liikenneverkkojen, liikennevälineiden sekä kuljetus- ja liiken-
nepalvelujen määrän ja ominaisuuksien avulla. Liikenneverkkoja koskevia tietoja on pää-
tieverkon osalta saatavilla suhteellisen hyvin. Sen sijaan alemman tieverkon, katuverkon ja
yksityisteiden osalta tietoja on saatavilla melko satunnaisesti. Myös liikennejärjestelmän tar-
jonnan mittaamisessa alueellisen tiedon tarve on suuri. Liikenneverkon ominaisuuksista on
pyritty tarkastelemaan niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat eniten käyttäjän kokemaan pal-
velutasoon ja liikennemahdollisuuksiin. Liikenteen tarjontaa käyttäjänäkökulmasta kuvaavia
indikaattoreita ovat esimerkiksi päätieverkon kuntotila, alemman tieverkon runkokelirikko-
vaurioiden esiintyminen, liikenteellinen palvelutaso ja rataverkon sähköistys.

kysyntäindikaattorit tarjontaindikaattorit
henkilöliikenne
- väestön taustatiedot
- taajamissa asuvan väestön osuus
- päivittäinen matkaluku
- päivittäinen suorite
- matkojen keskipituus
- kulkutapojen käyttöuseus
- matkojen kotiperäisyys

tavaraliikenne
- yritystoiminnan kokonaisliikevaihto
- päätoimialakohtainen kokonaisliikevaihto
- kustannustehokkaiden kuljetusten määrä ja

suorite
- täsmällisyyttä vaativien kuljetusten määrä

suorite
- alemman tieverkon kuljetusten määrä

- väylien määrä
- päätieverkon kuntotila
- soratieverkon kelirikkovaurioiden määrä
- tieverkon talvihoito
- liikenteellinen palvelutaso päätieverkolla
- rataverkon palvelutasoluokkien esiintyvyys
- rataverkon sähköistys
- joukkoliikenteen tarjonta
- seutulippujärjestelmän laajuus
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Käyttäjänäkökulma ja yhteiskunnan tavoitteet

Kysynnän ja tarjonnan kohtaamista on mitattu käyttäjänäkökulmasta arvioimalla liikkumis- ja
kuljetusmahdollisuuksia käyttäjäryhmittäin. Liikkumis- ja kuljetusmahdollisuuksia on arvi-
oitu mm. matka-ajan, täsmällisyyden, kustannusten ja saavutettavuuden näkökulmasta. Ky-
syntätietoja on yhdistetty mm. tieverkon kuntotilatietoihin ja asiakastyytyväisyystietoihin.
Alueellisilla tarkasteluilla on käyttäjänäkökulmassa keskeinen merkitys, sillä liikenne- ja
kuljetusmahdollisuuksissa on huomattavia alueellisia eroja.

liikennejärjestelmä käyttäjänäkökulmasta sekä yhteiskunnan tavoitteiden näkökulmasta
henkilöliikenteen palvelutaso ja liikennemahdollisuudet
- kokonaismatka-aika
- matkojen keskipituus
- liikennemenot
- joukkoliikenteen täsmällisyys
- joukkoliikenteen taksakehitys
- joukkoliikenteen tarjonta
- tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen
- tyytyväisyys talvihoitotoimenpiteisiin
- tyytyväisyys sorateiden kuntoon

tavaraliikenteen palvelutaso ja kuljetusmahdollisuudet
- kustannustehokkaat kuljetukset vs. tieverkon kuntotila
- täsmälliset kuljetukset vs. liikenteellinen palvelutaso
- maa- ja metsätalouden kuljetukset vs. kelirikon laajuus
- ammattiautoilijoiden tyytyväisyys päällysteiden kuntoon, talvihoitotoimenpiteisiin ja liikenteen

sujuvuuteen
- täsmällisyyttä vaativat kuljetukset vs. kuorma-auto-onnettomuuksien määrä
- dieselvetoisen rautatiesuoritteen osuus
- rataverkon palvelutason kehitys

liikenneverkkokustannukset ja yritysten kilpailukyky
- väylälaitosten menot
- tieverkon kokonaiskustannukset (mk/ajoneuvokm)
- julkisen liikenteen kokonaisrahoitus (mk/henkilökm)
- kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
- kuorma-autojen ensirekisteröinnit ja kannan keski-ikä
- yrityskokojakauma luvanvaraisessa tavaraliikenteessä
- Suomessa rekisteröityjen kuorma-autojen ulkomaan suorite
- kuljetusalan konkurssien määrä
- linja-autoliikenteen kustannusindeksi
- linja-autojen ensirekisteröinnit ja kannan keski-ikä

liikenneturvallisuus
- henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä / asukkaiden määrä
- henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä / liikennesuorite
- liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä / asukkaiden määrä
- liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä / liikennesuorite
- onnettomuuksien vakavuusaste (menehtyneiden ja loukkaantuneiden määrä / onnettomuuksi-

en määrä)
- pääonnettomuustyyppien määrä / asukkaiden määrä
- loukkaantumis- ja menehtymisriski liikenteessä ikäryhmittäin

terveysvaikutukset
- tieliikenteen hiukkaspäästöjen määrä
- tieliikenteen typen oksidi –päästöjen määrä
- tie- ja rautatieliikenteen melulle altistuvien määrä
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sosiaalinen kestävyys
- laskennallinen etäisyys päivittäistavarakauppaan ja kouluun
- osuus väestöstä, jonka lähialueella ei ole päivittäistavarakauppoja
- eri matkaryhmien keskipituudet
- liikenteen ilmapiiri

luontoon kohdistuvat haitat
- tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä
- uusien henkilöautojen keskimääräinen polttoaineenkulutus
- tieliikenteen typen oksidi –päästöjen määrä
- tiesuolan määrä
- tiestön sijainti pohjavesialueilla
- vaarallisten aineiden kuljetusten määrä
- liikenneväylien vaatima maapinta-ala

Kohti kestävää ja älykästä liikennettä 2025 –tavoitealueille valitut indikaattorit

Liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamista on päädytty mittaamaan valtakunnan tason indi-
kaattoreilla, joiden avulla voidaan muodostaa aikasarjoja tavoitealueiden kehittymisen seu-
raamiseksi. Osa indikaattoreista on tarkasteltavissa myös alueellisella tasolla. Eri tavoitealu-
eille on löydettävissä useita indikaattoreita, jotka seuraavat kehitystä hieman eri näkökulmis-
ta.

tavoitteet indikaattori
Liikkuminen ja kuljettaminen on turvallista,
laadukasta ja kohtuuhintaista.

1. liikennemenot (mk/talous), liikennemenojen osuus
kulutusmenoista (%)

2. joukkoliikenteen taksakehitys suhteutettuna ylei-
seen kustannusindeksiin

3. kuorma- ja linja-autoliikenteen kustannusindeksit
suhteutettuna yleiseen kustannusindeksiin

Liikkumisen peruspalvelutaso on turvattu
koko maassa, henkilö- ja tavaraliikenteen
sujuvuus ja toimintavarmuus on taattu sekä
kotimaan että ulkomaan kuljetuksissa.

4. liikenteen sujuvuus asiakastyytyväisyystutkimuk-
seen perustuvana

5. tieverkon toteutunut nopeustaso (LAM-pisteiden
nopeustietoon perustuvana)

6. tieverkon talvihoidon taso asiakastyytyväisyystut-
kimukseen perustuvana

7. kevyen liikenteen väylien palvelutaso asiakastyy-
tyväisyystutkimukseen perustuvana

8. junaliikenteen täsmällisyys
9. joukkoliikenteen tarjonta

Liikenneinformaatio on reaaliaikaista, luotet-
tavaa ja helposti käytettävää.

10. tyytyväisyys keli- ja sääolosuhteista, tietöistä ja
liikenteen häiriöistä tiedottamiseen asiakastyyty-
väisyystutkimukseen perustuvana

Liikenne- ja kuljetusmarkkinat ovat tehokkaat
ja kilpaillut.

indikaattori 3

Liikenne- ja kuljetusalan kotimainen palvelu-
tuotanto on kilpailukykyinen ja sillä on hyvät
toimintaedellytykset myös kansainvälisesti.

indikaattori 3

Liikenneympäristö edistää ja tukee terveyttä. 11. typen oksidi –päästöjen määrä
12. kaupunkien ilmanlaatutiedot
13. melulle altistuvien määrä

Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua
vakavasti liikenteessä.

14. liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä
15. henkilövahinko-onnettomuuksien määrä
16. kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä

Liikenteen hyödyt ja haitat kohdistuvat oikeu-
denmukaisesti ja kohtuullisesti eri väestö-
ryhmien kesken.

17. matkojen pituus ja matka-aika väestöryhmittäin
18. loukkaantumisriski ikäryhmittäin
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tavoitteet indikaattori
Erityisesti heikommassa asemassa olevien
ryhmien tarpeet otetaan huomioon liikentees-
sä.

19. autollisten ja autottomien suorite-, matka-aika- ja
matkaryhmäjakauma

20. joukkoliikenteen kulkutapaosuus
21. kevyen liikenteen kulkutapaosuus
indikaattori 7

Liikennejärjestelmä tukee valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita ja alueiden valitse-
mia kehitystavoitteita.

22. työmatkapituus
23. alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien kat-

tavuus
Liikennejärjestelmä tukee yhdyskuntaraken-
teeseen ja kaupunkikuvaan liittyviä tavoittei-
ta.

indikaattori 22
indikaattori 23

Liikenteen ja maankäytön suunnittelu on
yhteensovitettua.

indikaattori 23

Kaupunkikuvaa tai kulttuurimaisemaa ei
muuteta ilman vahvoja perusteluja.

indikaattori 23

Luontoon kohdistuvat sekä globaalit että
paikalliset haitat ovat mahdollisimman vähäi-
set.

24. hiilidioksidipäästöjen määrä

Luonnonvaroja (kuten energia, maa-ainekset,
maa-ala jne.) käytetään mahdollisimman
vähän.

25. väylien vaatiman maapinta-alan määrä
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1 JOHDANTO

1.1 Työn tausta ja tavoitteet

Liikennejärjestelmän tarkoitus on vastata ihmisten liikkumistarpeisiin ja tavarakuljetustarpei-
siin turvallisesti, tehokkaasti, taloudellisesti ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormitta-
en. Näiden ristiriitaisten tavoitteiden hallitsemiseksi tarvitaan liikennepoliittista ohjausta. Lii-
kennejärjestelmään vaikuttavat monet muutkin seikat kuin aktiiviset liikennepoliittiset toimet.
Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja vaikka ei toteutettaisi yhtään liikennepoliittista toi-
menpidettä, liikenteen kysynnän määrä ja laatu muuttuvat. Esimerkistä käy väestön muuttolii-
ke kasvukeskuksiin, mikä heijastuu kaupunkialueilla kasvavana ja maaseutualueilla vähene-
vänä henkilöliikenteen kysyntänä. Koska liikenneverkkojen tarve henkilöliikenteen puolella
muuttuu kaupunkiseutuja painottavaksi, voitaisiin päätellä, että alempi tieverkko on haja-
asutusalueilla vajaakäytön takia taloudellinen rasite yhteiskunnalle. Tasapuolisten ja koko
maan kattavien liikennemahdollisuuksien näkökulmasta peruspalvelutason tulisi kuitenkin
olla turvattu koko maassa. Myös tavaraliikenteen näkökulmasta asia on toisin. Logistinen
ketju alkaa raaka-aineiden tuotannosta ja kulkee tuotannon ja jakelun kautta kuluttajille sekä
kierrätykseen. Raaka-aineiden tuotannossa haja-asutusalueet ovat tärkeitä ja alemman tiever-
kon merkitys on kasvamassa, ei suinkaan vähenemässä. Niukkojen resurssien allokoimista
joudutaankin pohtimaan useasta eri näkökulmasta.

Yksittäisen liikennepoliittisen toimenpiteen vaikutusta ei välttämättä voida suoraan osoittaa
järjestelmän toimintamekanismin kompleksisuuden vuoksi. Siitä huolimatta on hyödyllistä
pyrkiä mittaamaan liikennejärjestelmässä tapahtuvia muutoksia. Muutosten perusteella voi-
daan päätellä epäsuorasti, että liikennepoliittisten toimenpiteiden ansiosta järjestelmä on
muuttunut johonkin suuntaan. Tämä tulee ilmi yleensä usean vuoden viiveellä, mikä on syytä
ottaa huomioon mittausväliä valittaessa. Tärkeämpää kuin katsoa menneisyyteen on katsoa
tulevaisuuteen: käyttää muutoksia sen päättelemiseen, mitä toimenpiteitä kannattaa valita,
jotta järjestelmän kehitys vastaisi paremmin liikennepoliittisia tavoitteita.

Mittaamisessa on tunnetusti monta ongelmaa, joita on käsitelty runsaasti kirjallisuudessa. Lii-
kennealalle on tyypillistä, että jo varsin karkeat makrotason luvut riittävät indikoimaan jär-
jestelmän tai toimintaympäristön muutoksia. Indikaattoreilla voidaan myös tuoda esiin eri
alueiden välisiä eroja, jotka antavat aihetta pohtia syitä nykytilaan sekä keinoja asiantilan
muuttamiseksi. Muutosten seurannassa on muutama keskeinen ongelma, jotka on hallittava.
Ensimmäinen on mittareiden runsaus. Kun järjestelmää mitataan monelta kannalta, mittarei-
den määrä kasvaa helposti suureksi. Tästä seuraa epähavainnollisuuden ongelma – useiden
satojen tunnuslukujen perusteella ei enää voida muodostaa havainnollista kokonaiskuvaa asi-
antilasta.

Tutkimuksen tavoitteena on
- kehittää systemaattinen ja havainnollinen tarkastelutapa liikennejärjestelmän tilan seuran-

taan käyttäen liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa ”Kohti älykästä ja kestävää lii-
kennettä 2025” (2000) esitettyä jakoa

- määrittää lähteet, joista tilanseurantatiedot saadaan
- inventoida mahdolliset puutteet tilanseurantatietojen saatavuudessa ja
- tehdä tarkastelu yhden vuoden osalta.
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Kuva 1.1 Liikennejärjestelmän tilan seurannan vaiheet. Vaiheet pitävät sisällään julkai-
sussa ”Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025” (Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö 2000b) esitettyjen tavoitteiden toteutumisen tarkastelun.

liikenteen
kysyntätekijät
ja liikenteen

kysyntä

liikennejärjestelmä
käyttäjä-

näkökulmasta
 

liikennejärjestelmä yhteiskunnan tavoitteiden näkökulmasta

 Tuotanto ja sen ryhmittely
  esim.:
•bruttokansantuote 
•tuotantorakenne (yritysten

kokonaisliikevaihto 
päätoimialaryhmittäin)

 Väestö ja sen ryhmittely
  esim.:
•ikärakenne
•kotitalousrakenne
•sosioekonominen rakenne
•auton omistus

Tavaraliikenteen ryhmittely
  esim.:
•kuljetustarpeen ominaisuudet
•kuljetusmuoto
•suoritteet
•tavaramäärät verkolla

Henkilöliikenteen ryhmittely
  esim.:
•matkan tarkoitus 
•kulkutapa
•suoritteet
•matkamäärät verkolla

Kuljetusmahdollisuudet
käyttäjäryhmittäin
  esim.:
• saavutettavuus
• kustannukset
• matka-aika/täsmällisyys

Liikkumismahdollisuudet
käyttäjäryhmittäin
  esim.:
•saavutettavuus 
•kustannukset
•matka-aika/täsmällisyys

• palvelutaso ja kustannukset
• turvallisuus ja terveys
• sosiaalinen kestävyys
• alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen
• vaikutukset luontoon 

liikenne-
järjestelmä-

tarjonta

Tavaraliikennejärjestelmä
  esim.:
•liikenneverkot
•kuljetusvälineet
•kuljetuspalvelut

Henkilöliikennejärjestelmä
  esim.:
•liikenneverkot 
•liikennevälineet
•liikennepalvelut
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Tässä selvityksessä tavoitteena on ollut rakentaa ajattelumalli, jonka avulla pystytään havain-
nollisesti ja keskusteltavalla tavalla seuraamaan liikennejärjestelmän kehitystä. Tavoitteena on
ollut muodostaa ns. pyramidimalli, jossa pyramidin huipulle on valittu muutamia keskeisiä
pääindikaattoreita tarkasteltavista kehityskohteista. Näitä tunnuslukuja taas voidaan suhteuttaa
erilaisiin taustatekijöihin sekä kysyntä- ja tarjontatietoihin, kuten väestön määrään ja liiken-
teen erilaisiin suoritteisiin. Tutkimuksessa pyritään etsimään sopivia ja asiaa hyvin valaisevia
tunnuslukuja, vaikka perustietoa ei riittävällä tarkkuudella olisi vielä käytettävissä. Samalla
tulevat ilmi järjestelmän tietopuutteet ja niiden kehitystarpeet.

Liikennehallinnon työskentelyä helpottaa, jos se nykyistä paremmin tuntee valtakunnan eri
osien problematiikan. Tähän on ratkaisuna alueellinen jako, jossa perusyksikkönä on maa-
kunta. Alueellista jakoa on henkilöliikenteessä täsmennetty jakamalla alueet edelleen seutu-
kuntaluokkiin. Näin menetellen toteutuu myös mittareiden hierarkia: jos jokin pääindikaattori
näyttää huolestuttavaa suuntaa, voidaan mennä katsomaan seuraaville tasoille, mistä tilanne
johtuu. Tavoitteena on, että samanaikaisesti voidaan hallita tiedon yksityiskohtaisuutta sekä
havainnollisuuden ja keskusteltavuuden tavoitetta.

1.2 Tutkimuksen vaiheet ja tutkimusmenetelmät

Tutkimus on toteutettu pääosin kirjallisuusselvityksenä, jossa on yhdistetty ja yhdistetty ole-
massa olevia erilaisia tilastoaineistoja. Liikennejärjestelmän tilaa on tarkasteltu seuraavissa
vaiheissa (kuva 1.1):

- liikenteen kysyntätekijät
- liikenteen kysyntä
- liikennejärjestelmätarjonta
- liikennejärjestelmä käyttäjänäkökulmasta (kysyntä vs. tarjonta) ja yhteiskunnan tavoittei-

den näkökulmasta.

Vaiheet sisältävät julkaisussa Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025 esitettyjen tavoite-
alueiden toteutumisen tarkastelun. Tarkasteltuja tavoitealueita ovat

- liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset
- turvallisuus ja terveys
- sosiaalinen kestävyys
- alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen ja
- luontoon kohdistuvat haitat.

Tutkimuksen liikennejärjestelmän tilaa inventoivassa osassa (kappaleet 2 – 3) on käsitelty tie-
ja rautatieliikennettä pääosin vuoden 1998 osalta. Lisäksi on koottu aikasarjatietoa valtakun-
nallisen kehityksen osalta.

Tavoitteiden seuranta tapahtuu tässä tutkimuksessa kehitetyn lähestymistavan mukaisesti si-
ten, että kullekin tavoitealueelle on määritelty muutamia pääindikaattoreita. Näiden tun-
nuslukujen avulla pyritään kuvaamaan liikennejärjestelmän tilaa mahdollisimman havainnol-
lisella tavalla. Vertailuarvot muodostavat maakunnalle profiilin, josta voidaan havaita ne te-
kijät, joiden tilaan tulisi erityisesti vaikuttaa esimerkiksi liikennepoliittisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Pääindikaattoreiden taustalla on joukko tavoitealuekohtaisia muuttujia. Näiden
avulla voidaan järjestelmän tilaa analysoida tarkemmin esimerkiksi tilanteissa, joissa jokin



21

pääindikaattoreista osoittaa järjestelmän toimivan huonosti. Tutkimuksen lähestymistapaa
voidaan havainnollistaa kuvan 1.2 avulla. Kuvan viisi pyramidia esittävät Kohti älykästä ja
kestävää liikennettä 2025 -julkaisun mukaista tavoitealueluokittelua. Pyramidin huiput edus-
tavat tavoitealueiden pääindikaattoreita. Pyramidin pohjatasolla on pääindikaattoreiden taus-
talla olevia selittäviä muuttujia, esimerkiksi suorite tai asukasmäärä.

Kuva 1.2  Liikennejärjestelmän tilan seurannassa hyödynnetty pyramidimalli.

1.3 Aluerajaukset

Tutkimuksessa on tarkastelu erikseen henkilö- ja tavaraliikennettä Manner-Suomessa. Indi-
kaattorit jakautuvat tarkasteluissa valtakunnallisiin ja alueellisiin indikaattoreihin. Valtakun-
nalliset indikaattorit kuvaavat tavoitealueen kehittymistä koko valtakunnan tasolla ja sovel-
tuvat mm. aikasarjatarkasteluihin tai kansainvälisiin vertailuihin. Esimerkiksi kustannus- ja
hintaindeksit ovat valtakunnan tason indikaattoreita.

Maakuntatason indikaattorit kuvaavat kehitystä maakunnittain. Tarkasteltavina olevien
maakuntien määrä on 19. Maakuntatason indikaattorit soveltuvat alueellisiin vertailuihin, joi-
den avulla voidaan seurata maakunnan kehitystä aikasarja-analyysien perusteella ja suhteessa
muihin maakuntiin. Maakunnittaisten arvojen perusteella on tuotettavissa valtakunnallisia
vertailuarvoja. Alueiden ja yhdyskuntien kehittämisen tavoitealueen arvioinnissa maakunnit-
taisten indikaattorien merkitys on keskeinen.

Henkilöliikenteen kysynnän osalta on maakuntien lisäksi tarkasteltu seutukuntaluokittaisia
tunnuslukuja. Manner-Suomessa on kaiken kaikkiaan 79 seutukuntaa, jotka on sisäasiainmi-

Selittävät muuttujat:
esim. CO2/tkm

Pääindikaattori(t):
esim. päästöjen
 kokonaismäärät

Liikennejärjestelmän
 palvelutaso 
ja kustannukset

Turvallisuus ja terveys

Sosiaalinen kestävyys

Alueiden ja yhdyskuntien
 kehittäminen

Luontoon kohdistuvat 
haitat
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nisteriön seutukuntaluokituksen perusteella ryhmitelty maaseutu-, palvelukeskus-, teollisuus-
ja maakuntakeskusseutukuntiin. Lisäksi Helsingin seutu muodostaa oman erillisen seutukun-
taluokkansa. Seutukuntaluokitus perustuu seutukuntien asutus- ja yhdyskuntarakenteeseen,
väestörakenteeseen, elinkeinorakenteeseen ja väestön sosio-ekonomiseen asemaan eri alueilla.
Luokitusperusteina käytetyt tunnusluvut liittyvät seutukuntien asukastiheyteen ja taajama-
asteeseen, alkutuotannon ja jalostuksen ammateissa toimivien osuuteen kaikista työssäkäy-
vistä, nuorisotyöttömien osuuteen kaikista työllisistä, vanhusväestön osuuteen ja väestön
koulutustasoon. (Sisäasiainministeriö 2001)

Tässä tutkimuksessa on käytetty sisäasiainministeriön seutukuntaluokitusta, jota on tarken-
nettu maakuntakeskusseutukuntien osalta siten, että Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän
seutukunnista on muodostettu erillinen kasvukeskusseutukuntien luokka. Kasvukeskusten
erillistarkastelu on tässä hankkeessa perusteltua, sillä liikennejärjestelmä, yhdyskuntarakenne
ja väestörakenne eroaa näissä seutukunnissa huomattavasti muista kaupunkiseuduista. Seutu-
kuntaluokittainen tarkastelu tarkentaa maakuntatason tarkasteluja tuoden esiin erityyppisten
seutukuntien eroja. Seutukunnat on tutkimuksessa jaettu seuraaviin luokkiin:

- harvaan asutut maaseutuseutukunnat
- maaseudun palvelukeskusseutukunnat
- teollisuuskeskusseutukunnat
- maakuntakeskusseutukunnat
- kasvukeskusseutukunnat ja
- Helsingin seudun metropolialue.

Seutukuntien jakautuminen eri seutukuntaluokkiin on esitetty kuvassa 1.3 ja taulukkona liit-
teessä 1.

1.4 Aineistot

Tutkimuksen pääasiallisen aineiston muodostavat Tilastokeskuksen, LVM:n ja väylälaitosten
tilastot ja raportit sekä henkilöliikennetutkimuksesta 1998-99 laaditut erillistarkastelut ja yh-
teenvedot. Väestöä ja kotitalouksia koskeva tausta-aineisto on pääosin peräisin Tilastokeskuk-
sen ALTIKA-tietokannasta ja SuomiCD-tietokannoista. Liikenteen kysyntää koskevat tiedot
on henkilöliikennetutkimuksen 1998-99 aineiston perusteella tuottanut Virpi Pastinen SCC
Viatek Oy:stä. Liikenteen tarjontaa koskevia tietoja on koottu lisäksi mm. eri yhdistyksiltä ja
Suomen Kuntaliitosta. Käytetty aineisto on mainittu kussakin asiayhteydessä erikseen.

Tietoja on pääosin kerätty maakunnittain tai seutukunnittain. Osa tiedoista on kerätty posti-
numero- ja kuntakohtaisesti, ja tiedot on myöhemmässä vaiheessa aggregoitu seutukunta- ja
maakuntatasolle. Mm. liikenneverkkoa ja liikenneverkon kuormitusta koskevat tiedot ovat
osittain tiepiirijakoa noudattavia, joista on tiepiirijaon perusteella muokattu maakuntatason
tietoja.
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Seutukuntaluokitus

harvaan asutut maaseutu-sk:t   (78)
maaseudun palvelukeskus-sk:t   (118)
teollisuuskeskus-sk:t   (103)
maakuntakeskus-sk:t   (81)
kasvukeskus-sk:t   (39)
Helsingin seutu   (13)

Kuva 1.3 Tutkimuksessa sovellettu sisäasiainministeriön seutukuntaluokitus. Jyväskylän,
Oulun, Tampereen ja Turun maakuntakeskusseutukunnista on tässä tutkimuk-
sessa muodostettu erillinen kasvukeskusseutukuntaluokka.
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2 LIIKENTEEN KYSYNTÄ JA TARJONTA

2.1 Liikenteen kysynnän ja tarjonnan mittaaminen

Liikenteen kysyntä ja tarjonta sekä niiden kohtaaminen ovat keskeisiä liikennejärjestelmän
toimivuutta kuvaavia indikaattoreita. Liikenteen kysyntää mitataan useimmiten erilaisilla suo-
riteluvuilla, joita tuotetaan liikennelaskentojen ja kyselytutkimusten avulla. Liikenteen kysyn-
nästä on valtakunnan tasolla käytettävissä melko tarkkaa tietoa, mutta alueellisen suoritetie-
don saatavuus on rajattua. Tieliikenteessä ongelmallisinta on kaduilla, alemmalla tieverkolla
ja yksityisteillä ajetun suoritteen mittaaminen. Liikennesuoritetilastot eivät kata kaikkia kul-
kutapoja – esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn suoritteita ei tilastoida ollenkaan. Suoritteiden
määritelmissä ja mittaamistavoissa on liikennemuotokohtaisia vaihteluja, jotka johtuvat mm.
erilaisista rajauksista, tilastointitavoista, otannoista ja kerääjäkohtaisen tiedon tarpeen erilai-
suudesta. (Kalenoja ja Mäkelä 2001)

Koska suurin osa liikenteen kysyntätiedoista perustuu määrävuosittain toistettaviin kyselyihin
(esimerkiksi henkilöliikennetutkimus, tavarankuljetustilasto, julkisen liikenteen suoritetilas-
to), niiden tulokset riittävät alueellisiin tarkasteluihin yleensä yhdistettäessä aineistoja usean
vuoden ajalta. Satunnaisvaihtelujen vaikutusten vähentämiseksi useiden vuosien yhdistellyt
aineistot soveltuvat vuosittaisia aineistoja paremmin kysynnän kehittymisen kuvaamiseen.
Monien liikenteen kysyntää koskevien tietojen osalta ei ole mahdollista tuottaa vuosittaisia
aikasarjoja, vaan esimerkiksi viiden vuoden keskiarvoihin perustuvat kysyntätiedot kuvaavat
kysynnän kehittymistä luotettavammin. Toisaalta esimerkiksi eri kulkutapojen markkinaosuu-
den seuraamiseen valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen kuuden vuoden toteuttamis-
väli on melko pitkä aikaväli.

Suoritteiden tilastoinnin harmonisoinnin tavoitteena on tuottaa liikennemuodoittain vertailu-
kelpoista tietoa liikenteen valtakunnallisesta ja alueellisesta kysynnästä. Vaikka alueellisen
suoritetiedon tarjonta on vielä rajallista, on alueellisia tietoja tuotettu esimerkiksi eräiden las-
kentamallien yhteydessä. Esimerkiksi VTT:n LIPASTO-tietokannassa valtakunnallinen tielii-
kennesuorite on jaettu kuntatasolle taajamien liikennesuoritearvioiden perusteella (VTT
2001). Lisäksi mm. Ajoneuvohallintokeskuksen autokannan hallintamallilla (AHMA) on
tuotettu maakunnittaisia suoritteita ajoneuvokannan rekisteröintikuntien sijaintitietojen ja lä-
piajoliikenteen korjauskertoimien perusteella (Ajoneuvohallintokeskus 2001).

Suoritetietojen epätarkkuudesta huolimatta valtakunnallisten ja alueellisten vertailujen teke-
minen on välttämätöntä, jotta liikennejärjestelmän tilan kehittymisestä voitaisiin muodostaa
luotettava kuva. Liikennejärjestelmän tilan seuranta on monen muun liikennesektorin kehit-
tämistoimenpiteen tavoin riippuvainen liikenteen kysynnästä ja tarjonnasta käytettävissä ole-
vien tietojen laadusta ja määrästä.

Tässä tutkimuksessa on etsitty erilaisia liikennejärjestelmän tilan seurantaan soveltuvia lii-
kenteen kysyntää ja tarjontaa kuvaavia tietoja. Lisäksi on kartoitettu taustatekijöitä, jotka voi-
vat osaltaan täydentää liikenteen kysyntätietoja. Henkilöliikenteen kysyntää on mitattu päi-
vittäisen suoritteen, liikkumiseen kuluneen ajan ja eri kulkutapojen käyttöuseuden avulla.
Tavaraliikenteen kysyntää on mitattu alueellisten tavaramäärien ja suoritteiden avulla.

Liikenteen tarjontaa on kuvattu liikenneverkkojen, liikennevälineiden sekä kuljetus- ja liiken-
nepalvelujen määrän ja ominaisuuksien avulla. Liikenneverkkoja koskevia tietoja on pää-
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tieverkon osalta saatavilla suhteellisen hyvin. Sen sijaan alemman tieverkon, katuverkon ja
yksityisteiden osalta tietoja on saatavilla melko satunnaisesti. Myös liikennejärjestelmän tar-
jonnan mittaamisessa alueellisen tiedon tarve on suuri. Liikenneverkon ominaisuuksista on
pyritty tarkastelemaan niitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat eniten käyttäjän kokemaan pal-
velutasoon ja liikennemahdollisuuksiin. Näin ollen on tarkasteltu erikseen esimerkiksi pää-
tieverkon kuntotilaa, alemman tieverkon runkokelirikkovaurioiden esiintymistä, liikenteellistä
palvelutasoa ja rataverkon sähköistystä.

2.2 Henkilöliikenteen kysyntä

2.2.1 Henkilöliikenteen kysyntätekijät

Henkilöliikenteen alueelliseen kysyntään vaikuttavat useat eri tekijät, jotka liittyvät yksilön ja
kotitalouden taustatekijöihin sekä yhdyskuntarakenteeseen, toimintojen sijoittumiseen ja lii-
kennetarjontaan. Tässä selvitystyössä on koottu taulukossa 2.1 esitettyjä yksilö- ja kotitalous-
kohtaisia tekijöitä, jotka kuvaavat ja selittävät liikennetarpeessa ja liikenteen kysynnässä ole-
via alueellisia eroja. Tiedot on koottu seutukunta- tai kuntakohtaisesti. Maakuntakohtaiset
tiedot on muodostettu seutukuntakohtaisten ja kuntakohtaisten tietojen perusteella. Henkilö-
liikenteen kysyntää koskevia taustatietoja on hyödynnetty tutkimuksen myöhemmissä vai-
heissa yhdistämällä niihin liikenteen kysyntää, tarjontaa ja liikenteen seurausvaikutuksia kos-
kevia alueellisia tietoja. Liitteessä 2 on kuvattu keskeisiä taustatietoja maakunnittain.

Taulukko 2.1 Henkilöliikenteen kysyntään vaikuttavia yksilö- ja kotitalouskohtaisia ja alueellisia taus-
tatietoja, joita on hankkeessa koottu seutukunta- ja maakuntakohtaisesti.

väestön määrä asukkaiden määrä
kotitalouksien määrä

väestön sukupuolirakenne miesten määrä
naisten määrä

väestön ikärakenne alle 18-vuotiaiden asukkaiden määrä
18 – 64-vuotiaiden asukkaiden määrä
yli 64-vuotiaiden asukkaiden määrä

kotitalouden koko talouksien keskimääräinen henkilöluku
yksin asuvien määrä
vähintään kahden hengen aikuistalouksissa asuvien määrä
kahden päämiehen lapsitalouksissa asuvien määrä
yhden päämiehen lapsitalouksissa asuvien määrä

tulotaso ei verotettavia tuloa (alle 40 000 mk/v)
pienituloisten asukkaiden määrä (40 000 – 79 999 mk/v)
keskituloisten asukkaiden määrä (80 000 – 139 999 mk/v)
hyvin ansaitsevien määrä (140 000 – 199 999 mk/v)
suurituloisten määrä (200 000 mk/v –)

sosioekonominen asema (toi-
minta)

työllisiä
työttömiä
opiskelijoita
eläkeläisiä

kotitalouksien kulutusmenot liikennemenot
asumismenot

asuntotyyppi ok-talossa asuvat
kytketyssä pientalossa asuvat
kerrostalossa asuvat
asumisväljyys (m2/henkilö)
asuntojen keskipinta-ala

muuttoliike muuttajien %-osuus kunnan väestöstä
maakunnan asukasvaihtuvuus

autonomistus henkilö- ja pakettiautojen määrä
henkilöautojen keski-ikä
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2.2.2 Henkilöliikenteen alueellinen kysyntä

Liikennetarvetta ja sen toteuttamismahdollisuuksia voidaan mitata päivittäisen liikenteen ky-
synnän avulla. Henkilöliikenteen kysyntää on mitattu liikkumistarvetta kuvaavilla liikkumisen
peruskäsitteillä (keskiarvo henkilöä kohti laskettuna):

- päivittäisten matkojen määrä (matkaluku, matkaa/vrk)
- matkustamiseen käytetty aika (min/vrk)
- matkan pituus (km/matka)
- päivittäinen suorite (km/vrk).

Henkilöliikenteen kysyntä on tutkimuksessa jaettu ryhmiin alueen, matkan tarkoituksen, mat-
kan kotiperäisyyden, pääkulkumuodon ja kotitalouden autollisuuden mukaan. Yksilöllisten ja
kotitalouskohtaisten tekijöiden lisäksi yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä vaikuttavat
liikennemahdollisuuksiin ja päivittäiseen matkustuskäyttäytymiseen. Liikenteen kysyntää on
tarkasteltu maakuntatasolla ja seutukuntaluokittain (kuva 1.3). Alueellisen kysynnän eroja on
tarkemmin käsitelty liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa Liikkumisen tunnusluvut
aluetasolla (Kivari et al. 2002).

Kaupunkiseutujen merkitys päivittäisenä liikkumisympäristönä on kasvanut viime vuosi-
kymmenten aikana. Vielä 1960-luvulla noin puolet suomalaisista asui taajama-alueilla –
osuus on 1990-luvulle tultaessa kasvanut yli 80 %:iin (kuva 2.1).

Kuva 2.1 Taajamassa asuvan väestön osuuden kehittyminen Suomessa. (Tilastokeskus
2001e)

Kuvassa 2.2 on esitetty matkaluku eri maakunnissa sekä matkaluvuissa olevia eroja autollis-
ten ja autottomien asukkaiden mukaan. Matkaluvuissa on maakunnittain jonkin verran eroja.
Eniten matkoja asukasta kohti tehdään Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Kymen-
laaksossa. Erot autollisten ja autottomien asukkaiden välillä ovat melko suuria. Autollisissa
talouksissa asuvien päivittäisten matkojen määrä on noin 30 % suurempi kuin autottomissa
talouksissa asuvien matkaluku.
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Kuva 2.2 Päivittäinen matkaluku (matkoja/henkilö, vrk) maakunnittain. (HLT 1998-99)

Matkasuoritteen osalta maakunnat eroavat toisistaan enemmän kuin matkaluvun osalta (kuva
2.3). Matkat ovat pisimpiä Uudenmaan maakunnassa ja lyhimpiä Etelä-Savossa, Keski-
Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Autottomien ja autollisten asukkaiden suoritteiden erot ovat
huomattavia – matkan keskipituus on autottomissa talouksissa noin kaksi kolmasosaa autol-
listen talouksien matkan keskipituudesta.

Kuva 2.3 Päivittäinen suorite (km/henkilö, vrk) maakunnittain. (HLT 1998-99)

Matkoja/henkilö, vrk
3.5

autolliset asukkaat
autottomat asukkaat

Matkoja/henkilö, vrk

3  - 3.05  (1)
2.95 - 3   (5)
2.9  - 2.95  (1)
2.85 - 2.9   (4)
2.8  - 2.85  (4)
2.7  - 2.8   (1)
2.6  - 2.7   (2)
2.4  - 2.5   (1)

Autollisten ja autottomien suorite (km/henkilö, vrk)
50

autolliset asukkaat
autottomat asukkaat

Päivittäinen suorite (km/henkilö, vrk)

50 - 55  (1)
48 - 50  (1)
45 - 48  (2)
42 - 45  (5)
39 - 42  (3)
36 - 39  (1)
33 - 36  (3)
30 - 33  (2)
27 - 30  (1)
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Matkaluku vaihtelee seutukuntaluokittain jonkin verran enemmän kuin maakunnittain. Päi-
vittäisten matkojen määrä on suurin suurilla kaupunkiseuduilla ja maakuntakeskuksissa. Eri-
tyisesti autottomissa talouksissa asuvien päivittäinen matkaluku pienenee siirryttäessä maa-
seutumaisiin seutukuntiin. Autollisissa talouksissa matkat ovat pisimpiä suurilla kaupunki-
seuduilla ja harvaan asutuilla seuduilla. Autottomissa talouksissa alueelliset erot ovat pienem-
piä kuin autollisissa talouksissa. Kuvassa 2.4 on esitetty matkaluku ja kuvassa 2.5 matkan
keskipituus seutukuntaluokittain.

Kuva 2.4 Matkaluku seutukuntaluokittain autottomiin ja autollisiin talouksiin kuuluvilla
sekä keskimäärin. (HLT 1998-1999)

Kuva 2.5 Matkan keskipituus seutukuntaluokittain autottomiin ja autollisiin talouksiin
kuuluvilla sekä keskimäärin. (HLT 1998-99)
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Pääkulkutavat on maakunta- ja seutukuntaluokkakohtaisissa tarkasteluissa jaettu kolmeen
ryhmään:

- kävely ja pyöräily (jalankulku, polkupyörä, muu kevyt liikenne)
- henkilöauto (yksityinen ajoneuvoliikenne ml. pakettiauto, moottoripyörä ja moottorikelkka)
- julkinen liikenne (linja-autoliikenne, raideliikenne, taksi).

Kulkutapojen käyttö on alueellisesti erilaista, mutta maakuntatasolla erot ovat suhteellisen
pieniä. Henkilöauton osuus kaikista tehdyistä matkoista on koko Suomessa noin 55 %. Jouk-
koliikenteen osuus on suurin suurimmilla kaupunkiseuduilla ja Etelä-Suomen radanvarsipaik-
kakunnilla. Autollisuus vaikuttaa huomattavasti eri kulkutapojen käyttöön. Kuvassa 2.6 on
esitetty kulkutapajakauma maakunnittain autollisiin talouksiin kuuluvalla väestöllä ja kuvassa
2.7 autottomiin talouksiin kuuluvalla väestöllä. Kevyen liikenteen merkitys autottomien asuk-
kaiden matkoilla on keskeinen, sillä autottoman väestön matkoista noin 60 % tehdään kävel-
len tai pyöräillen. Joukkoliikenteen merkitys on huomattava maakunnissa, joissa on kasvu-
keskuksia tai suurehkoja kaupunkiseutuja.

Autollisissa talouksissa suurin osa matkoista tehdään henkilöauton kuljettajana tai matkusta-
jana, mutta myös kevyen liikenteen osuus on huomattava. Sen sijaan joukkoliikenteen osuus
jää melko pieneksi myös niissä maakunnissa, joissa on suuria väestökeskittymiä.

Kuva 2.6 Matkaluku maakunnittain (koko väestö) ja eri kulkutapojen osuus autollisten
asukkaiden matkoista. Ympyrän koko kuvaa autollisen väestön matkalukua, joka
on hieman suurempi kuin väestön keskimääräinen matkaluku. (HLT 1998-99)

Autollisten kulkutapajakauma
3.5

1.75
0.35

kevyt liikenne
julkinen liikenne
yksityinen ajoneuvoliikenne

Matkoja/henkilö, vrk

3  - 3.1   (1)
2.95 - 3   (5)
2.9  - 2.95  (1)
2.85 - 2.9   (4)
2.8  - 2.85  (4)
2.7  - 2.8   (1)
2.6  - 2.7   (2)
2.4  - 2.5   (1)
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Kuva 2.7 Matkaluku maakunnittain (koko väestö) ja eri kulkutapojen osuus autottomien
asukkaiden matkoista. Ympyrän koko kuvaa autottomien matkalukua, joka on
noin 30 % pienempi kuin autollisen väestön. (HLT 1998-99)

Seutukuntaluokkien välillä kulkutapaerot ovat selvemmin havaittavissa kuin maakunnittaises-
sa vertailussa. Suurilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen osuudet ovat huomattavasti muita
seutuja suurempia niin autollisissa kuin autottomissakin ryhmissä. Kuvassa 2.8 on esitetty
kulkutapajakauma autollisissa ja autottomissa talouksissa seutukuntaluokittain. Kevyen lii-
kenteen merkitys on erittäin suuri autottomissa talouksissa kaikissa seutukuntaluokissa.

Kuva 2.8 Eri kulkutavoilla tehtyjen matkojen osuus kaikista tehdyistä matkoista autollis-
ten ja autottomien asukkaiden keskuudessa. (HLT 1998-99)
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2.7  - 2.8   (1)
2.6  - 2.7   (2)
2.4  - 2.5   (1)
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Suurin osa matkustussuoritteesta tehdään henkilöautolla. Kuvassa 2.9 on esitetty päivittäinen
suorite maakunnittain ja sen jakautuminen eri kulkutapojen kesken. Julkisen liikenteen
suoritteiden osuus on suhteellisen suuri Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Kuva 2.9 Päivittäinen suorite (km/henkilö, vrk) maakunnittain ja eri kulkutapojen osuus
päivän kokonaissuoritteesta. (HLT 1998-99)

Matkat on henkilöliikennetutkimuksessa jaettu neljään ryhmään: työ-, koulu- ja opiskelumat-
kat,  työasiointimatkat, ostos- ja asiointimatkat sekä vapaa-ajan matkat. Työ- ja koulumatkat
ovat luonteeltaan ns. pakollisia matkoja, joiden määräpaikan ja matka-ajankohdan valinnassa
vapausasteita on vähän. Työasiointimatkoja tarkastellaan erikseen, sillä niiden merkitys erityi-
sesti maakuntien ja seutukuntien välisessä liikenteessä on suuri. Ostos- ja asiointimatkatkin
ovat luonteeltaan välttämättömiä, mutta niiden frekvenssin, määräpaikan, ajankohdan ja kul-
kumuodon valinnassa on enemmän vapauksia. Vapaa-ajanmatkoilla vapausasteita on eniten –
juuri vapaa-ajanmatkoja yksilö- ja kotitalouskohtaiset tekijät säätelevät eniten.

Matkaryhmien väliset alueelliset erot ovat suhteellisen pieniä ja johtuvat pääosin erilaisesta
väestörakenteesta ja mm. työttömyyden alueellisista vaihteluista. Suurin osuus kokonaissuo-
ritteesta muodostuu vapaa-ajanmatkoista. Työasiointimatkojen osuus suoritteesta on suurin
kaupunkiseuduilla. Työ-, koulu- ja opiskelumatkojen osuus on melko samansuuruinen eri
maakunnissa (kuva 2.10).

Suoritteen kulkutapajakauma
50
25
5

kevyt liikenne
julkinen liikenne
yksityinen ajoneuvoliikenne

Päivittäinen suorite (km/henkilö, vrk)

50 - 55  (1)
48 - 50  (1)
45 - 48  (2)
42 - 45  (5)
39 - 42  (3)
36 - 39  (1)
33 - 36  (3)
30 - 33  (2)
27 - 30  (1)
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Kuva 2.10 Päivittäisen suoritteen (km/henkilö, vrk) jakautuminen eri matkaryhmiin maa-
kunnittain. (HLT 1998-99)

Työmatkapituuksista on lisäksi koottu tilastotietoa Tilastokeskuksen SuomiCD-tietokannasta,
jossa on postinumeroalueittaista ja kunnittaista tietoa keskimääräisestä työmatkojen pituu-
desta sekä lyhyiden (alle 2 km) ja pitkien (yli 50 km) työmatkojen esiintyvyydestä. Lyhyiden
ja pitkien työmatkojen esiintyvyys maakunnittain on esitetty liitteessä 2.

Kuva 2.11 Keskimääräinen työmatkapituus (km) maakunnittain. (Tilastokeskus 1998)

Suoritteen tarkoitusjakauma
50
25
5

työ, koulu ja opiskelu
työasia
ostos ja asiointi
vapaa-aika

Päivittäinen suorite (km/henkilö, vrk)

50 - 55  (1)
48 - 50  (1)
45 - 48  (2)
42 - 45  (5)
39 - 42  (3)
36 - 39  (1)
33 - 36  (3)
30 - 33  (2)
27 - 30  (1)

Keskimääräinen työmatkapituus (km)

18  - 19   (1)
17  - 18   (1)
13  - 14   (1)
12  - 12.5  (1)
11.5 - 12   (1)
11  - 11.5  (3)
10.5 - 11   (6)
10  - 10.5  (2)
9.5 - 10   (3)
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Matkojen kotiperäisyydellä voidaan kuvata matkaketjujen pituutta, johon vaikuttavat yksilöl-
listen tekijöiden lisäksi mm. alue- ja yhdyskuntarakenne, toimintojen sijoittuminen ja liiken-
nejärjestelmän ominaisuudet. Matkaketjujen esiintyvyyden tulkitsemiseksi matkat on alueit-
tain jaettu kotiperäisiin matkoihin ja matkoihin, jotka eivät ala kotoa tai pääty kotiin. Mitä
enemmän päivittäisten matkojen joukossa on ei-kotiperäisiä matkoja, sitä pidempiä yleensä
matkaketjut ovat. Suurilla kaupunkiseudulla ei-kotiperäiset matkat ovat tyypillisempiä kuin
pienillä kaupunkiseuduilla ja niiden esiintymiseen vaikuttavat mm. liikenneruuhkien esiinty-
vyys ja päivittäisen työmatkan pituus. Matkojen ketjuttamisella voidaan toisaalta kompensoi-
da mm. pitkien työmatkojen tai suuren liikkumistarpeen aiheuttamaa liikkumiseen kuluvan
ajan kasvua. (Kalenoja 1999)

Kuvassa 2.12 on esitetty kotoa lähtevien tai kotiin päättyvien sekä muiden matkojen osuus
koko vuorokauden aikana tehdyistä matkoista seutukuntaluokittain. Helsingin seudulla ja kas-
vukeskusseutukunnissa lähes joka viides matka ei ole kotiperäinen. Suhteellisesti eniten koti-
peräisiä matkoja tehdään maaseutumaisissa seutukunnissa.  (HLT 1998-99, Kivari et al. 2002)

Kuva 2.12 Kotiperäisten ja ei-kotiperäisten matkojen esiintyvyys eri seutukuntaluokissa.
(HLT 1998-99)
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2.3 Tavaraliikenteen kysyntä

2.3.1 Tavaraliikenteen kysyntätekijät

Kuljetuskysynnän arvioinnin lähtökohtana on yritystoiminnan laajuus maakunnittain. Yritys-
toiminta on jaettu seuraaviin päätoimialaryhmiin:

- tukku- ja vähittäiskauppa
- perusteollisuus (metsäteollisuus, kemianteollisuus, metallien valmistus)
- korkean jalostusasteen tuotteita valmistava teollisuus (korkean teknologian alat, metallite-

ollisuuden kokoonpano)
- rakentaminen ja
- muut toimialat (mm. elintarviketeollisuus, maa- ja metsätalous sekä mineraalien kaivu).

Kuvassa 2.13 on esitetty yritystoiminnan kokonaisliikevaihto päätoimialoittain ja liikevaih-
doltaan suurin päätoimiala eri maakunnissa vuonna 1998 (Tilastokeskus 2001b). Uudella-
maalla sijaitsevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 490 mrd. mk, mikä vastaa noin
40 % koko maan yritysten kokonaisliikevaihdosta.

Kuva 2.13 Yritystoiminnan kokonaisliikevaihto eri toimialoilla maakunnittain ja maakunnan
liikevaihdoltaan suurin toimiala vuonna 1998. (Tilastokeskus 2001b)

Perusteollisuus jakaantuu suhteellisen tasaisesti eri maakuntiin. Perusteollisuuden yritysten
liikevaihto on suurin Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla (kuva 2.14). Korkean
teknologian alan sijoittuminen on huomattavasti keskittyneempää kuin perusteollisuuden.
Korkean teknologian alan yritykset keskittyvät Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen, joissa
sijaitsevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vastaa lähes 60 %:sta koko korkean teknologi-
an yritysten liikevaihdosta Suomessa (kuva 2.15).

Liikevaihto toimialoittain vuonna 1998
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Muu toimiala   (2)
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Kuva 2.14 Perusteollisuuden yritysten liikevaihto maakunnittain vuonna 1998. (Tilastokes-
kus 2001b)

Kuva 2.15 Korkean teknologian yritysten liikevaihto maakunnittain vuonna 1998. (Tilasto-
keskus 2001b)

Myös elintarviketeollisuus on yritysten liikevaihdolla mitattuna keskittynyt ensisijaisesti Uu-
dellemaalle ja Varsinais-Suomeen (kuva 2.16). Maa- ja metsätalouden toimialan liikevaihto
on suurinta Etelä-Savossa, Lapissa, Keski-Suomessa ja Satakunnassa (kuva 2.17). Rakentami-

Perusteollisuuden yritysten kokonaisliikevaihto
mrd. mk vuonna 1998

17 - 20  (3)
13 - 17  (3)
11 - 13  (2)

7 - 11  (3)
4 - 7  (4)
2 - 4  (4)

Korkean teknologian alan yritysten kokonaisliikevaihto
mrd. mk vuonna 1998

40  - 46  (2)
10  - 15  (2)

8  - 10  (1)
4  - 8  (2)
2  - 4  (4)
0.1 - 2  (8)
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sen suhteellinen osuus eri toimialojen yritysten kokonaisliikevaihdosta on maakunnittain lä-
hes samansuuruinen. Rakentamisen sekä tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon määrä riippuu
muita toimialoja enemmän maakunnan väestömäärästä.

Kuva 2.16 Elintarviketeollisuuden yritysten kokonaisliikevaihto maakunnittain vuonna
1998. (Tilastokeskus 2001b)

Kuva 2.17 Maa- ja metsätalouden kokonaisliikevaihto maakunnittain vuonna 1998. (Tilasto-
keskus 2001b)

Elintarviketeollisuuden yritysten kokonaisliikevaihto
mrd.mk vuonna 1998

4  - 9.8  (2)
2.6 - 4   (4)
1.7 - 2.6  (3)
1.3 - 1.7  (2)
0.9 - 1.3  (4)
0.4 - 0.9  (5)

Maa- ja metsätaloustoimialan liikevaihto
mrd. mk vuonna 1998

2  - 2.2  (1)
1.8 - 2   (1)
1.6 - 1.8  (2)
1.2 - 1.4  (1)
1  - 1.2  (3)
0.8 - 1   (1)
0.6 - 0.8  (1)
0.4 - 0.6  (3)
0.2 - 0.4  (4)
0  - 0.2  (3)
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2.3.2 Kysyntä

2.3.2.1 Tavaraliikenteen ryhmittely

Eri toimialojen asettamat edellytykset liikenne- ja kuljetusjärjestelmille vaihtelevat tavara-
ryhmittäin ja toimialan luonteen mukaan. Tavaraliikenteen ryhmittely perustuu liikenne- ja
viestintäministeriön raportissa Liikenneväylien ylläpidon ja kehittämisen haasteet tuotanto- ja
aluerakenteen muuttuessa (Joutsensaari et al. 2001) esitettyyn jaotteluun. Jaottelun lähtökoh-
tana ovat olleet teollisuutta ja kauppaa edustavien kuljetus- ja logistiikka-asiantuntijoiden
esittämät arviot tavarakuljetuksilta ensisijaisesti toivottavista ominaisuuksista eri toimialoilla.
Yhden ominaisuuden nostaminen ensisijaiseksi ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muut kuljetuk-
selta edellytettävät ominaisuudet olisivat merkityksettömiä. Päätoimialojen kuljetusten ryh-
mittely ominaisuusluokkiin on esitetty taulukossa 2.2.

Taulukko 2.2. Tarkasteltavien toimialojen tavaravirtojen ominaisuusluokat pääkuljetus-
muodoittain nykytilanteessa. Ominaisuusluokka määräytyy ensisijaisen omi-
naisuuden (kustannustehokkuus, täsmällisyys, nopeus) perusteella. (Joutsen-
saari et al. 2001)

Ominaisuusluokka liikennemuodoittain
tavarakuljetukselta toivottavan ensisijaisen ominaisuuden perusteella

Toimiala Tiekuljetukset Rautatiekuljetukset Merikuljetukset Lentokulje-
tukset

Tukku- ja
vähittäiskauppa Täsmällisyys Kustannustehokkuus Nopeus

Korkean
teknologian alat Täsmällisyys Kustannustehokkuus Nopeus

Metsäteollisuus Kustannustehokkuus Kustannustehokkuus Kustannustehokkuus
Metalli-
teollisuus:
kokoonpano Täsmällisyys Kustannustehokkuus Kustannustehokkuus Nopeus

Rakennusteolli-
suustuotteet Täsmällisyys Kustannustehokkuus

Kemian-
teollisuus Kustannustehokkuus Kustannustehokkuus Kustannustehokkuus

Elintarvike-
teollisuus Täsmällisyys Kustannustehokkuus Nopeus

Maa-ainekset Kustannustehokkuus Kustannustehokkuus Nopeus

Toimialakohtaisen jaottelun perusteella rautatie- ja merikuljetuksissa ensisijainen ominaisuus
on kustannustehokkuus. Lentokuljetuksissa ensisijaisena ominaisuutena on nopeus. Tiekulje-
tukset sen sijaan jakautuvat päätavaralajin perusteella ensisijaisesti kustannustehokkaisiin tai
täsmällisiin taulukossa 2.3 esitetyllä tavalla. Ensisijaisesti kustannustehokkuutta edellyttävät
mm. puu-, paperi-, maa-aines-, kemikaali- ja malmikuljetukset, jotka edustavat massaltaan ja
kuormakooltaan suurimpia tavaralajeja. Täsmällisyyttä edustavia kuljetuksia ovat mm. korke-
an teknologian alan kuljetukset (koneet, laitteet, lääkkeet yms.), elintarvikkeet, rakennusteol-
lisuuden tuotteet ja maataloustuotteet.
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Taulukko 2.3. Tiekuljetusten jaottelu ensisijaisen ominaisuuden perusteella kustannustehok-
kaisiin ja täsmällisiin kuljetuksiin päätavararyhmän tai tavaralajin perusteella.
(Joutsensaari 2002)

Ensisijainen ominaisuus kustannustehokkuus
- tukki- ja kuitupuu, hake yms.
- jalostettu puu, paperi, huonekalut yms.
- kiinteät polttoaineet, öljytuotteet
- maa-ainekset, sementti, kalkki, asfaltti, bitumi
- malmit, romu, metallijalosteet yms.
- muovi- ja kumiteollisuustuotteet, lannoitteet, kemikaalit
- jätteet ja muut kuljetukset (sisältää myös tyhjänä ajon)
Ensisijainen ominaisuus täsmällisyys
- maataloustuotteet, elävät eläimet
- elintarvikkeet ja rehut
- rakennusteollisuustuotteet
- koneet, laitteet, lääkkeet, tekstiilit, lasi yms.
- muut tavarat

2.3.2.2 Tavaraliikenteen määrä ja suoritteet alueittain

Tiekuljetukset alueittain

Tiekuljetusten tavaramäärät, kuljetussuoritteet ja liikennesuoritteet on esitetty maakunnittain
ensisijaisen kuljetusominaisuuden mukaisesti ryhmiteltynä. Tavarakuljetukset on jaettu alueen
sisäisiin, alueen ulkopuolelle lähteviin ja alueelle ulkopuolelta saapuviin kuljetuksiin. Tar-
kastelu perustuu Tilastokeskuksen tavarakuljetustilastoaineistoon vuodelta 1998 (Tilastokes-
kus 2001b).

Kuvassa 2.18 on esitetty ensisijaisesti kustannustehokkaiden tiekuljetusten tavaramäärä maa-
kunnittain alueen sisäisiin ja ulkopuolisiin kuljetuksiin jaoteltuna. Eniten kustannustehokkaita
kuljetuksia tonneina mitattuna on Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa. Kustan-
nustehokkaista kuljetuksista 70 % on maakuntien sisäisiä kuljetuksia. Maakunnan sisäisten
kuljetusten osuus koko maakunnan tiekuljetustonneista oli vuonna 1998 suurin Lapissa, Poh-
jois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sisäisten kuljetusten määrä oli pienin Itä-Uudella-
maalla, jonka kuljetukset suuntautuvat pääosin Uudellemaalle.

Ensisijaisesti täsmällisyyttä edellyttävistä kuljetuksista noin 40 % on maakuntien sisäisiä
kuljetuksia. Kuvassa 2.19 on esitetty ensisijaisesti täsmällisyyttä vaativien kuljetusten tava-
ramäärä maakunnittain. Lähes puolet täsmällisyyttä edellyttävistä tonneista on Uudenmaan tai
Varsinais-Suomen maakuntien kuljetuksia.

Kuvissa 2.20 ja 2.21 on esitetty kustannustehokkuutta ja täsmällisyyttä edellyttävien tiekulje-
tusten kuljetussuorite maakunnittain. Noin 20 % kustannustehokkaiden kuljetusten kuljetus-
suoritteesta syntyy maakuntien sisäisistä kuljetuksista. Täsmällisyyttä vaativien kuljetusten
kuljetussuoritteesta vain noin 10 % syntyy maakunnan sisäisestä suoritteesta. Täsmällisyyttä
vaativien kuljetuksissa korostuvatkin ensisijaisesti valtakunnallisten pitkämatkaisten yhteys-
välien täsmällisyysvaatimukset. Liikennesuoritteesta (kuvat 2.22 ja 2.23) noin kolmannes
syntyy maakuntien sisäisestä kuljetustarpeesta.
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Ensisijaisesti kustannustehokkuutta vaativat kuljetukset
1000 t/v, 1998

49 000
24 500

4 900

Lähteneet
Saapuneet
Sisäiset

Ensisijaisesti kustannustehokkuutta vaativat kuljetukset
lähtevät, saapuvat ja sisäiset (1000 t/v), v. 1998

45 000 - 50 000  (1)
35 000 - 40 000  (1)
30 000 - 35 000  (1)
25 000 - 30 000  (3)
20 000 - 25 000  (3)
15 000 - 20 000  (3)
10 000 - 15 000  (4)

5 000 - 10 000  (3)

Kuva 2.18 Ensisijaisesti kustannustehokkaiden tiekuljetusten tavaramäärät jaoteltuna alu-
een sisäisiin, alueelta ulkopuolelle lähteviin ja alueelle ulkopuolelta saapuviin
kuljetuksiin (1000 t, vuosi 1998). (Tilastokeskus 2001i)

Ensisijaisesti täsmällisyyttä vaativat kuljetukset
1000 t/v, 1998

21 000
10 500

2 100

Lähteneet
Saapuneet
Sisäiset

Ensisijaisesti täsmällisyyttä vaativat kuljetukset
lähtevät, saapuvat ja sisäiset (1000 t/v), v. 1998

20 000 - 25 000  (1)
10 000 - 12 000  (1)

6 000 - 10 000  (2)
5 000 - 6 000  (3)
3 000 - 5 000  (6)
2 000 - 3 000  (2)

500 - 2 000  (4)

Kuva 2.19 Ensisijaisesti täsmällisten tiekuljetusten tavaramäärät jaoteltuna alueen sisäi-
siin, alueelta ulkopuolelle lähteviin ja alueelle ulkopuolelta saapuviin kuljetuk-
siin (1000 t, vuosi 1998). (Tilastokeskus 2001i)
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Ensisijaisesti kustannustehokkuutta vaativat kuljetukset
kuljetussuorite (milj. tkm/v), v. 1998

3 000
1 500

300

Lähteneet
Saapuneet
Sisäiset

Ensisijaisesti kustannustehokkuutta vaativat kuljetukset
lähtevät, saapuvat ja sisäiset (milj. tkm/v), v. 1998

2 800 - 3 000  (1)
2 000 - 2 400  (3)
1 600 - 2 000  (4)
1 200 - 1 600  (4)

800 - 1 200  (4)
400 - 800  (3)

Kuva 2.20 Ensisijaisesti kustannustehokkaiden tiekuljetusten kuljetussuorite jaoteltuna
alueen sisäisiin, alueelta ulkopuolelle lähteviin ja alueelle ulkopuolelta saapu-
viin kuljetuksiin (milj. tonnikm, vuosi 1998). (Tilastokeskus 2001i)

Ensisijaisesti täsmällisyyttä vaativat kuljetukset
kuljetussuorite (milj. tkm/v), v. 1998

3 200
1 600

320

Lähteneet
Saapuneet
Sisäiset

Ensisijaisesti täsmällisyyttä vaativat kuljetukset
lähtevät, saapuvat ja sisäiset (milj. tkm/v), v. 1998

2 800 - 3 200  (1)
1 200 - 1 600  (2)

800 - 1 200  (3)
400 - 800  (9)
100 - 400  (4)

Kuva 2.21 Ensisijaisesti täsmällisten tiekuljetusten kuljetussuorite jaoteltuna alueen sisäi-
siin, alueelta ulkopuolelle lähteviin ja alueelle ulkopuolelta saapuviin kuljetuk-
siin (milj. tonnikm, vuosi 1998). (Tilastokeskus 2001i)
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Ensisijaisesti kustannustehokkuutta vaativat kuljetukset
liikennesuorite (milj. km/v), v. 1998

320
160

32

Lähteneet
Saapuneet
Sisäiset

Ensisijaisesti kustannustehokkuutta vaativat kuljetukset
lähtevät, saapuvat ja sisäiset (milj. km/v), v. 1998

170 - 320  (2)
150 - 170  (2)
120 - 150  (2)
110 - 120  (2)
100 - 110  (3)

60 - 90  (6)
40 - 60  (2)

Kuva 2.22 Ensisijaisesti kustannustehokkaiden tiekuljetusten liikennesuorite jaoteltuna
alueen sisäisiin, alueelta ulkopuolelle lähteviin ja alueelle ulkopuolelta saapu-
viin kuljetuksiin (milj. km, vuosi 1998). (Tilastokeskus 2001i)

Ensisijaisesti täsmällisyyttä vaativat kuljetukset
liikennesuorite (milj. km/v), v. 1998

230
115

23

Lähteneet
Saapuneet
Sisäiset

Ensisijaisesti täsmällisyyttä vaativat kuljetukset
lähtevät, saapuvat ja sisäiset (milj. km/v), v. 1998

220 - 230  (1)
80 - 100  (3)
70 - 80  (1)
50 - 70  (2)
40 - 50  (4)
20 - 40  (6)
10 - 20  (2)

Kuva 2.23 Ensisijaisesti täsmällisten tiekuljetusten liikennesuorite jaoteltuna alueen sisäi-
siin, alueelta ulkopuolelle lähteviin ja alueelle ulkopuolelta saapuviin kuljetuk-
siin (milj. km, vuosi 1998). (Tilastokeskus 2001i)
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Rautatiekuljetukset

Rautatiekuljetusten kannalta tärkeimmät maakunnat ovat Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja
Pohjois-Karjala, joiden yhteenlaskettu tavaramäärä vastaa lähes 50 %:sta kaikista kuljetetta-
vista tavaratonneista. Kuvassa 2.24 on esitetty rautatieliikenteen tavaratonnien määrä lähtevi-
en ja saapuvien kuljetusten osalta. (Lahelma 2002)

Kuormatut ja puretut tonnin maakunnittain
milj. t, vuosi 2001

5

Kuormatut_tonnit
Puretut_tonnit

Kuormatut ja puretut tonnit yhteensä
milj. t, vuosi 2001

18  - 21  (1)
9  - 12  (1)
7  - 9  (1)
5  - 7  (4)
3  - 5  (3)
1  - 3  (6)
0.1 - 1  (2)
0  - 0  (2)

Kuva 2.24 Rautatiekuljetusten lähtö- ja määränpäät maakunnittain (milj. t) vuonna 2001.
(Lahelma 2002)
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2.3.2.3 Alempiasteisen tieverkon kysyntätila

Alempiasteisella tieverkolla kulkevan tavaraliikenteen kysyntää ei voida kovinkaan tarkasti
kohdentaa tieverkolle sen laajuudesta (seutu- ja yhdysteitä noin 65 000 km, yksityisteitä noin
350 000 km) sekä tavaraliikenteen vähäisyydestä johtuen. Alempiasteisella tieverkolla liikku-
vat kuljetukset liittyvät pääasiassa maa- ja metsätalouteen ja sitä kautta elintarvike- ja metsä-
teollisuuteen. Tämän vuoksi tarkastelemalla päätavararyhmien ’maataloustuotteet, elävät
eläimet’ ja ’tukki- ja kuitupuu, hake yms.’ tavarakuljetuksia lähtömaakunnan perusteella, voi-
daan määrittää ne maakunnat, joissa alempiasteisella tieverkolla on erityistä merkitystä tava-
rakuljetusten kannalta.

Kuvassa 2.25 on esitetty päätavararyhmän ’maataloustuotteet, elävät eläimet’ ja kuvassa 2.26
päätavararyhmän ’tukki- ja kuitupuu, hake yms.’ tiekuljetusten tavaramäärät lähtömaakunnan
mukaan. Tavaramäärä on laskettu Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilastosta
vuosien 1995-1999 keskiarvona (Tilastokeskus 2001i). Kuljetettavien maataloustuotteiden
määrä on suurin Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla.
Raakapuukuljetuksissa merkittävimmät lähtöalueet kuljetuksille ovat Etelä-Karjala, Pohjois-
Karjala ja Etelä-Savo.

Maataloustuotteet, elävät eläimet
milj.tonnia/vuosi

1.7 - 1.8
0.5 - 1.1
0.4 - 0.5
0.3 - 0.4
0.2 - 0.3
0.1 - 0.2
0  - 0.1

Kuva 2.25 Maataloustuotteiden tiekuljetusten vuosittainen tavaramäärä (vuosien 1995-1999
keskiarvo) lähtömaakunnittain. (Tilastokeskus 2001i)
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Tukki- ja kuitupuu, hake yms.
milj. tonnia/vuosi

4.3 - 5.9
3.6 - 4.3
2.3 - 2.7
1.7 - 2.3
1.4 - 1.7
0.5 - 1.4

Kuva 2.26 Raakapuutavaran tiekuljetusten vuosittainen tavaramäärä (vuosien 1995-1999
keskiarvo) lähtömaakunnittain. (Tilastokeskus 2001i)

2.4 Tarjonta

2.4.1 Tie- ja katuverkko

2.4.1.1 Väylätarjonta

Eri liikennemuotojen tarjontaa on henkilöautoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn osalta mi-
tattu väylätarjonnan perusteella. Väylien kokonaispituus on henkilöliikenteessä suhteutettu
asukkaiden määrään. Tavaraliikenteessä yleisten teiden pituus on suhteutettu maakunnan
kuljetusten kokonaistavaramäärään. Yleisten teiden pituudet ovat Tilastokeskuksen ALTIKA-
tietokannasta (Tilastokeskus 2001a) ja katuja, kevyen liikenteen väyliä sekä yksityisteitä kos-
kevat tiedot Suomen kuntaliitolta (2001).

Kuvassa 2.27 on esitetty yleisten teiden, katujen ja yksityisteiden sekä kevyen liikenteen väy-
lien määrä maakunnittain asukaslukuun suhteutettuna (metriä/asukas). Maakunnissa, joissa
sijaitsee suuria kaupunkiseutuja, väylätarjonta asukasta kohti on suhteellisen pieni. Etelä-
Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla yksityisteiden määrä
asukasta kohti suhteutettuna on melko suuri.

Kuvassa 2.28 on suhteutettu kestopäällystettyjen yleisten teiden pituus maakuntien kuljetetta-
van kokonaistonnimäärän suhteen (tiemetriä/tavaratonni). Suhteellisesti eniten tiekilometrejä
tavaratonnia kohti on Itä-Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.
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 Kuva 2.27 Yleisten teiden, katujen ja yksityisteiden sekä kevyen liikenteen väylien pituus
asukasmäärään suhteutettuna (metriä/asukas) maakunnittain.

Kestopäällysteisiä yleisiä teitä
metriä / tavarakuljetustonnien määrä

100 - 120  (2)
80 - 100  (4)
40 - 50  (2)
30 - 40  (3)
20 - 30  (4)
10 - 20  (3)

5 - 10  (1)

Kuva 2.28 Kestopäällysteisten yleisten teiden pituus kuljetusten (tonnia/v) kokonaistava-
ramäärään suhteutettuna (metriä/tonni) maakunnittain.

Liikenneverkon tarjonta
(metriä/asukas)

50

yleiset kestopäällystetiet/asukas
yleiset soratiet/asukas
kadut/asukas
yksityistiet/asukas

Kevyen liikenteen väyliä (metriä/asukas)

2.3 - 2.5  (1)
2.1 - 2.3  (3)
2  - 2.1  (4)
1.8 - 2   (1)
1.6 - 1.8  (1)
1.4 - 1.6  (5)
1.2 - 1.4  (3)
1  - 1.2  (1)
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2.4.1.2 Päätieverkon kuntotila

Tieverkon kuntoa on mitattu rakenteellisen kunnon ja pintakunnon avulla. Kuntotilaa kuvaa-
vat tunnusluvut tuottavat alueellista tietoa tieverkon kunnosta ja siinä tapahtuvista muutok-
sista. Esimerkiksi Ruotsissa liikenteen palvelutasoa on päädytty mittaamaan tien pintakuntoa,
kantavuutta ja asiakkaan kokemaa tieverkon kuntotilaa kuvaavien indikaattorien avulla. (Sta-
tens institut för kommunikationsanalys 2001)

Tiehallinto mittaa tieverkon kuntoa urien, tasaisuuden, vaurioiden ja kantavuuden avulla. Ra-
kenteellista kuntotilaa mitataan kantavuuden ja tien pintaan syntyvien vaurioiden perusteella.
Rakenteellinen kunto kuvaa tien kykyä kestää kuormitusta ja liikenteestä aiheutuneita rap-
peutumia. Rakenteellisen kunnon avulla voidaan myös ennakoida pintakunnon kehitystä.
Pintakunto on tien käyttäjälle välittyvää epätasaisuutta, jota kuvaavat tasaisuus ja urasyvyys.
Rakenteellisen kunnon ja pintakunnon tietoja kerätään Tiehallinnossa kuntotietorekisteriin.
(Virtala 1998, Mäki et al. 2000)

Kuntotilaa mitataan jakamalla tieverkko 100 metrin osiin, jotka luokitellaan kunnoltaan hy-
viksi, tyydyttäviksi tai huonoiksi. Kuvassa 2.29 on esitetty huonon ja kuvassa 2.30 tyydyttä-
vän rakenteellisen pintakunnon päätieverkon osuus maakunnan koko päätieverkosta vuonna
1998. Kaiken kaikkiaan noin 75 % päätieverkosta on rakenteelliselta kuntotilaltaan hyvä
(Mäki et al. 2000, Tielaitos 1999a). Maakunnittain tyydyttävän ja huonon rakenteellisen kun-
non esiintymisessä on jonkin verran eroja. Suhteellisesti eniten huonon rakenteellisen pinta-
kunnon tieverkkoa oli vuonna 1998 Pohjanmaalla, Itä-Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja
Pohjois-Pohjanmaalla. Tyydyttävän tai huonon rakenteellisen kunnon tieverkon osuus on yli
30 % maakunnan koko päätieverkosta Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjan-
maalla, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa, Satakunnassa ja Keski-Pohjanmaalla.

Kuvissa 2.31 ja 2.32 on esitetty huonon ja tyydyttävän pintakunnon päätieverkon osuus maa-
kunnan koko päätieverkosta vuonna 1998. Pintakunto on huono vain noin 1 %:lla koko pää-
tieverkosta ja tyydyttävä noin 27 %:lla päätieverkosta (Mäki et al. 2000, Tielaitos 1999a).
Suhteellisesti eniten huonon pintakunnon tieverkkoa on Itä-Uudellamaalla, Satakunnassa ja
Keski-Suomessa. Huonon ja tyydyttävän pintakunnon päätieverkon yhteenlaskettu suhteelli-
nen osuus on yli 40 % koko päätieverkosta Itä-Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-
Suomessa ja Kymenlaaksossa.
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Kuva 2.29 Huonon rakenteellisen kunnon tiestön osuus maakunnan koko päätieverkosta
vuonna 1998. (Tielaitos 1999a)

Kuva 2.30 Tyydyttävän rakenteellisen kunnon tiestön osuus maakunnan koko päätiever-
kosta vuonna 1998. (Tielaitos 1999a)

Tyydyttävän rakenteellisen tieverkon osuus
(maakunnan koko päätieverkosta) 1998

28 - 33 %  (6)
24 - 28 %  (2)
20 - 24 %  (2)
16 - 20 %  (7)
12 - 16 %  (1)
4 - 8 %   (1)

Huonon rakenteellisen kunnon tieverkon osuus
(maakunnan koko päätieverkosta) 1998

7 - 10 %   (3)
6 - 7 %   (1)
5 - 6 %   (1)
4 - 5 %   (3)
3 - 4 %   (4)
2 - 3 %   (3)
1 - 2 %   (3)

  (2)0 - 1 %
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Kuva 2.31 Huonon pintakunnon tiestön osuus maakunnan koko päätieverkosta vuonna
1998. (Tielaitos 1999a)

Kuva 2.32 Tyydyttävän pintakunnon tiestön osuus maakunnan koko päätieverkosta vuonna
1998. (Tielaitos 1999a)

  

Huonon pintakunnon tieverkon osuus
(maakunnan koko päätieverkosta) 1998

1,4 - 1,9 %   (4)
1,2 - 1,4 %   (2)
1,0 - 1,2 %   (4)
0,8 - 1,0 %   (3)
0,6 - 0,8 %   (2)
0,4 - 0,6 %   (2)
0 - 0,2 %   (3)

Tyydyttävän pintakunnon tieverkon osuus
(maakunnan koko päätieverkosta) 1998

42 - 48 %   (3)
36 - 42 %   (1)
30 - 36 %   (3)
24 - 30 %   (8)
20 - 24 %   (2)
16 - 20 %   (1)
12 - 16 %   (1)
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2.4.1.3 Soratieverkon runkokelirikkovauriot

Sorateiden runkokelirikkovaurioiden määrä kuvaa alemman tieverkon palvelutasoa. Eniten
sorateitä on Oulun ja Savo-Karjalan tiepiirien alueilla. Taulukossa 2.4 on esitetty yleisten tei-
den pituus, sorateiden pituus sekä vuonna 1998 esiintyneiden kelirikkovaurioiden yhteispituus
tiepiireittäin. Kuvassa 2.33 on esitetty kaikkien vaurioluokkien yhteenlaskettu kelirikko-
vauriopituus osuutena koko tiepiirin soratiepituudesta.

Taulukko 2.4 Sorateiden runkokelirikkovaurioiden yhteispituus vaurioluokittain tiepiireissä
keväällä 1998. (Lindström 1999)

Tiepiiri Tiepituus Soratiet Kelirikkovauriopituudet luokittain
Lk 1 = vakava, Lk 2 = liikennettä

tuntuvasti haittaava, Lk 3 = lievä

Lk 1 Lk 2 Lk 3 Yhteensä
km km % km km km km %

Uusimaa 4 618 762 3% 0,5 25,4 0,6 26,5 2%
Turku 8 090 2 213 8% 3,5 20,3 48,4 72,2 5%
Kaakkois-Suomi 9 029 3 709 13% 1,3 38,6 23,7 63,6 4%

Häme 9 494 3 120 11% 4,1 96,5 315,7 416,3 26%
Savo-Karjala 10 979 5 135 18% 3,0 65,6 180,4 249,0 16%
Keski-Suomi 5 096 2 401 9% 2,1 45,4 152,3 199,8 13%
Vaasa  8 689 3 012 11% 67,6 125,5 119,3 312,3 20%

Oulu 12 800 4 611 17% 0,2 15,5 197,3 213,0 13%
Lappi 9 000 2 915 10% 0,2 4,6 37,3 42,1 3%
Yhteensä 77 795 27 878 100% 82,5 437,2 1075,0 1594,7 100%

Sorateiden runkokelirikkovaurioiden yhteispituus
osuus koko soratieverkon pituudesta

12 . 14 %  (3)
10 - 12 %  (3)
8 - 10 %  (1)
4 - 6 %   (4)
2 - 4 %   (4)
1 - 2 %   (4)

Kuva 2.33 Sorateiden runkokelirikkovaurioiden yhteispituuden osuus koko soratieverkon
pituudesta tiepiireittäin vuonna 1998.
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2.4.1.4 Tieverkon talvihoito

Tieverkon talvihoito sisältää tiestön aurauksen, liukkauden torjunnan sekä pinnan tasauksen.
Tiestön talvihoidon taso määräytyy talvihoitoluokituksen perusteella, jossa päätieverkko on
jaettu viiteen luokkaan liikennemäärään ja tien hallinnollisen luokituksen perusteella. Hoito-
luokassa Is ja I tie on tavoitteena pitää pääosin paljaana ja hoitoluokassa Ib osittain paljaana.
Luokissa II ja III sallitaan lumi- ja jääpolanteiden esiintyminen. Lähes 90 % päätieverkosta
kuuluu hoitoluokkiin Is, I tai Ib. Kuvassa 2.34 on esitetty talvihoitoluokitus päätieverkolla
vuonna 1998. (Mäki et al. 2000)

Kuva 2.34 Talvihoitoluokitus valta-, kanta- ja seututeiden verkolla vuonna 1998. (Tielaitos
1999c)

Kotka

Lahti
Lappeenranta

Jyväs-
kylä

Kuopio Joen-
suu

Pori

Turku

Helsinki

Tampere

Vaasa

Rovaniemi

Kemi

Oulu

Talvihoitoluokat

Is
I
Ib
II
III
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2.4.1.5 Liikenteellinen palvelutaso tieverkolla

Liikenteellistä palvelutasoa voidaan mitata esimerkiksi väylien ruuhkautuneisuuden ja toteu-
tuneen nopeustason avulla. Ruuhkien esiintyminen päätieverkolla on melko satunnaista ja sitä
on tässä yhteydessä mitattu 300. ja 100. ruuhkatunnin palvelutasojen avulla. Palvelu-
tasoluokituksen mukaisia heikoimpia luokkia E-F esiintyy päätieverkolla satunnaisesti, mutta
ruuhkat ovat melko lyhytkestoisia. Palvelutasoluokkia koskevat tiedot ovat tierekisteristä
vuodelta 1998 (Tielaitos 1999b).

Kuvassa 2.35 on esitetty eri palvelutasoluokkien esiintyvyys maakunnittain päätieverkolla
300. huipputunnin ja kuvassa 2.36 100. huipputunnin mukaisesti laskettuna vuonna 1998.
Palvelutasoluokkaa E ja F esiintyy eniten suurten kaupunkiseutujen ympäristössä ja niiden
välisillä tieosuuksilla. Maakunnittain tarkasteltuna eniten ruuhkia esiintyy Uudellamaalla,
Varsinais-Suomessa, Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

Kuva 2.35 Eri palvelutasoluokkien esiintyvyys 300. huipputunnin mukaisesti laskettuna.
Suhteellinen osuus kuvaa eri luokkien osuutta koko maakunnan päätieverkosta
vuonna 1998. (Tielaitos 1999b)

Eri palvelutasoluokkien esiintyvyys (% tieverkosta)
300. huipputunti

1
0.5
0.1

A-C
D
E-F

Luokkien E-F esiintyvyys (% tieverkosta)
300. huipputunti

0.12 - 0.14   (1)
0.08 - 0.1   (2)
0.06 - 0.08   (1)
0.02 - 0.04   (3)
0  - 0.02  (13)
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Kuva 2.36 Eri palvelutasoluokkien esiintyvyys 100. huipputunnin mukaisesti laskettuna.
Suhteellinen osuus kuvaa eri luokkien osuutta koko maakunnan päätieverkosta
vuonna 1998. (Tielaitos 1999b)

2.4.1.6 Rataverkon rakenteellinen kunto ja sähköistys

Rataverkon liikenteellisen palvelutason mittareina on käytetty suurinta sallittua akselipainoa,
rataverkon palvelutasoa ja rataverkon sähköistystä. Päärataverkolla sallitaan nykyisin 22,5
tonnin akselipaino, sekä poikkeustapauksissa eräillä rataosilla myös 24,5 tonnin akselipaino.
Varsinaisia akselipainorajoituksia ei rataverkolla tällä hetkellä ole, sillä rajoituksella tarkoite-
taan poikkeamaa sallitusta akselipainosta. Nykyistä (22,5 t) korkeampi akselipaino olisi tar-
peen koko rataverkolla lukuun ottamatta joitakin vähäliikenteisiä ratoja, joilla kuljetetaan
pääosin raakapuuta (Lahelma 2001). Kuvassa 2.37 on esitetty suurimmat sallitut akselipainot
vuonna 2000.

Päärataverkon palvelutasoluokkajaottelu tarkastelee erikseen tavara- ja henkilöliikennettä.
Rataosan palvelutaso määräytyy nopeustason ja suurimman sallitun akselipainon perusteella.
Taulukossa 2.5 on esitetty henkilö- ja tavaraliikenteen yhteiset ratakilometripituudet eri pal-
velutasoluokissa. Kuvassa 2.38 on esitetty palvelutasoluokituksen toteutuminen päärataver-
kolla vuonna 2000. Suurin osa ratakilometreistä kuuluu palvelutasoluokkaan 3 tai 2. (Valtio-
varainministeriö 2001)

Kaksi- tai useampiraiteisia ratoja on Suomessa yhteensä 507 km, ja ne on kokonaisuudessaan
sähköistetty. Yksiraiteisia ratoja on yhteensä 5 329 km, joista noin 32 % on sähköistetty. Par-
haillaan sähköistystä rakennetaan yhteysvälille Oulu-Rovaniemi. Rataosilla Oulu-
Kontiomäki-Iisalmi/Vartius, Hyvinkää-Hanko, Niirala-Säkäniemi, Joensuu-Uimaharju, Joen-
suu-Siilinjärvi ja Seinäjoki-Vaasa on suunnitteilla sähköistäminen. Kuvassa 2.38 on esitetty
rataverkon sähköistystilanne vuonna 2000. (Ratahallintokeskus 2001a)

Eri palvelutasoluokkien esiintyvyys (% tieverkosta)
100. huipputunti

1
0.5
0.1

A-C
D
E-F

Luokkien E-F esiintyvyys (% tieverkosta)
100. huipputunti

0.21 - 0.22   (1)
0.12 - 0.15   (1)
0.09 - 0.12   (2)
0.06 - 0.09   (2)
0.03 - 0.06   (4)
0  - 0.03  (10)
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Taulukko 2.5 Päärataverkon palvelutasoluokitusperusteet henkilö- ja tavaraliikenteessä.
(Valtiovarainministeriö 2001)

henkilöliikenne tavaraliikenne ratakilometritpalvelutasoluokka
nopeustaso km/h nopeustaso km/h akselipaino t v. 2000 v. 2001 *)

1 Yli 140 80-120 22,5-25,0 158 198
2 120-140 60-100 22,5-25,0 1593 1683
3 60-120 60-100 22,5 3047 2917
4 - 40-80 16,0-20,0 837 837
yhteensä 5635 5635

*)vuoden 2001 ratakilometrit on esitetty tavoitteenmukaisina eikä toteutuneena palvelutasokilometreinä

Kuva 2.37 Päärataverkon suurimmat sallitut akselipainot vuonna 2000. (Lahelma 2001)
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Kuva 2.38 Rataverkon toteutunut palvelutaso ja ratojen sähköistys vuonna 2000. (Lahelma
2001, Ratahallintokeskus 2001a)

2.4.2 Joukkoliikennetarjonta

Joukkoliikenteen alueellinen tarjonta vaihtelee huomattavasti maakunnittain. Kuvassa 2.39 on
esitetty vuosittaisten junaliikenteen istuinkilometrien määrä maakunnittain ja suhteutettuna
asukasmäärään. Istuinkilometrien maakunnittainen määrä on laskettu rataverkon pituuden,
junatarjonnan ja junien kokoonpanotietojen avulla. Junaliikenteen tarjontaa on paikkatarjon-
nalla (istuinkm) mitattuna eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Poh-
jois-Pohjanmaalla. Istuinkilometreinä mitattuna maakunnan rataverkon pituus korostaa jonkin
verran tarjontaa – asematiheys ei välttämättä ole harvaan asutuissa maakunnissa kovin suuri,
joten istuinkilometrien määrä voi harvaan asutuissa maakunnissa antaa joukkoliikennetarjon-
nasta ylikorostuneen kuvan. Asukasmäärään suhteutettuna istuinkilometrien määrä kuvaa ky-
synnän ja tarjonnan kohtaamista ja suhteellista palvelutasoa eri maakunnissa. Joukkoliiken-
teen tarjonnan suhteuttaminen asukasmäärään antaa suurilla kaupunkiseuduilla joukkoliiken-
teen tarjonnasta koettua tarjontaa huonomman kuvan, sillä asukkaiden suuri määrä ei joukko-
liikenteessä vähennä liikennemahdollisuuksia, sillä yleensä kapasiteetti riittää vastaamaan
melko suureenkin kysyntään.

Kuvassa 2.40 on esitetty linja-autoliikenteen ajoneuvokilometrien määrä maakunnittain sekä
linja-autoliikenteen vuorotarjonnan määrä kunnittain. Ajoneuvokilometrien määrä on muo-
dostettu LIPASTO-tietokannan linja-autoliikenteen suoritetietojen perusteella. Suoritteet si-
sältävät kaiken linja-autoliikenteen, myös tilausajot ja yksityisen linja-autoliikenteen. Vuoro-
tarjonnan määrä perustuu tutkimuksessa Liikkumisen tunnusluvut aluetasolla tehtyyn kartoi-
tukseen, jossa on koottu lääninhallitusten myöntämien liikennelupien mukainen vuorotarjon-
nan määrä. Vuorotarjonta ei sisällä kuntien omaa ostoliikennettä. (Kivari et al. 2002)
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Kuva 2.39 Junaliikenteen istuinkilometrien määrä maakunnittain.

Kuva 2.40 Linja-autoliikenteen ajoneuvokilometrit maakunnittain vuonna 2000 (VTT 2001)
ja vuorotarjonnan viikoittainen määrä kunnittain (Kivari et al. 2002). Vuoro-
tarjontatiedot eivät sisällä Lapin läänin tietoja.

Linja-autovuoroja
vuoroja/viikko

80 000 - 95 000   (1)
12 000 - 20 000   (4)

8 000 - 12 000   (1)
5 000 - 8 000   (2)
2 000 - 5 000   (21)
1 000 - 2 000   (33)

600 - 1 000   (45)
400 - 600   (68)
200 - 400  (136)

10 - 200   (96)

linja-autojen liikennesuorite
milj.km/v

100 - 220  (1)
78 - 100  (1)
61 - 78  (3)
44 - 61  (1)
39 - 44  (2)
32 - 39  (3)
30 - 32  (2)
23 - 30  (4)
12 - 23  (2)

istuinkm/asukas

4 000 - 4 010  (1)
2 610 - 3 910  (2)
2 530 - 2 610  (2)
2 390 - 2 530  (3)
1 890 - 2 390  (1)
1 420 - 1 890  (2)
1 170 - 1 420  (3)

660 - 1 170  (1)
520 - 660  (2)
500 - 520  (1)

milj. istuinkm/v

1 200 - 1 500  (1)
900 - 1 200  (1)
600 - 900  (2)
450 - 600  (4)
300 - 450  (3)
150 - 300  (4)

50 - 150  (3)
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Linja-autoliikenteen maakunnittaiset suoritteet ovat suurimpia niissä maakunnissa, joissa on
eniten väestöä tai päätieverkkoa. Linja-autoliikenteen tarjonta painottuu erityisesti Uudelle-
maalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen. Vuorotarjonnan osalta suuret kaupungit erottuvat
omassa suuruusluokassaan. Joukkoliikennetarjonnan ja kaupunkiseudun asukasmäärän suh-
teella on selvä riippuvuus. Kuvassa 2.41 on esitetty paikallisliikenteen linjakilometrien mää-
rän riippuvuus alueen asukasmäärästä. Ajokilometritiedot on koottu 14 erikokoisesta suoma-
laisesta kaupungista vuosina 1993 - 1998.

Kuva 2.41 Joukkoliikenteen liikennesuoritteen (linjakm/v) määrän riippuvuus kunnan asu-
kasmäärästä. (Kalenoja ja Korpinen 1996, Route 96 Consulting 1999)

Joukkoliikenteen tarjonnan lisäksi joukkoliikenteen kustannustaso vaikuttaa liikennemahdol-
lisuuksiin ja todennäköisyyteen valita joukkoliikenne kulkutavaksi. Työssäkäyntialueiden
laajeneminen ja kaupunkiseutujen vaikutusalueiden laajeneminen on pidentänyt säännöllisesti
toistuvien työ- ja asiointimatkojen pituutta. Seutulippujärjestelmillä on pyritty lisäämään
joukkoliikenteen houkuttelevuutta erityisesti kaupunkiseutujen ja suurten seutukuntien ympä-
ristöissä. Yli puolessa Suomen kunnista on käytössä seutulippu. Seutulippujen lisäksi erityi-
sesti Helsingin seudun kunnissa on käytössä erilaisia työmatkalippukokeiluja, joissa matkus-
tajan on mahdollisuus liittää edullisia vaihtoyhteyksiä. (Rosenberg ja Nokkala 2001)

Kuva 2.42 Seutulippukunnat vuoden 2002 alussa. (Seutulippu 2002)
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3 LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄNÄKÖKULMASTA JA YHTEISKUN-
NAN TAVOITTEIDEN NÄKÖKULMASTA

3.1 Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset

3.1.1 Henkilöliikenne

3.1.1.1 Kokonaismatka-aika

Kokonaismatka-ajan vaihtelut ovat maakunnittain melko suuria. Eniten matkustamiseen kuluu
aikaa Uudenmaan ja Keski-Suomen maakunnissa. Kuvassa 3.1 on esitetty päivittäinen koko-
naismatka-aika asukasta kohti maakunnittain autottomien ja autollisten asukkaiden osalta sekä
autottomien asukkaiden suhteellinen osuus koko väestöstä. Autottomien asukkaiden koko-
naismatka-aika on noin 10 % suurempi kuin autollisten asukkaiden kokonaismatka-aika,
vaikka matkojen määrä ja suorite on huomattavasti pienempi kuin autollisilla asukkailla. Au-
tottomissa kotitalouksissa asuvien päivittäinen suorite on yli puolet pienempi kuin autollisissa
talouksissa asuvien. (Pastinen 1999, HLT 1998-99)

Autollisten ja autottomien kokonaismatka-aika
100

autolliset asukkaat
autottomat asukkaat

Kokonaismatka-aika (min/hlö, vrk)

85 - 90  (2)
80 - 85  (1)
72 - 75  (1)
68 - 70  (4)
66 - 68  (1)
64 - 66  (2)
62 - 64  (3)
60 - 62  (1)
55 - 60  (2)
50 - 55  (2)

Kuva 3.1 Kokonaismatka-aika (min/henkilö, vrk) maakunnittain. (HLT 1998-99)

3.1.1.2 Matkan pituus

Kuvassa 3.2 on esitetty kevyen liikenteen matkojen keskimääräinen pituus maakunnittain.
Kävellen ja pyörällä tehdyt matkat ovat lyhimpiä Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa ja pi-
simpiä Itä-Uudellamaalla ja Keski-Suomessa. Kuvassa 3.3 on vastaavalla tavalla esitetty hen-
kilöautolla tehtyjen matkojen keskimääräinen pituus maakunnittain. Henkilöautolla tehdyt
matkat ovat lyhimpiä Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä ja Kainuussa. Keskimääräisen henkilö-
automatkan pituudet ovat suurimpia Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.
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Kuva 3.2 Kävellen tai pyörällä tehtyjen matkojen keskipituus maakunnittain. (HLT 1998-
1999)

Kuva 3.3 Henkilöautolla tehtyjen matkojen keskipituus maakunnittain. (HLT 1998-1999)

kävellen tai pyörällä tehtyjen matkojen keskipituus
km/matka

2.8 - 3.2  (1)
2.4 - 2.8  (1)
2.2 - 2.4  (3)
2.1 - 2.2  (4)
1.9 - 2   (3)
1.8 - 1.9  (5)
1.7 - 1.8  (2)

henkilöautolla tehtyjen matkojen keskipituus
km/matka

20 - 23  (1)
19 - 20  (1)
18 - 19  (5)
16 - 17  (5)
14 - 16  (5)
12 - 14  (2)
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3.1.1.3 Liikennemenot

Liikennemenot kattavat kulkuneuvojen hankintaan, ylläpitoon ja käyttöön kuuluvat menot,
joukkoliikennelippujen hankinnan ja esimerkiksi matkailuun kuluvat menot. Liikennemenojen
osuus kaikista kulutusmenoista on 1990-luvulla ollut 13 – 15 % (Tilastokeskus 1999). Kuvas-
sa 3.4 on esitetty liikennemenojen määrä maakunnittain ja niiden jakautuminen kulkuneuvo-
menoihin ja kuljetuspalvelumenoihin. Kuljetuspalvelujen osto eli matkailumenot sisältävät
mm. joukkoliikenteen matkalippujen hankinnan. Liikennemenoja koskevat tiedot ovat vuo-
delta 1996 ja ne perustuvat Tilastokeskuksen kotitalouskyselyyn. Kyselyn otos on harvaan
asutuissa maakunnissa melko pieni, joten maakunnittaisia tuloksia on pidettävä suuntaa anta-
vina (Kivari et al. 2002). Liikennemenot kokonaissuoritteeseen suhteutettuna ovat suurimmat
Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Itä-Uudellamaalla. Joukkoliikenteen merkitys on
havaittavissa erityisesti niissä maakunnissa, joissa sijaitsee suuria kaupunkiseutuja.

liikennemenoerien osuudet
mk/km

0.62

kulkuneuvomenot
matkailumenot

Liikennemenot (mk/km)

0.72 - 0.76  (2)
0.65 - 0.67  (1)
0.61 - 0.63  (2)
0.59 - 0.61  (1)
0.57 - 0.59  (4)
0.53 - 0.55  (1)
0.51 - 0.53  (3)
0.49 - 0.51  (2)
0.47 - 0.49  (1)
0.45 - 0.47  (2)

Kuva 3.4 Liikennemenot suoritteeseen suhteutettuna maakunnittain (mk/km) ja liikenne-
menojen jakautuminen kulkuneuvomenoihin ja kuljetuspalvelujen ostoon (mat-
kailumenot). (HLT 1998-99, Tilastokeskus 1998)

3.1.1.4 Joukkoliikenteen täsmällisyys ja taksakehitys

Valtakunnallisen joukkoliikennejärjestelmän täsmällisyys sekä matka-aikojen ja matkalippu-
jen hintojen kehittyminen kuvaavat käyttäjälle välittyvää palvelutasoa ja siinä tapahtuvia
muutoksia. Täsmällisyyttä ja kustannuksia kuvaavat indikaattorit ovat valtakunnallisia indi-
kaattoreita, jotka kuvaavat koko valtakunnallisen joukkoliikennejärjestelmän palvelutason
kehittymistä.  (Statens institut för kommunikationsanalys 2000b)

Joukkoliikenteen täsmällisyyttä seurataan juna- ja lentoliikenteen osalta. Lentoliikenteessä
täsmällisyyden heikkeneminen on viime vuosina ollut yleinen ilmiö koko Euroopassa. Lento-



60

liikenteen myöhästymisten lisääntyminen johtuu mm. Euroopan ilmatilan ja kenttien ruuh-
kautumisesta, jonka vaikutukset heijastuvat myös reuna-alueiden pienemmän kysynnän mai-
hin. (Statens institut för kommunikationsanalys 2000b)

Junaliikenteessä myöhästymisten määrä riippuu mm. ratatöiden määrästä ja poikkeuksellisten
sääolosuhteiden esiintyvyydestä. Junaliikenteen myöhästymisrajana tilastoinnissa on kauko-
liikenteessä 5 min ja kaukoliikenteessä 3 min. Kaukoliikenteessä myöhästymisiä on jonkin
verran enemmän kuin lähiliikenteessä, jossa 98 % junavuoroista alittaa myöhästymisrajan.
Kaukoliikenteessä vuonna 2001 yli 90 % vuoroista alitti 5 minuutin myöhästymisrajan ja noin
97 % alitti 15 minuutin myöhästymisrajan. Kaukoliikenteen myöhästymisten määrä on vä-
hentynyt vuosina 1998 – 2001 (kuva 4.7).  (Myllymäki 2002)

Joukkoliikenteen taksakehitys on 1990-luvulla ollut kasvava. Muihin kuluttajahintoihin ver-
rattuna joukkoliikenteen lippujen hintojen kehitys on ollut jonkin verran nopeampaa. Eniten
ovat nousseet kotimaan lentolippujen hinnat ja junamatkojen hinnat. Esimerkiksi junamatko-
jen taksat ovat 1990-luvulla nousseet yli kaksi kertaa enemmän kuin kuluttajahinnat keski-
määrin. Taksimatkojen ja pitkien linja-automatkojen hintakehitys on ollut hieman maltilli-
sempaa kuin muiden julkisten liikennemuotojen hintakehitys. Kuvassa 3.5 on esitetty julkisen
liikenteen kuluttajahintaindeksien ja yleisen kuluttajahintaindeksin kehitys 1990-luvulla. (Ti-
lastokeskus 2001d)

Kuva 3.5 Julkisen liikenteen kuluttajahintaindeksien ja yleisen kuluttajahintaindeksin ke-
hitys 1990-luvulla. (Tilastokeskus 2001d)

3.1.1.5 Tieverkon sujuvuus, kunto ja kunnossapito

Käyttäjälle välittyvän liikenneverkon palvelutason mittaamisessa voidaan teknisten kuntotilaa
ja kunnossapitoluokkaa mittaavien indikaattorien lisäksi käyttää väylälaitosten kokoamaa
asiakastyytyväisyystietoa. Asiakastyytyväisyystiedoilla voidaan täydentää teknisiä kuntotila-
mittareita. Tiehallinto kerää kesäisin ja talvisin mielipiteitä tieverkon palvelutasosta yksityis-
ja ammattiautoilijoilta (Tiehallinto 2001a, Tiehallinto 2001b).
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Asiakastyytyväisyystutkimuksesta tieverkon kuntotilan kehittymistä kuvaaviksi indikaatto-
reiksi soveltuvia yksityisautoilijoille esitettyjä kysymyksiä ovat mm. tyytyväisyys liikenteen
sujuvuuteen, kokonaistyytyväisyys teiden hoitoon sekä tyytyväisyys päällystettyjen teiden
kuntoon, sorateiden kuntoon, tiestön uraisuuteen, lumen auraukseen ja liukkauden torjuntaan.
Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena
kyselynä, jonka päätulokset on esitetty valtakunnallisten yhteenvetotulosten lisäksi tiepiireit-
täin (Tiehallinto 2001a, Tiehallinto 2001b).

Kuvassa 3.6 on esitetty asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin perustuvia tiepiirikohtaisia
tyytyväisyyslukuja liikenteen sujuvuuteen taajamissa ja kaupunkiseuduilla sekä pääteillä taa-
jamien ulkopuolella. Liikenteen sujuvuus taajamissa ja kaupunkiseuduilla herättää eniten
tyytymättömyyttä Uudellamaalla, Itä-Uudellamaalla ja Keski-Suomessa. Pääteiden sujuvuu-
teen taajamien ulkopuolella ollaan tyytymättömimpiä Uudenmaan ja Turun tiepiireissä. Kai-
ken kaikkiaan sujuvuuteen ollaan keskimäärin melko tyytyväisiä, sillä kaikkien tiepiirien kes-
kiarvot sijoittuvat mittausasteikolla (1 – 5) yli puolivälin. (Tiehallinto 2001 a)

Kuva 3.6 Tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen taajamissa ja kaupunkiseuduilla sekä pää-
teillä taajamien ulkopuolella talvella 2000-01. Arvot ovat tiepiirikohtaisia.
(Tiehallinto 2001a)

Myös talvikunnossapitoon ollaan melko tyytyväisiä erityisesti pääteillä. Kuvassa 3.7 on esi-
tetty tiepiirikohtainen tyytyväisyysarvo lumen auraukseen pääteillä ja muilla teillä. Lumen
auraukseen ollaan tyytyväisimpiä Turun ja Hämeen tiepiireissä. Eniten tyytymättömyyttä on
Vaasan ja Oulun tiepiireissä. Pääteiden lumen auraukseen ollaan selvästi tyytyväisempiä kuin
lumen auraukseen muilla teillä. Kuvassa 3.8 on esitetty tyytyväisyys sorateiden kuntoon ke-
sällä ja kelirikkoaikana tiepiireittäin. Sorateiden kuntoon ollaan kelirikkoaikana tyytymättö-
mimpiä Vaasan tiepiirissä ja kesäaikana Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirissä. (Tiehal-
linto 2001a, Tiehallinto 2001b)

Tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen 
taajamissa ja kaupunkiseuduilla

1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

3.85 - 3.86  (3)
3.72 - 3.85  (3)
3.7  - 3.72  (2)
3.62 - 3.7   (3)
3.56 - 3.62  (5)
3.3  - 3.56  (3)

Tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen 
pääteillä taajamien ulkopuolella

1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

3.94 - 4.12  (5)
3.89 - 3.94  (1)
3.79 - 3.89  (4)
3.73 - 3.79  (3)
3.71 - 3.73  (2)
3.68 - 3.71  (4)
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Kuva 3.7 Tyytyväisyys lumen auraukseen pääteillä ja muilla teillä talvella 2000-01. Arvot
ovat tiepiirikohtaisia. (Tiehallinto 2001a)

Kuva 3.8 Tyytyväisyys sorateiden kuntoon kesällä ja kelirikkoaikana vuonna 2001. Arvot
ovat tiepiirikohtaisia. (Tiehallinto 2001b)

Tyytyväisyys lumen auraukseen pääteillä
1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

3.94 - 3.96  (5)
3.83 - 3.94  (3)
3.81 - 3.82  (2)
3.71 - 3.81  (5)
3.4  - 3.71  (3)

Tyytyväisyys lumen auraukseen muilla teillä
1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

3.09 - 3.18  (7)
3.04 - 3.09  (2)
3.02 - 3.04  (1)
2.91 - 3.02  (1)
2.9  - 2.91  (3)
2.7  - 2.9   (5)

Sorateiden kunto kesällä
1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

3.29 - 3.29  (2)
3.02 - 3.29  (4)
3  - 3.02  (3)
2.98 - 3   (3)
2.9  - 2.98  (4)
2.8  - 2.9   (3)

Sorateiden kunto kelirikkoaikana
1 = erittäin tyytymätön, 5 = erittäin tyytyväinen

2.42 - 2.48  (4)
2.32 - 2.42  (2)
2.18 - 2.32  (4)
2.11  - 2.18  (1)
2.09 - 2.11  (5)
2.05 - 2.09  (3)
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3.1.2 Tavaraliikenne

3.1.2.1 Tiekuljetukset

Kuljetusmahdollisuuksia alueittain on tarkasteltu tieverkon kunnon, ruuhkautuneisuuden ja
talvihoidon tason avulla. Tarjonnan suhdetta kysyntään eli liikenteen asettamiin vaatimuksiin
on arvioitu liikenneolojen ja liikenteen kysynnän perusteella. Lisäksi on tarkasteltu kuorma-
auto-onnettomuuksien määrää, joka tässä yhteydessä kuvaa kuljetusten keskeytymistoden-
näköisyyttä maakunnittain. Alemman tieverkon osalta on kartoitettu kelirikon laajuutta.

Tiekuljetusten osalta on kuljetusmahdollisuuksia kuvaavat tekijät on suhteutettu kuljetettavan
tavaran määrään ominaisuusluokittain seuraavasti:
- kustannustehokkaat tiekuljetukset vs. tieverkon rakenteellinen kuntotila
- täsmälliset kuljetukset vs. tieverkon liikenteellinen palvelutaso
- maa- ja metsätalouden kuljetusmäärät vs. kelirikon laajuus tiepiireittäin.

Tieverkon kuntotilan kehittymistä voidaan erilaisten teknisten tunnuslukujen lisäksi soveltu-
vin osin arvioida Tiehallinnon ammattiautoilijoilta keräämien asiakastyytyväisyystietojen
perusteella. Asiakastyytyväisyystiedot sisältävät tietoja mm. liikenteen sujuvuudesta sekä
tyytyväisyydestä talvihoitotoimenpiteisiin ja päällysteiden kuntoon. Asiakastyytyväisyystut-
kimuksissa on haastateltu noin 200 ammattiautoilijaa. Ammattiautoilijoiden osalta tulokset
ovat valtakunnallisesti suuntaa-antavia, eikä niiden perusteella voi esittää arvioita alueellisista
eroista kuljetusolosuhteissa.  (Tiehallinto 2001a, Tiehallinto 2001b)

Tiehallinto mittaa tieverkon kuntoa mm. rakenteellisen ja pintakunnon avulla (kuvat 2.29-
2.32). Kysynnän ja tarjonnan suhdetta voidaan tiekuljetusten osalta arvioida suhteuttamalla
tieverkon kysyntä – erityisesti kustannustehokkaiden kuljetusten kysyntä – huonon tai tyy-
dyttävän pintakunnon esiintymiseen. Kuvassa 3.9 on esitetty huonon tai tyydyttävän pinta-
kunnon osuus maakunnan koko päätieverkosta sekä ensisijaisesti täsmällisyyttä tai kustan-
nustehokkuutta vaativien kuljetusten kokonaissuorite maakunnittain. Kustannustehokkaita
kuljetuksia on paljon Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-
Karjalassa, joissa tiestön pintakunto on paikoin tyydyttävällä tasolla.

Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan ammattiautoilijat ovat yksityisautoili-
joita tyytymättömämpiä päällysteiden kuntoon pääteillä ja muilla teillä. Lähes 60 % tutkimuk-
seen osallistuneista ammattiautoilijoista oli kesällä 2001 tyytymättömiä tai erittäin tyytymät-
tömiä päällysteiden kuntoon muilla teillä kuin pääteillä. Pääteiden osalta vastaava osuus oli
26 %. Ammattiautoilijat ovat yksityisautoilijoita kriittisempiä myös lumen aurauksen, liuk-
kauden torjunnan ja uraisuuden suhteen. Yli puolet ammattiautoilijoista oli talvella 2000-01
tyytymättömiä liukkauden torjuntaan ja uraisuuteen sekä hieman alle puolet lumen aurauk-
seen muilla kuin pääteillä. Pääteiden talvihoitotoimenpiteisiin oltiin huomattavasti tyytyväi-
sempiä kuin muun tieverkon hoitoon. (Tiehallinto 2001a, Tiehallinto 2001b)

Kuvassa 3.10 on esitetty ruuhkaisuutta kuvaava palvelutasoluokan E-F esiintyvyys sekä ensi-
sijaisesti täsmällisyyttä tai kustannustehokkuutta vaativien kuljetusten kuljetussuorite maa-
kunnittain vuonna 1998. Erityisesti täsmällisyyttä vaativat kuljetukset edellyttävät päätiever-
kolta hyvää palvelutasoa. Paljon täsmällisyyttä edellyttäviä kuljetuksia ja jonkin verran ruuh-
kaisuutta on havaittavissa mm. Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.
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Kuljetussuorite maakunnittain
milj. tkm

3 200

täsmällisyyttä vaativat kuljetukset
kustannustehokkuutta vaativat kustannuset

Huonon tai tyydyttävän pintakunnon osuus koko maakunnan päätieverkosta

0.45 - 0.5   (3)
0.35 - 0.4   (3)
0.3  - 0.36  (3)
0.25 - 0.3   (6)
0.2  - 0.25  (2)
0.15 - 0.2   (1)
0.06 - 0.15  (1)

Kuva 3.9 Huonon tai tyydyttävän pintakunnon päätieverkon suhteellinen osuus
(1=100 %) sekä täsmällisyyttä tai kustannustehokkuutta vaativien kuljetusten
kuljetussuorite (milj. tonnikm) maakunnittain vuonna 1998.

Kuljetussuorite maakunnittain
milj. tkm

3 200

täsmällisyyttä vaativat kuljetukset
kustannustehokkuutta vaativat kustannuset

Palvelutasoluokan E-F esiintyvyys
300. huipputunti, osuus koko maakunnan päätieverkosta

0.117 - 0.134  (1)
0.078 - 0.091  (2)
0.065 - 0.078  (1)
0.025 - 0.04   (1)
0.015 - 0.025  (2)
0.005 - 0.015  (5)
0  - 0.005  (8)

Kuva 3.10 Palvelutasoluokan E-F suhteellinen osuus (300. huipputunti) koko maakunnan
päätieverkosta sekä täsmällisyyttä tai kustannustehokkuutta vaativien kuljetus-
ten kuljetussuorite (milj. tonnikm) maakunnittain vuonna 1998.
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Ammattiautoilijoista oli Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan kesällä 2001
noin 15 % on tyytymättömiä liikenteen sujuvuuteen taajamissa ja kaupunkiseuduilla ja 6 %
pääteillä taajamien ulkopuolella. Talvella 2000-01 noin 10 % ammattiautoilijoista oli tyyty-
mättömiä liikenteen sujuvuuteen taajamissa ja kaupunkiseuduilla sekä pääteillä taajamien
ulkopuolella. Ammattiautoilijat ovat asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan yksityisautoi-
lijoita jonkin verran tyytymättömämpiä liikenteen sujuvuuteen. (Tiehallinto 2001a, Tiehal-
linto 2001b)

Kuvassa 3.11 on esitetty kuljetusjärjestelmän haavoittuvaisuutta kuvaava kuorma-auto-
onnettomuuksien kokonaismäärä vuosina 1994-98 ja eri kuljetusominaisuusluokkien kuljetus-
suorite maakunnittain. Onnettomuuksien määrä perustuu vakuutusyhtiöiden liikennevahinko-
tilastoihin. Onnettomuuksia tapahtuu eniten maakunnissa, joissa liikennesuoritteet ovat suu-
rimpia. Täsmällisyyttä vaativien kuljetusten viivästymisriskiä arvioitaessa onnettomuuksia
sattuu huomattavasti Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Kuljetussuorite maakunnittain
milj. tkm

3 200

täsmällisyyttä vaativat kuljetukset
kustannustehokkuutta vaativat kustannuset

Kuorma-auto-onnettomuuksien määrä
onnettomuuksien määrä yhteensä vuosina 1994-98

9 000 - 10 000  (1)
2 200 - 3 000  (2)
1 200 - 1 400  (1)
1 000 - 1 200  (5)

800 - 1 000  (4)
500 - 800  (3)
200 - 500  (3)

Kuva 3.11 Kuorma-auto-onnettomuuksien määrä vuosina 1994-98 maakunnittain. (Liiken-
nevakuutuskeskuksen liikenneonnettomuusaineisto)

Tavaraliikenteen asettamia vaatimuksia alempiasteiselle tieverkolle on arvioitu tiepiireittäin
maa- ja metsätalouden kuljetusten tavaramäärien perusteella (kappale 2.3.2.3). Lisäksi arvi-
oissa on otettu huomioon tiepiirien alempiasteisten teiden sekä sorateiden pituudet. Kuvassa
3.12 on esitetty runkokelirikkovaurioiden määrä tiepiireittäin sekä alemman tieverkon kulje-
tustarvetta edustavien maataloustuotteiden ja puukuljetusten lähtömaakunnat vuonna 1998.
Sorateiden runkokelirikkovaurioiden määrä alemman tieverkon kysyntään suhteutettuna oli
vuonna 1998 huomattava erityisesti Pirkanmaalla, Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Etelä-
Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan noin 75 % haastatelluista ammattiau-
toilijoista oli vuonna 2001 tyytymättömiä sorateiden kuntoon kelirikkoaikana. Sorateiden ke-
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säkuntoon oltiin huomattavasti tyytyväisempiä – vain kolmannes vastaajista ilmoitti olevansa
tyytymätön sorateiden kuntoon kesällä. Sorateiden kunto oli kyselyn mukaan tienpidon kriitti-
sin kehittämisalue ammattiautoilijoiden näkökulmasta. (Tiehallinto 2001b)

Kuljetusten määrä lähtömaakunnittain
milj.tonnia/v, vuosi 1998

5

maataloustuotteet, elävät eläimet
tukki- ja kuitupuu, hake yms.

Sorateiden runkokelirikkovaurioiden yhteispituus
%-osuus koko soratieverkon pituudesta, v. 1998

0.12 - 0.14  (3)
0.1  - 0.12  (3)
0.08 - 0.1   (1)
0.04 - 0.06  (4)
0.02 - 0.04  (4)
0.01 - 0.02  (4)

Kuva 3.12 Sorateiden runkokelirikkovaurioiden määrä (osuus koko tiepiirin soratiever-
kosta) sekä maataloustuotteiden ja kuitu- ja tukkipuun kuljetusmäärät maakun-
nittain vuonna 1998.

3.1.2.2 Rautatiekuljetukset

Rautatiekuljetusten kustannustehokkuuteen vaikuttavia rataverkon ominaisuuksia ovat kanta-
vuus ja sähköistys. Rautatiekuljetusten tarkastelussa sovellettuja indikaattoreita ovat kuljetus-
suorite sähköistämättömillä rataosilla sekä eri palvelutasoluokkien osuudet ratakilometreistä.

Suurin osa tavaraliikenteen vedetyistä bruttotonnikilometreistä on vuoden 1996 jälkeen ollut
sähkövetoista. Kuvassa 3.13 on esitetty rautatieliikenteen tavaraliikenteen vedettyjen brutto-
tonnikilometrien määrä sähkö- ja dieselvetoisessa liikenteessä. Sähköistys puuttuu vielä joil-
takin tavaraliikenteen kannalta merkittäviltä rataosilta. Sähköistämättömistä rataosista kulje-
tussuoritteen kannalta tärkein on Oulun ja Kontiomäen välinen rataosuus. Myös Joensuun ja
Uimaharjun, Hyvinkään ja Karjaan sekä Kontiomäen ja Vartiuksen välisillä rataosuuksilla on
merkittävästi tavaraliikennettä.

Ratahallintokeskuksen uusi palvelutasoluokitus ottaa huomioon rataverkon ominaisuuksista
nopeustason sekä kantavuuteen liittyvän akselipainon. Noin 30 % ratakilometreistä kuuluu
palvelutasoluokkaan 1 tai 2, joissa sallittu akselipaino on 22,5 – 25,0 t ja nopeustaso 80 – 120
km/h tai 60 – 100 km/h.  Alimman palvelutasoluokan osuus ratakilometreistä on alle 15 %.
Kuvassa 3.14 on esitetty eri palvelutasoluokkien osuus ratakilometreistä vuosina 2000-01.
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Vuoden 2001 arvot ovat tavoitteen mukaisia määriä eivätkä perustu toteutumaan. Kuvan arvot
perustuvat taulukkoon 2.5. (Valtiovarainministeriö 2001)

Kuva 3.13 Rautatieliikenteen vedetyt bruttotonnikilometrit sähkö- ja dieselvetoisessa lii-
kenteessä. (Ratahallintokeskuksen rautatietilastot 1997,1998, 1999 ja 2001)

Kuva 3.14 Eri palvelutasoluokkien esiintyvyys vuonna 2000 ja tavoite vuodelle 2001. (Val-
tiovarainministeriö 2001)

3.1.3 Liikenneverkkokustannukset sekä kuljetusyritysten kilpailukyky

Tieverkko

Tieliikenteen indikaattoreita voidaan tarkastella koko maan osalta ja tiepiireittäin. Tienpitoon
käytettävien varojen määrä on jonkin verran vähentynyt 1990-luvulla. Kuvassa 3.15 on ha-
vainnollistettu Tiehallinnon ylläpito- ja kehittämiskustannusten kehittymistä 1990-luvulla.
Väheneminen on kohdistunut ensisijaisesti liikenneverkon kehittämiseen.
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Kuva 3.15 Tiehallinnon menot vuosina 1991-2000 (milj. mk). (Tiehallinto 2000b)

Tieverkolla voidaan lisäksi tarkastella toiminnallisen tieluokituksen mukaisia kustannuksia
sekä niiden jakautumista luokittain ja alueittain. Tämän indikaattorin perusteella voidaan ar-
vioida mm. alueellisia eroavaisuuksia. Kustannukset voidaan myös suhteuttaa tieluokittain
tiekilometriä kohti. Tämäntyyppinen tarkastelu ei kuitenkaan ota huomioon esimerkiksi suur-
ten liikennesuoritteiden vaikutusta tieosuuden kustannuksiin. Esimerkkeinä liikennesuorittee-
seen suhteutetuista kustannuksista on taulukossa 3.1 esitetty tiepiirikohtaiset talvihoitokustan-
nukset ja taulukossa 3.2 yleisen tieverkon kokonaiskustannukset tiepiireittäin. Liikennesuo-
ritteeseen suhteutetut talvihoitokustannukset ovat suurimmat Lapin, Oulun ja Savo-Karjalan
tiepiireissä ja pienimmät Uudenmaan ja Turun tiepiireissä. Kokonaiskustannukset liikenne-
suoritteeseen suhteutettuna ovat suurimmat Lapin, Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen tiepii-
reissä. Vastaavanlainen kustannustarkastelu on mahdollista tehdä lisäksi esimerkiksi päällys-
tettyjen teiden ylläpidon, sorateiden hoidon sekä uusinvestointien osalta.

Taulukko 3.1 Yleisen tieverkon talvihoitokustannukset tiepiireittäin vuonna 1998
(mk/ajoneuvokilometri). (Tiehallinto 2000a, Tiehallinto 2000b)

tiepiiri valtatiet kantatiet seututiet yhdystiet tiet yhteensä
Uusimaa 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
Turku 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013
Kaakkois-Suomi 0,018 0,019 0,018 0,018 0,018
Häme 0,014 0,015 0,014 0,014 0,014
Savo-Karjala 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Keski-Suomi 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
Vaasa 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
Oulu 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Lappi 0,035 0,035 0,034 0,035 0,035
koko maa 0,018 0,017 0,018 0,018 0,018

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

milj.mk/v

perustienpito
tieverkon kehittäminen

menot yhteensä
menot v. 2000 kustannustasossa



69

Taulukko 3.2 Yleisen tieverkon kokonaiskustannukset (sisältää mm. talvihoidon, ylläpidon,
investoinnit sekä hallinnon) tiepiireittäin vuonna 1998 (mk/ajoneuvokilometri).
(Tiehallinto 2000a, Tiehallinto 2000b)

tiepiiri valtatiet kantatiet seututiet yhdystiet tiet yhteensä
Uusimaa 0,122 0,116 0,110 0,125 0,119
Turku 0,151 0,148 0,163 0,184 0,162
Kaakkois-Suomi 0,180 0,157 0,171 0,233 0,187
Häme 0,146 0,136 0,129 0,156 0,143
Savo-Karjala 0,180 0,176 0,180 0,240 0,192
Keski-Suomi 0,131 0,131 0,130 0,166 0,138
Vaasa 0,142 0,134 0,136 0,166 0,146
Oulu 0,158 0,151 0,149 0,184 0,162
Lappi 0,269 0,234 0,240 0,307 0,263
koko maa 0,155 0,144 0,147 0,183 0,158

Rataverkko

Rautatieliikenteen menot ovat kasvaneet hieman 1990-luvun loppupuolella. Rataverkon ke-
hittämiseen käytettyjen varojen määrä on pysynyt melko samansuuruisena ja myös perusra-
danpitoon käytettyjen varojen määrä oli vuonna 2000 lähes samalla tasolla kuin vuonna 1996.
Kuvassa 3.16 on havainnollistettu ylläpito- ja kehittämiskustannusten kehittymistä rataver-
kolla.

Kuva 3.16 Ratahallintokeskuksen menojen erittely vuosina 1996-2000 (milj. mk). (Ratahal-
lintokeskus 2001b)

Julkisen liikenteen rahoitus

Julkisen liikenteen rahoitus on 1990-luvulla vähentynyt huomattavasti. Kuvassa 3.17 on esi-
tetty julkisen liikenteen kokonaisrahoituksen kehittyminen vuosina 1993-99. Julkisen liiken-
teen kokonaisrahoitus matkustussuoritteeseen suhteutettuna on vähentynyt vuosina 1993-99
lähes 20 %. Eniten on vähentynyt kuntien taloudellisesti vastaaman joukkoliikenteen rahoitus,
jonka määrä on vähentynyt noin 40 %. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2000a)

1996 1997 1998 1999 2000
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

milj.mk/v

perusradanpito
rataverkon kehittäminen
bruttomenot
nettomenot



70

Kuva 3.17 Julkisen liikenteen kokonaisrahoitus (mk/henkilökm) vuosina 1993-99. (Liiken-
ne- ja viestintäministeriö 2000a)

Kuljetusyritysten kilpailukyky

Kuljetusyritysten kilpailukykyä ja toimintaympäristön muutoksia voidaan tarkastella esimer-
kiksi kustannusindeksien, ajoneuvojen keski-iän, ensirekisteröintien määrän ja yritysten koko-
rakenteen kehittymisen perusteella.

Kuorma-autoalan kilpailutilannetta ja hyvinvointia voidaan tarkastella kuorma-autokuljetus-
ten kustannusindeksin ja erilaisten osaindeksien avulla. Kuorma-autoliikenteen kustannus-
indeksejä voidaan verrata muihin talouden indekseihin, ja tällä tavoin arvioida kuorma-auto-
kustannusten kehittymistä suhteessa muihin yhteiskunnan kustannusindekseihin. Tämän lisäk-
si voidaan arvioida yksittäisten kustannustekijöiden muutoksia ja niiden vaikutuksia kilpailu-
kykyyn. Kuvassa 3.18 on esitetty kuorma-autokustannusindeksin kehitys vuosina 1995-2000
kustannustekijöittäin. 1990-luvun loppupuolella nopeimmin ovat kasvaneet vakuutus-, poltto-
aine- ja palkkakustannukset. Pääoman poistokustannukset ovat kasvaneet maltillisimmin ja
korkokustannukset ovat tarkasteluajanjaksolla pienentyneet huomattavasti. Kuorma-auto-
liikenteen kustannusindeksi on 1990-luvulla kasvanut lähes kaksi kertaa enemmän kuin teolli-
suuden perushintaindeksi. (Tilastokeskus 2001c, Tilastokeskus 2001d)

Oleellinen tekijä kilpailukyvyssä ja sen arvioinnissa on myös kuorma-autoliikenteessä käy-
tettävä kalusto, jonka muutoksia voidaan arvioida ensirekisteröintien määrän ja ajoneuvojen
keski-iän avulla. Kuvassa 3.19 on esitetty kuorma-autojen ensirekisteröintien määrän ja keski-
iän kehitys 1990-luvulla. Ajoneuvojen ensirekisteröinti oli 1990-luvulla alhaisimmillaan vuo-
sina 1992-93, jolloin taloudelliset suhdanteet pienensivät kuljetuskysyntää. Tämän jälkeen
ensirekisteröintien määrä on kasvanut tasaisesti lukuun ottamatta vuotta 1998, jolloin ensire-
kisteröintien määrä jäi alle 2000 ajoneuvon. Vuosina 1999 ja 2000 ensirekisteröitiin yli 5000
kuorma-autoa vuodessa. Ensirekisteröintikehitys heijastuu ajoneuvokannan keski-ikään, joka
on laskenut yli 0,5 vuodella vuosina 1995 – 2000.
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Kuva 3.18 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksit kustannustekijöittäin vuosina 1995-
2000 (1995= 100). (Tilastokeskus 2001c)

Kuva 3.19 Kuorma-autojen ensirekisteröintien kehitys ja kuorma-autokannan keski-ikä
1990-luvulla. (Autoalan tiedotuskeskus 2002)

Kuorma-autoyritysten toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia voidaan tarkastella
myös yritysten kokojakauman perusteella. Suomessa noin kaksi kolmannesta kuorma-
autoalan yrityksistä on yhden auton yrityksiä. Pienten yritysten suuri määrä kuvaa osaltaan
alan kilpailutilannetta ja verkottumista. Kuvassa 3.20 on esitetty yrityskokojakauma yrityksen
autojen määrän perusteella luvanvaraisessa tavaraliikenteessä.
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Kuva 3.20 Yrityskokojakauma luvanvaraisessa tavaraliikenteessä vuonna 2000 (autoa /
yritys). (SKAL 2002)

Suomalaisten kuljetusyritysten ulkomaan kuljetusten määrä on kasvanut 1990-luvun lopulla.
Kuljetussuoritteen kasvu johtuu pääasiassa tuontikuljetusten määrän lisääntymisestä. Kuvassa
3.21 on esitetty Suomessa rekisteröityjen kuorma-autojen ulkomaan kuljetussuoritteen kehitys
vuosina 1998 – 2000. (Tilastokeskus 2001g)

Kuva 3.21 Suomessa rekisteröityjen kuorma-autojen ulkomaan kuljetussuorite vuosina
1998-2000. (Tilastokeskus 2001g)
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Kuljetusyritysten kilpailukykyä ja alan kehitystä voidaan arvioida myös konkurssien määrän
kehityksen perusteella. Kuvassa 3.22 on esitetty kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikennealan
toimialojen vireillepantujen konkurssien määrä vuosina 1988 – 2000. Konkurssien määrä oli
suurimmillaan vuosina 1992-93.

Kuva 3.22 Vireillepannut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialojen konkurssit
vuosina 1988-2000. (Tilastokeskus 2001e)

Myös linja-autoalan kehitystä voidaan tarkastella kustannusindeksien avulla. Kuvassa 3.23 on
esitetty linja-autoliikenteen eri tyyppien kokonaiskustannusindeksien kehittyminen vuosina
1995 - 2001. Liikennelaitosten ja sopimusliikenteen kustannukset ovat kasvaneet kokonaisin-
deksiä hitaammin. Ns. maaseutuliikenteen ja tilausliikenteen kustannukset ovat kasvaneet
eniten 1990-luvun loppupuolella.

Kuva 3.23 Linja-autoliikenteen kustannusindeksit vuosina 1995 - 2001. (Tilastokeskus
2001h)
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Kuvassa 3.24 on esitetty linja-autojen ensirekisteröintien määrän ja keski-iän kehitys 1990-
luvulla. Linja-autoja ensirekisteröitiin lamavuosina 1992 – 1994 noin 200 vuodessa. Ensire-
kisteröintien määrä oli 1990-luvun lopulla yli kaksinkertainen lamavuosien tasoon verrattuna.
Linja-autojen keski-ikä on yli 11 vuotta.

Kuva 3.24 Linja-autojen ensirekisteröintien kehitys ja linja-autokannan keski-ikä 1990-
luvulla. (Autoalan tiedotuskeskus 2002)

3.2 Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuutta on tutkittu alueellisesti käyttäen viittä eri pääindikaattoria, jotka ovat

- henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet / asukasluku
- onnettomuuksissa kuolleiden määrä / asukasluku
- henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet / liikennesuorite
- onnettomuuksissa kuolleiden määrä / liikennesuorite ja
- onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä / onnettomuudet.

Liikenneturvallisuusindikaattorien laskennassa tarkasteluajanjaksona ovat vuodet 1994–98.
Liikennesuoritteiden laskennassa on käytetty Tielaitoksen tilastoja koko autokannan yhteen-
lasketusta liikennesuoritteesta ja autokannan hallintamallia AHMAaa (Ajoneuvohallintokes-
kus 2001). Maakunnittaiset liikennesuoritteet on saatu jakamalla Tielaitoksen koko maan lii-
kennesuorite AHMAsta saadun alueellisen jakauman perusteella.

Onnettomuustietoina on käytetty vakuutusyhtiöiden liikennevakuutuksen vahinkoilmoitus-
tilastoja vuosilta 1994-98. Tilastot koostuvat kyseisellä ajanjaksolla tapahtuneista, liikenneva-
kuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastot perustuvat eri vakuutusyhtiöiden Tilastokeskuk-
selle toimittamiin tiedostoihin. Tilastot on koottu vakuutuksenottajien vahinkoilmoituksista,
poliisitutkintapöytäkirjoista sekä maksetuista korvauksista. Tutkimuskäyttöön tilastot on toi-
mittanut Liikennevakuutuskeskus.
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Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastossa on suuri määrä sellaisia onnettomuuksia, jotka
puuttuvat Tilastokeskuksen onnettomuustilastosta. Tällaisia onnettomuuksia ovat esimerkiksi
pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneet onnettomuudet, tieliikennelain mukaisten teiden ul-
kopuolella tapahtuneet vahingot sekä henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet, joista po-
liisi ei ole täyttänyt tieliikenneonnettomuusilmoitusta. (VALT 2000)

Merkittävin puute vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastossa Tilastokeskuksen onnetto-
muustilastoon verrattuna ovat yksittäisvahingot, joissa ei ole aiheutunut henkilövahinkoja eikä
vieraaseen omaisuuteen kohdistuneita omaisuusvahinkoja. Myös rattijuoppojen aiheuttamat
kuljettajan tai matkustajan henkilövahinkoihin johtaneet yksittäisvahingot puuttuvat Vakuu-
tusyhtiöiden onnettomuustilastosta. (VALT 2000)

Vakuutusyhtiöiden, kuten myös Tilastokeskuksen onnettomuustilastoista puuttuvat luonnolli-
sesti myös sellaiset onnettomuuksien osapuolten keskenään sopimat vahingot, joista ei ole
ilmoitettu poliisille eikä vakuutusyhtiöille.

1970-luvun loppuvuosina tapahtuneista omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista
ilmoitettiin vakuutusyhtiöille noin 77 %. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa vastaava
prosenttiluku oli yli 90 ja loukkaantumiseen johtaneissa onnettomuuksissa 83-90. Vuoden
1985 tilastoihin perustuvan selvityksen mukaan Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilaston
peittävyys ei ole muuttunut vuodesta 1980 vuoteen 1985 siirryttäessä. (TVH 1982, TVH
1988)

Henkilövahinkoon johtaneella onnettomuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä liikennevahin-
koa, jonka johdosta on maksettu korvausta vähintään yhdestä henkilövahingosta. Kuolleiden
määrällä tarkoitetaan kaikkien menehtyneiden yhteismäärää onnettomuuksissa, joiden perus-
teella on maksettu henkilövahinkokorvausta.

Kuvissa 3.25 ja 3.26 on esitetty henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien mää-
rä ja onnettomuuksissa menehtyneiden uhrien määrä asukaslukuun suhteutettuna maakunnit-
tain. Alueen asukkaiden määrään suhteutettuna eniten onnettomuuksia sattuu Satakunnassa,
Etelä-Pohjanmaalla ja Itä-Uudellamaalla. Vähiten henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia
asukasta kohti sattuu Uudellamaalla. Jos tarkastellaan onnettomuuksissa menehtyneiden mää-
rää maakunnittain asukaslukuun suhteutettuna, onnettomuudet ovat vakavuusasteeltaan suu-
rimpia Etelä-Pohjanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Lapissa. Uudellamaalla onnettomuuksissa
menehtyneiden määrä on huomattavasti pienempi kuin muissa maakunnissa – Uudellamaalla
henkilövahinkoon johtavissa liikenneonnettomuuksissa menehtyy noin 30 henkilöä miljoonaa
asukasta kohti, kun koko maan vastaava arvo on 63 henkilöä miljoonaa asukasta kohti. Liit-
teessä 3 on esitetty tarkemmat maakuntakohtaiset lukuarvot onnettomuuksien määrästä maa-
kunnittain.
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Kuva 3.25 Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä maakunnittain
10 000 asukasta kohti.

Kuva 3.26 Liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä maakunnittain 1 000 000 asu-
kasta kohti.

Maakuntien liikenneturvallisuustilanne kuvautuu jokseenkin erilaisena, jos onnettomuuksien
määrä suhteutetaan liikennesuoritteeseen. Kuvassa 3.27 on esitetty henkilövahinkoon johta-
neiden onnettomuuksien määrä maakunnittain kokonaisliikennesuoritteeseen (ajoneuvokilo-

heva-onnettomuudet/10 000 asukasta

26 - 27.5  (1)
24 - 25   (1)
23 - 24   (1)
22 - 23   (2)
20 - 21   (5)
19 - 20   (5)
18 - 19   (3)
17 - 18   (1)

kuolleet/1000 000 as.

95 - 105  (1)
85 - 95  (1)
80 - 85  (4)
75 - 80  (3)
70 - 75  (3)
65 - 70  (2)
50 - 65  (4)
30 - 50  (1)
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metrit) suhteutettuna. Liikennesuoritteeseen suhteutettuna henkilövahinkoon johtavia onnet-
tomuuksia tapahtuu eniten Satakunnassa, Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla. Vähiten henkilöva-
hinkoon johtavia onnettomuuksia tapahtuu Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-
Suomessa.

Kuva 3.27 Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä maakunnittain
10 milj. ajoneuvokilometriä kohti.

Kuvassa 3.28 on esitetty liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä liikennesuorittee-
seen suhteutettuna. Eniten kuolemaan johtavia onnettomuuksia liikennesuoritetta kohti ta-
pahtuu Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa ja Etelä-Savossa. Henkilövahinkoon johtavat onnetto-
muudet ovat näissä maakunnissa suhteellisesti vakavampia kuin muissa maakunnissa. Vähiten
onnettomuuksissa menehtyneitä liikennesuoritteeseen suhteutettuna on Uudellamaalla, jossa
menehtyneitä on liikennesuoritteeseen suhteutettuna yli puolet vähemmän kuin Suomessa
keskimäärin. Uudellamaalla tapahtuu lukumääräisesti eniten onnettomuuksia, mutta suurin
osa onnettomuuksista ei johda henkilövahinkoihin.

Kuvassa 3.29 on esitetty henkilövahinkoon johtavien onnettomuuksien vakavuusaste meneh-
tyneiden ja loukkaantuneiden määränä 100 onnettomuutta kohti. Vakavuusasteen perusteella
arvioituna onnettomuudet ovat vakavimpia Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa ja lievimpiä
Uudellamaalla. Uudenmaan lisäksi valtakunnan keskiarvon onnettomuuksien vakavuusastees-
sa alittavat Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Karjala.

heva-onnettomuudet/10 000 000 km

2.9 - 3   (2)
2.8 - 2.9  (1)
2.7 - 2.8  (1)
2.6 - 2.7  (2)
2.5 - 2.6  (1)
2.4 - 2.5  (2)
2.3 - 2.4  (6)
2.2 - 2.3  (2)
2.1 - 2.2  (1)
2  - 2.1  (1)
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Kuva 3.28 Liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden määrä maakunnittain 1000 milj. ajo-
neuvokilometriä kohti.

onnettomuuksien vakavuusaste
onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä / 100 onn.

25  - 26   (1)
24  - 25   (1)
21  - 22   (1)
20  - 21   (2)
19.5 - 20   (5)
19  - 19.5  (2)
18  - 19   (3)
17  - 18   (3)
12  - 13   (1)

Kuva 3.29 Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien vakavuusaste ilmaistu-
na menehtyneiden tai loukkaantuneiden määränä 100 onnettomuutta kohti.

kuolleet/ 1000 000 000 km

11 - 12  (2)
10 - 11  (3)

9 - 10  (5)
8 - 9  (4)
7 - 8  (4)
3 - 7  (1)
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Rajaamalla tarkastelu yleisimpiin onnettomuustyyppeihin (peräänajot ja risteysonnettomuu-
det) sekä seurauksiltaan vakavimpiin (kohtaamis- ja suistumisonnettomuudet) voidaan koko-
naisonnettomuusmäärän tarkastelua paremmin saada esiin maakuntien liikenneturvallisuusti-
lanteen erityispiirteitä. Kuvassa 3.30 on esitetty yleisimpien onnettomuustyyppien esiintyvyys
asukkaiden määrään suhteutettuna maakunnittain. Eniten kohtaamis- ja suistumisonnetto-
muuksia väestön määrän suhteutettuna Itä-Uudellamaalla, Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja
Pohjois-Savossa. Kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksien riski on pienin Uudellamaalla,
Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Peräänajo-onnettomuudet ovat yleisimpiä kau-
punkiseuduilla ja taajamissa – maakunnittaisessa vertailussa erottuvat Uusimaa, Varsinais-
Suomi, Päijät-Häme ja Pirkanmaa. Risteysonnettomuuksia sattuu asukkaiden määrään suh-
teutettuna eniten Satakunnassa, Pohjanmaalla ja Lapissa.  Risteysonnettomuuksien riski on
pienin Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä.

onn./1000 asukasta
4.6

peräänajo-onnettomuudet
risteysonnettomuudet

Kohtaamis- ja suistumisonnettomuudet
onn./1000 asukasta

1.6  - 1.85  (2)
1.3  - 1.5   (3)
1.2  - 1.25  (2)
1.15 - 1.2   (1)
1.05 - 1.15  (5)
0.95 - 1.05  (3)
0.85 - 0.95  (2)
0.75 - 0.85  (1)

Kuva 3.30 Kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksien, peräänajo-onnettomuuksien ja riste-
ysonnettomuuksien määrä maakunnittain 1000 asukasta kohti.

Myös kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä vaihtelee huomattavasti maakunnittain. Ku-
vassa 3.31 on esitetty kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä maakunnittain asukasmää-
rään suhteutettuna. Kevyen liikenteen onnettomuusriski on suurin Varsinais-Suomessa, Sata-
kunnassa ja Kymenlaaksossa ja pienin Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä.

Seutukuntaluokittaiset erot ovat pääonnettomuustyypeittäin maakunnittaisia eroja suurempia.
Kuvassa 3.32 on esitetty pääonnettomuustyyppien esiintyvyys asukaslukuun suhteutettuna
seutukuntaluokittain. Kevyen liikenteen onnettomuusriski on suurin kasvukeskuksissa ja
maakuntakeskusseutukunnissa ja pienin harvaan asutuissa maaseutuseutukunnissa. Seurauk-
siltaan yleensä vakavia kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia tapahtuu sen sijaan eniten
maaseutuseutukunnissa ja vähiten Helsingin seudulla ja kasvukeskusseutukunnissa. Perään-
ajo-onnettomuuksia ja muita saman ajosuunnan onnettomuuksia sattuu eniten Helsingin seu-
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dulla ja muissa kasvukeskusseutukunnissa. Risteysonnettomuuksien riski on suurin maakun-
takeskusseutukunnissa.

Kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä
onn./1000 asukasta

0.28 - 0.3   (2)
0.24 - 0.28  (4)
0.22 - 0.24  (2)
0.2  - 0.22  (4)
0.18 - 0.2   (2)
0.16 - 0.18  (4)
0.12 - 0.14  (1)

Kuva 3.31 Kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä maakunnittain 1000 asukasta kohti.

Kuva 3.32 Eri onnettomuustyyppeihin kuuluvien onnettomuuksien määrä seutukunta-
luokittain asukkaiden määrään suhteutettuna (onnettomuutta / 1000 asukasta).

kevyt liikenne peräänajo risteys samat ajosuunn. koht. & suist.
0.0

1.0
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onn./1000 asukasta
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teollisuuskeskusseutukunnat

maakuntakeskusseutukunnat
kasvukeskusseutukunnat
Helsingin seutu



81

Riski joutua liikenneonnettomuuteen ja onnettomuuden vakavuusaste vaihtelee eri väestö-
ryhmien kesken. Ikäryhmäkohtaiset vaihtelut ovat suhteellisen suuria. Riski joutua kuolemaan
johtaneeseen onnettomuuteen on suurin yli 65-vuotiaiden ja 18–25-vuotiaiden ikäryhmissä.
Jos tarkastellaan riskiä loukkaantua tai menehtyä liikenneonnettomuudessa, riski on suurin
18-30-vuotiaiden ikäryhmässä. Kuvassa 3.33 on esitetty riski loukkaantua tai menehtyä lii-
kenneonnettomuudessa maakunnittain eri ikäryhmissä. Riski loukkaantua tai menehtyä on alle
18-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden osalta suurin Etelä-Pohjanmaalla. 46-64-vuotiaiden osalta
loukkaantumis- ja menehtymisriski on suurin Lapissa. Kaikissa ikäryhmissä pienin riski on
Uudellamaalla.

loukkaantuneiden ja kuolleiden määrä / 10 000 asukasta
57

18-30-vuotiaat
31-45-vuotiaat
46-64-vuotiaat
yli 64-vuotiaat

alle 18-vuotiaat

28 - 30  (2)
22 - 24  (1)
20 - 22  (3)
18 - 20  (7)
15 - 18  (4)
11 - 15  (1)
8 - 11  (1)

Kuva 3.33 Loukkaantumis- ja menehtymisriski liikenteessä ikäryhmittäin (loukkaantunei-
den ja kuolleiden määrä 10 000 asukasta kohti).

3.3 Terveysvaikutukset

Liikenteen terveyshaitat aiheutuvat pääosin liikenteen välillisesti tai välittömästi aiheuttamista
ilman epäpuhtauksista sekä melupäästöistä. Myös maaperän ja vesistön pilaantuminen on osin
liikenteen aiheuttamaa. Terveysvaikutusten osalta pääindikaattoreina on tutkittu hiukkas-
päästöjen ja typen oksidien päästöjen määrää sekä melualueilla asuvan väestön määrää.
Päästöjen määrät ovat LIPASTO-tietokannasta (VTT 2001). Suoritekohtaisia päästöjä lasket-
taessa on käytetty LIPASTOn mukaisia suoritteita.

Hiukkaspäästöjen osalta merkittävimpiä päästölähteitä ovat dieselkäyttöiset raskaat ajoneuvot.
Myös bensiinikäyttöisten ajoneuvojen hiukkaspäästöt ovat merkittäviä, mutta niiden massana
mitattu määrä on erittäin pieni. Terveysvaikutuksiltaan haitallisimpia hiukkasia ovat hal-
kaisijaltaan alle 10 µm:n pienhiukkaset, joten hiukkaspäästöjen kokonaismäärä painoyksiköi-
nä ilmaistuna ei yksiselitteisesti kuvaa päästöjen terveysvaikutuksia. Kokonaispäästöjen mää-
rä kuvaa kuitenkin päästöjen kohdentumista valtakunnan- ja maakuntatasolla ja sen avulla
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voidaan esittää arvioita eri maakuntien välisistä eroista. Kuvassa 3.34 on esitetty tieliikenteen
hiukkaspäästöjen määrä maakunnittain. Liikennesuoritteeseen suhteutetut päästöt
(g/ajoneuvokm) ovat suurimmat Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Itä-
Uudellamaalla, joissa raskaan kaluston osuus suoritteesta on muita maakuntia suurempi.

Liikenteen hiukkaspäästöt
t/v

1 250 - 1 500  (1)
500 - 750  (2)
350 - 500  (2)
250 - 350  (4)
150 - 250  (8)

50 - 150  (2)

Kuva 3.34 Tieliikenteen hiukkaspäästöjen määrä maakunnittain vuonna 2000. (VTT 2001)

Kuvassa 3.35 on esitetty tieliikenteen hiukkaspäästöjen kokonaismäärä maakunnittain siten,
että päästöjen määrää on painotettu maakunnan asukasmäärällä. Luvut kuvaavat sitä, kuinka
suurelle päästömäärälle asukkaat altistuvat, eli montako asukasta alueella on päästöjen koko-
naismäärää kohti. Päästöjen määrään suhteutettuna eniten asukkaita hiukkaspäästöille altistuu
Uudellamaalla, Etelä-Savossa, Lapissa ja Pirkanmaalla. Vähiten asukkaita päästöihin suh-
teutettuna on Itä-Uudellamaalla, Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä.

Kuvassa 3.36 on esitetty tieliikenteen typen oksidi –päästöjen kokonaismäärä ja kuvassa 3.37
päästöjen määrä asukkaiden määrällä painotettuna. Päästöjen määrä on suurin niissä maakun-
nissa, joissa suoritteetkin ovat suurimmat. Typen oksideille altistuu laskennallisesti (asukkai-
ta/päästöjen määrä) eniten väestöä Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Suurten kaupunkiseutujen
sijainti korostuu typen oksidien päästömäärissä hieman enemmän kuin hiukkaspäästöjen mää-
rässä.



83

asukkaita/hiukkaspäästöt (as./t)

1 000 - 1 050  (1)
950 - 1 000  (1)
900 - 950  (1)
850 - 900  (3)
800 - 850  (5)
700 - 800  (4)
600 - 700  (2)
500 - 600  (1)
400 - 500  (1)

Kuva 3.35 Tieliikenteen hiukkaspäästöjen määrä asukkaiden määrällä painotettuna (asuk-
kaita/päästötonni) vuonna 2000.

Kuva 3.36 Tieliikenteen typen oksidi –päästöjen määrä maakunnittain vuonna 2000. (VTT
2001)

NOx-päästöjen määrä
t/v

8 800 - 22 400  (3)
7 300 - 8 400  (2)
5 300 - 7 300  (3)
4 600 - 5 300  (1)
4 000 - 4 600  (1)
3 800 - 4 000  (4)
2 900 - 3 800  (2)
1 000 - 2 900  (3)
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asukkaita/NOx-päästöjä (as./NOx-tonnia)

56 - 58  (1)
53 - 55  (1)
50 - 51  (3)
48 - 50  (4)
44 - 48  (2)
43 - 44  (3)
35 - 43  (3)
27 - 35  (1)
20 - 27  (1)

Kuva 3.37 Tieliikenteen typen oksidi -päästöjen määrä asukkaiden määrällä painotettuna
(asukkaita/päästötonni) vuonna 2000.

Melulle altistuvien määrää ei Suomessa tilastoida vuosittain, vaan melulle altistuvien asuk-
kaiden määrä perustuu eri ajankohtina tehtyihin yleensä alueellisiin erillisselvityksiin. Yleis-
ten teiden liikennemelulle altistuvien määrää on viimeksi arvioitu laajamittaisesti vuosina
1991-93. Tiepiirien laatiman selvityksen mukaan yleisten teiden yli 55 dBA:n melualueilla
asui vuonna 1993 noin 314 000 asukasta. Suurimmilla kaupunkiseuduilla on laadittu kunta-
kohtaisia meluselvityksiä, joissa on kartoitettu katujen ja taajamassa sijaitsevien yleisten tei-
den melualueilla asuvien määrää. Kuntakohtaisissa selvityksissä menetelmät ja määritelmät
ovat olleet vaihtelevia, ja kuntakohtaiset erot melualueilla asuvien määrässä ovat melko suu-
ria. Kunnan koon ja alueellisten meluselvitysten perusteella on arvioitu, että kaupunkiseutujen
katujen yli 55 dBA:n liikennemelualueilla asuu 500 000 – 700 000 asukasta. (Survo ja Hänni-
nen 1998)

Junaliikenteen melualueilla asuvien määrästä ei ole tehty tarkkaa selvitystä. VR on vuonna
1994 arvioinut, että raideliikenteen yli 55 dBA:n melualueilla asuu noin 15 000 ihmistä, joista
noin 500 asuu yli 65 dBA:n melualueilla. Lisäksi kuntien alueellisissa meluselvityksissä on
laadittu tarkempia kuntakohtaisia arvioita melulle altistuvien määrästä. (Survo ja Hänninen
1998)

Taulukossa 3.3 on esitetty arvio tie- ja raideliikenteen melulle altistuvien määrästä. Noin 17 %
suomalaisista asuu tieliikenteen yli 55 dBA:n melualueilla. Erityisesti taajamien meluongel-
mat ovat kasvusuunnassa, sillä yhdyskuntarakenteen kasvu on tiivistänyt maankäyttöä suu-
rimmilla kaupunkiseuduilla.
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Taulukko 3.3 Arvio tie- ja rautatieliikenteen melulle (LAEQ > 55 dBA) altistuvien määrästä
Suomessa. (Survo ja Hänninen 1998)

melulähde melualueella asuvia osuus väestöstä
tieliikenne, yleiset tiet
tieliikenne, kaavatiet
rautatieliikenne

320 000
560 000
35 000

6,2 %
10,9 %
0,7 %

3.4 Sosiaalinen kestävyys

Liikkumisen tasa-arvoa määrittävät mm. liikkumisen alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo.
Liikkumisen tasa-arvoa voidaan mitata vertaamalla liikkumisen tarpeita, olosuhteita ja on-
gelmia sekä alueellisesti että eri väestöryhmissä. Tasa-arvon käsitteeseen kuuluu myös osal-
listumisen mahdollisuus ja vuorovaikutteisuus. Sosiaalinen kestävyys on kestävän kehityksen
ulottuvuus, kuten taloudellinen, ekologinen ja kulttuurillinen kestävyyskin. Sosiaalista kestä-
vyyttä voidaan tarkastella eri alueiden, eri väestöryhmien ja yksilöiden tai eri sukupolvien
välillä. Sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden käsitteet. Sosi-
aalisen kestävyyden keskeisiä käsitteitä ovat toisaalta liikkumisen esteettömyys ja saavutetta-
vuus.  (Tiehallinto 2001c, Vepsäläinen ja Hiltunen 2001)

Koska resurssit ovat yhteiskunnassa rajalliset on järkevää toteuttaa kohtuullisuuden periaatet-
ta. Tämä voi tarkoittaa liikenteen tasapuolisuuden tarkastelua suhteutettuna siihen, että liiken-
ne turvaa yksilölle olennaiset mahdollisuudet toimia ja toteuttaa itseään (Tiehallinto 2001c).
Tällaiseksi oleellisiksi toimiksi voidaan luokitella mm. matkat työpaikalle, opiskelemaan,
terveyspalveluihin ja päivittäistavaraliikkeeseen. Oleellisten tarpeiden määrittely on kuitenkin
ongelmallista. Hyvinvoinnin kannalta tärkeää on monentyyppisten elämänlaatuun vaikuttavi-
en toimintojen saavutettavuus.

Saavutettavuutta voidaan mitata esimerkiksi etäisyydellä, käytettävällä ajalla tai kustannuk-
silla, joilla peruspalvelut ovat saavutettavissa. Saavutettavuus on alueittain ja eri väestöryhmi-
en osalta erilainen. Osa liikennetarpeesta voi jäädä toteuttamatta puutteellisten liikennemah-
dollisuuksien vuoksi. Saavutettavuudella on useita eri ulottuvuuksia, joita ovat mm.

- fyysinen saavutettavuus
- mentaalinen saavutettavuus
- sosiaalinen saavutettavuus
- organisatorinen saavutettavuus
- taloudellinen saavutettavuus ja
- virtuaalinen saavutettavuus (Brodde Makri 2001, Tiehallinto 2001c).

Saavutettavuutta voidaan tarkastella toisaalta alueiden näkökulmasta ja toisaalta asukkaiden
päivittäisen liikkumisen näkökulmasta. Alueellisen kilpailukyvyn tarkasteluissa saavutetta-
vuudella on mitattu alueen sijaintia markkinoihin nähden (Huovari et al. 2001). Päivittäisten
liikkumismahdollisuuksien arvioinnissa peruspalvelujen saavutettavuus on keskeinen osate-
kijä. (EEA 2001)

Saavutettavuutta on tässä yhteydessä kuvattu etäisyys-, matka-aika- ja kustannustietojen
avulla, jotka kuvaavat liikkumistarpeen toteuttamismahdollisuuksia eri alueilla. Saavutetta-
vuutta kuvaavia tunnuslukuja on esitetty osin jo kappaleessa 3.1.1.
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Kuvassa 3.38 on esitetty laskennallinen maakunnittainen etäisyys lähimpään päivittäistavara-
kauppaan. Lähimmän kaupan on laskennassa oletettu sijaitsevan samalla postinumeroalueella
kuin väestö. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Suomi-CD-tietokannan postinumero-
aluekohtaisiin tietoihin. Kuvassa 3.39 on esitetty niiden asukkaiden osuus maakunnittain, joi-
den postinumeroalueella ei sijaitse päivittäistavarakauppaa. Laskennalliset etäisyydet päivit-
täistavarakauppaan ovat pisimpiä Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-
Pohjanmaalla. Eniten väestöä, jonka lähialueilla ei ole päivittäistavarakaupan palveluja, on
Kainuussa, Lapissa, Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Päivittäistavarakauppoja on eniten
asukkaiden lähialueilla Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja
Etelä-Karjalassa.

Kuva 3.38 Keskimääräinen laskennallinen etäisyys (km) lähimpään kauppaan maakunnit-
tain. (Tilastokeskus 1998)

Palvelujen saavutettavuudessa on postinumeroaluetarkastelujen perusteella enemmän eroja
seutukuntaluokkien kuin maakuntien välillä, sillä maakunnat koostuvat melko heterogeeni-
sista alueista, joihin mahtuu niin palvelurakenteeltaan kehittyneitä alueita kuin erittäin har-
vankin palvelurakenteen alueita. Kuvassa 3.40 on esitetty niiden asukkaiden osuus seutukun-
taluokittain, joiden lähialueella ei sijaitse päivittäistavarakauppaa ja päiväkoteja. Harvaan
asutuissa maaseutuseutukunnissa yli 10 % väestöstä asuu postinumeroalueilla, joilla ei ole
päivittäistavarakaupan palveluja. Helsingin seudulla ja kasvukeskusseutukunnissa vastaava
väestöosuus on noin 3 %. Päiväkotien saavutettavuus on palvelujen sijaintitietojen perusteella
jonkin verran huonompi kuin päivittäistavarapalvelujen saavutettavuus.

Postinumeroalueiden koko vaihtelee erilaisissa yhdyskunnissa pääosin väestötiheyden mu-
kaan. Näin ollen postinumeroalueittainen tarkastelu ei yksiselitteisesti kuvaa palvelujen si-
jaintia lähietäisyydellä, vaan tuottaa ensisijaisesti vertailutietoa eri alueiden palveluraken-
teesta ja palvelujen saavutettavuudesta. Harvaan asutuilla seuduilla postinumeroaluejako on
melko harva ja oman alueen palvelujen puuttuminen johtaa käytännössä melko pitkiin päivit-
täisiin etäisyyksiin.

Etäisyys lähimpään kauppaan (km)

2.33 - 2.51  (1)
1.59 - 2.33  (3)
1.43 - 1.59  (1)
1.37 - 1.43  (2)
1.17 - 1.37  (3)
0.94 - 1.17  (4)
0.84 - 0.94  (3)
0  - 0.84  (3)
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Osuus väestöstä, jonka lähialueella ei ole kauppoja

12 - 14 %  (3)
10 - 12 %  (1)
9 - 10 %  (1)
8 - 9 %   (3)
7 - 8 %   (4)
6 - 7 %   (1)
5 - 6 %   (2)
3 - 5 %   (4)

Kuva 3.39 Osuus koko väestöstä, jonka lähialueella (postinumeroalueella) ei ole päivit-
täistavarakauppoja. (Tilastokeskus 1998)

Kuva 3.40 Niiden asukkaiden osuus väestöstä seutukuntaluokittain, joiden lähialueella
(postinumeroalueella) ei ole päivittäistavarakauppoja ja päiväkoteja. (Tilasto-
keskus 1996, Tilastokeskus 1998)

Koulujen sijainti on kartalla esitettynä melko suoraan yhdistettävissä väestön sijaintiin. Pe-
ruskouluasteen kouluverkko on melko tiheä ja koulumatkojen keskimääräiset pituudet ovat
ala-asteella suhteellisen lyhyitä. Yhdyskuntarakenteesta johtuen koulumatkojen pituuksissa on
kuitenkin suuria alueellisia eroja. Kuvassa 3.41 on esitetty koulujen sijaintitiheys postinume-
roalueittain.

pt-kaupat päiväkodit
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osuus väestöstä, jonka lähialueella ei ole ko. palveluja

harvaan asutut maaseutuseutukunnat
maaseudun palvelukeskusseutukunnat
teollisuuskeskusseutukunnat

maakuntakeskusseutukunnat
kasvukeskusseutukunnat
Helsingin seutu
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Kuva 3.41 Koulujen sijainti postinumeroalueittain (koulua/km2). (Tilastokeskus 1998)

Kuvassa 3.42 on esitetty laskennallinen etäisyys lähimpään kouluun maakunnittain. Lasken-
nallinen etäisyys kuvaa koulujen suhteellista sijaintitiheyttä ja se on tuotettu vertailuarvoksi
alueellisiin saavutettavuusvertailuihin. Laskennalliset etäisyydet kouluun ovat pisimpiä Lapis-
sa, Kainuussa ja Etelä-Savossa ja lyhimpiä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Kuva 3.42 Väestön laskennallinen etäisyys lähimpään kouluun (km) maakunnittain. Las-
kennassa ovat mukana ala- ja yläasteet sekä lukiot. (Tilastokeskus 1998)

Keskimääräinen etäisyys kouluun (km)
lähin koulu

2.9  - 3.29  (1)
2.45 - 2.9   (2)
2.15 - 2.45  (3)
2.08 - 2.15  (1)
1.93 - 2.08  (3)
1.64 - 1.93  (3)
1.44 - 1.64  (4)
0  - 1.44  (3)

Kouluja/km2

0.04 - 7.15   (703)
0.03 - 0.04   (153)
0.02 - 0.03   (326)
0.01 - 0.02   (597)
0  - 0.01  (1252)
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Kuvissa 3.43 – 3.45 on esitetty toteutuneita matkapituuksia työ- ja koulumatkoilla, ostos- ja
asiointimatkoilla sekä vapaa-ajanmatkoilla (HLT 1998-99). Työ-, koulu- ja opiskelumatkat
ovat selvästi pisimpiä työssäkäyntialueiltaan laajoilla kaupunkiseuduilla, mikä näkyy Uuden-
maan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjamaan maakuntien keskimää-
räisissä matkapituuksissa.

Ostos- ja asiointimatkat sen sijaan on henkilöliikennetutkimuksen mukaan pisimpiä Lapissa,
Kainuussa, Itä-Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, joissa etäisyydet palveluihin
ovat keskimäärin pitkiä. Matkojen toteutuneissa pituuksissa on havaittavissa yhteys päivit-
täistavarakauppojen saavutettavuuteen (kuvat 3.38 ja 3.39). Suurilla kaupunkiseuduilla lähin
päivittäistavarakauppa on suhteellisen harvoin päivittäisten ostos- ja asiointimatkojen kohde,
sillä matka yhdistetään usein muiden päivittäisten matkojen yhteyteen. Näin ollen suurilla
kaupunkiseuduilla ostos- ja asiointimatkat ovat huomattavasti laskennallisia arvoja suurem-
pia.

Vapaa-ajanmatkat ovat pisimpiä harvaan asutuissa pohjoisen maakunnissa ja toisaalta Uudel-
lamaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa (kuva 3.45). Lyhimpiä vapaa-ajanmatkoja
tehdään Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla.

Työ-, koulu- tai opiskelumatkan keskimääräinen pituus
(km)

13 - 14  (5)
12 - 13  (4)
11 - 12  (2)
10 - 11  (4)

9 - 10  (1)
8 - 9  (1)
6 - 8  (2)

Kuva 3.43 Työ-, koulu- tai opiskelumatkan keskimääräinen pituus maakunnittain (km).
(HLT 1998-99)
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Ostos- ja asiointimatkan keskimääräinen pituus
(km)

12 - 13  (1)
10 - 11  (2)

9 - 10  (2)
8 - 9  (3)
7 - 8  (1)
6 - 7  (6)
5 - 6  (4)

Kuva 3.44 Ostos- ja asiointimatkan keskimääräinen pituus maakunnittain (km). (HLT
1998-99)

Vapaa-ajanmatkan keskimääräinen pituus
(km)

25 - 37  (3)
23 - 25  (2)
22 - 23  (1)
21 - 22  (2)
19 - 21  (2)
18 - 19  (3)
16 - 18  (3)
14 - 16  (3)

Kuva 3.45 Vapaa-ajan matkan keskimääräinen pituus maakunnittain (km). (HLT 1998-99)

Sosiaalisen kestävyyden yhtenä mittana voidaan pitää liikenteen ilmapiiriä. Liikenneturva on
vuodesta 1992 lähtien mitannut liikenteen koettua ilmapiiriä autoilijoiden keskuudessa kah-
desti vuodessa. Kuljettajat arvioivat liikenteen ilmapiiriä kouluarvosana-asteikolla ja arvioivat
samalla, onko ilmapiiri heidän mielestään muuttunut viimeksi kuluneen puolen vuoden aika-
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na. Kielteisinä ilmapiiriä heikentävinä tekijöinä kyselyssä on mainittu kaahaaminen, kiilaami-
nen, itsekkäät ajotavat, säännöistä piittaamattomuus ja vaaralliset ohitukset. Myönteisinä il-
mapiiriä parantavina piirteinä vastaajat ottavat kantaa kohteliaisuuden, joustavuuden, harkit-
sevaisuuden ohituksissa, ystävällisyyden ja avuliaisuuden ilmenemiseen. 1990-luvulla tehty-
jen mittausten perusteella liikenteen ilmapiiri on tieliikenteessä heikentynyt 1990-luvun puo-
livälistä lähtien. Kuvassa 3.46 on esitetty liikenteen ilmapiiri huonontuneiksi kokeneiden
vastaajien määrän kehitys vuosina 1991 – 2001. (Liikenneturva 2002, Rajalin 2001, Heino
2001)

Kuva 3.46 Liikenteen ilmapiirin huonontuneeksi kokeneiden vastaajien osuuden kehitys
1990-luvulla. Ilmapiirimittauksia on tehty kahdesti vuodessa, keväällä ja syk-
syllä. Kaavioon merkitty vuosi osoittaa kyseisen vuoden syksyn mittaustilannetta
ja sitä edeltävä arvo saman vuoden kevään tilannetta. (Liikenneturva)

3.5 Luontoon kohdistuvat haitat

Ympäristökuormituksen vähentämiseksi luontoon tulisi kohdistua mahdollisimman vähän
paikallisia ja globaaleja haittavaikutuksia. Ympäristövaikutusten osalta vähentämistavoitteet
ovat osin saman suuntaisia kuin terveysvaikutusten, sillä monilla liikenteen päästöillä on
luontovaikutusten lisäksi terveysvaikutuksia.

Kasvistoon, eliöstöön sekä kulttuuri- ja luonnonmaisemaan vaikuttavat tekijät voidaan luoki-
tella toisaalta välittömiin ekosysteemin ja luonnonympäristön hyvinvointiin vaikuttaviin te-
kijöihin ja toisaalta mahdollisiin ympäristöriskitekijöihin. Lisäksi ympäristönäkökulma sisäl-
tää yleensä resurssimenekin ja energiankulutuksen. Liikenteen välittömiä ympäristövaikutuk-
sia ovat mm. ilmakehään ja maaperään aiheutuvat päästöt, melu, vaikutus alueiden käyttö-
mahdollisuuksiin ja elintilaan, energiankulutus ja muiden luonnonvarojen ja resurssien kulu-
tus.

Toisaalta liikenteen ja kuljetusten haittavaikutuksia voi kuvata erilaisten riskiä kuvaavien in-
dikaattorien avulla. Esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetusten määrä tai väylien sijainti
pohjavesi- ja luonnonsuojelualueilla ovat tekijöitä, jotka voivat soveltua ympäristöonnetto-
muusriskistön kehittymisen seurantaan.
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Kestävän kehityksen indikaattoreissa ekologisen kestävyyden aihealueiksi on valittu ilmas-
tonmuutos, otsonikerroksen oheneminen, happamoituminen, rehevöityminen, biologinen mo-
nimuotoisuus ja haitallisten aineiden leviäminen (Rosenström ja Palosaari 2000). Liikenteen
merkittävimmät luontohaitat liittyvät ilmastonmuutokseen, meluun ja biologisen monimuotoi-
suuden vähenemiseen.

Ekosysteemin ja luonnonympäristön tilaan suoraan vaikuttavien tekijöiden mittaamiseen so-
veltuvat mm. CO2-, NOx-, HC- ja hiukkaspäästömäärien kehityksen seuranta. Lisäksi liiken-
teen melualueiden laajuus ja liikenteen vaatima tilantarve soveltuvat kuvaamaan liikenteen
haittavaikutuksia eliöstölle ja biologiselle monimuotoisuudelle. Myös käytetyn tiesuolan
(NaCl, CaCl) määrää voidaan käyttää liikenteen haittavaikutusten indikaattorina.

Resurssimenekki ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen seurannan kannalta tär-
keimpiä seurattavia indikaattoreita ovat liikenteen kokonaisenergiankulutus sekä tärkeimpien
luonnonvarojen kokonaismenekki, joka voi sisältää esimerkiksi polttoaineiden ja rakennus-
materiaalien kulutuksen.

Ympäristöriskien suuruusluokan kartoittamiseen soveltuvia indikaattoreita ovat vaarallisten
aineiden kuljetusten ja onnettomuuksien määrä, väylästön vaatima pohjavesi- ja luonnonsuo-
jelualueiden määrä ja tiestön vaatima ala kulttuurimaisemaksi luokitelluilla alueilla.

Luontoon aiheutuvia haittavaikutuksia on tässä yhteydessä kuvattu liikenteen CO2- ja NOx-
päästöjen sekä käytetyn tiesuolan määrän perusteella. CO2- ja NOx-päästöjen määrä on valta-
kunnallisesta LIPASTO-tietokannasta (VTT 2001). Lisäksi on tarkasteltu vaarallisten ainei-
den kuljetusvolyymien kehittymistä ja liikenneverkon käyttämää maa-alaa.

Kuvassa 3.47 on esitetty tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä vuonna 2000 maakunnit-
tain sekä liikennesuoritteeseen suhteutettuna. Maakunnittainen määrä lasketaan eri liikennela-
jien suoritteiden ja ominaispäästöjen avulla. Koska alueellisia suoritteita ei tunneta tarkalleen,
maakunnittaiset luvut edustavat arvioita alueellista päästöistä. Hiilidioksidipäästöjen määrä
riippuu liikenteen energiankulutuksesta ja on suurin alueilla, joissa suoritettakin on eniten.
Liikennesuoritteeseen suhteutettuna päästöjen määrä kuvaa myös maakunnittaisia eroja suo-
ritteen koostumuksessa. Suoritteeseen nähden päästöt ovat suurimpia Kymenlaaksossa, Etelä-
Karjalassa, Itä-Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla, joissa on suhteellisen paljon raskasta
liikennettä.

Hiilidioksidipäästöjen määrän on ennakoitu hieman kasvavan tulevien vuosikymmenten aika-
na (kuva 4.21). Suurin osa tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä on peräisin henkilöautoliiken-
teestä. Uusien autojen polttoaineenkulutus on vähentynyt huomattavasti kuluneiden vuosi-
kymmenten aikana. Kuvassa 3.48 on esitetty ensirekisteröityjen henkilöautojen polttoaineen-
kulutuksen kehitys 1990-luvulla. Uusien bensiinikäyttöisten ajoneuvojen keskimääräinen
polttoaineenkulutus pieneni vuosina 1993-2000 yhteensä 8 % ja dieselkäyttöisten 23 %. Hen-
kilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöjen määrän on arvioitu vähenevän jonkin verran ominai-
senergiankulutuksen pienenemisen vaikutuksesta vuosina 2000 – 2020.
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Kuva 3.47 Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen määrä vuonna 2000 (tonnia/v ja kg/1000
ajoneuvokm) maakunnittain. (VTT 2001)

Kuva 3.48 Uusien henkilöautojen polttoaineenkulutus vuosina 1993-2000. (Korpela 2001)

Kuvassa 3.49 on esitetty tieliikenteen typen oksidi -päästöjen määrä liikennesuoritteeseen
suhteutettuna. Luvut kuvaavat liikennesuoritteen ominaisuuksia typen oksidi –päästöjen kan-
nalta eri maakunnissa. Typen oksidi –päästöjen vuosittainen määrä maakunnittain on esitetty
terveysvaikutusten yhteydessä kuvassa 3.36. Typen oksidi -päästöt korostuvat suoritteeseen
suhteutettuna Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Itä-Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Ete-
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uusien henkilöautojen polttoaineenkulutus l/100 km (EU93/116)

bensiini
diesel

CO2 kg/1000 ajonkm

250 - 260  (1)
242 - 244  (2)
240 - 242  (1)
238 - 240  (2)
236 - 238  (3)
234 - 236  (2)
232 - 234  (2)
230 - 232  (1)
228 - 230  (3)
225 - 228  (1)
223 - 225  (1)

Liikenteen hiilidioksidipäästöt
t/v

2 080 000 - 2 320 000  (1)
750 000 - 1 000 000  (4)
500 000 - 750 000  (3)
250 000 - 500 000  (9)
100 000 - 250 000  (2)
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lä-Karjalassa. Päästöjen kaukokulkeutuman takia kohdentumista ei ole päästömääriin perustu-
vina mielekästä tutkia maakuntatasolla, sillä typen oksidi –päästöt ovat ilmakehässä suhteelli-
sen pitkäikäisiä ja kulkeutuvat satojen ja jopa tuhansien kilometrien päähän. Typen oksidien
happamoittavasta vaikutuksesta Suomessa vain osa aiheutuu Suomessa syntyvistä päästöistä.
Vastaavasti suuri osa Suomessa syntyvistä päästöistä kulkeutuu maamme rajojen ulkopuolel-
le.

NOx kg/1000ajonkm

2.36 - 2.44  (3)
2.31 - 2.36  (2)
2.28 - 2.31  (1)
2.26 - 2.28  (1)
2.25 - 2.26  (2)
2.23 - 2.25  (4)
2.16 - 2.23  (4)
2  - 2.16  (2)

Kuva 3.49 Typen oksidi -päästöjen määrä (kg/1000 ajonkm) maakunnittain.

Tiesuolan käyttömäärä riippuu tien talvihoitoluokasta, maantieteellisestä sijainnista ja talvi-
kelien esiintyvyydestä. Tiesuolaa käytetään eniten rannikkoseuduilla, joissa 0 - -5 ºC:een
lämpötiloja esiintyy eniten. Kuvassa 3.50 on esitetty tiesuolauksen määrä tiepiireittäin vuonna
1998. Eniten suolaa tiekilometriä kohti käytettiin vuonna 1998 Uudenmaan, Turun ja Hämeen
tiepiireissä ja vähiten Lapin ja Savo-Karjalan tiepiireissä. (Tiehallinto 2002)
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Kuva 3.50 Suolan käyttö alueittain (tonnia/tie-km) vuonna 1998. Lähtötiedot ovat tiepiiri-
kohtaisia. (Tiehallinto 2002)

Tärkeimmät pohjavesialueet sijaitsevat Etelä-Suomen harjualueilla. Pohjavesien suolaantumi-
sen kannalta riskialttiimpia alueita ovat Etelä-Suomen valtatiet, joiden talvihoitoluokitus on
korkea. Kuvassa 3.51 on esitetty talvikunnossapitoluokkiin Is, I ja Ib kuuluvan tieverkon pi-
tuus pohjavesialueilla tiepiireittäin. Eniten talvihoitoluokkiin Is, I ja Ib kuuluvia tiekilometrejä
tärkeillä pohjavesialueilla on Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Hämeen tiepiireissä.

Kuva 3.51 Pohjavesialueilla sijaitsevan talvihoitoluokkiin Is, I ja Ib kuuluvan tieverkon
pituus tiepiireittäin. Pohjavesialueen luokkaan 1 kuuluvat tärkeät pohjavesialu-
eet, luokkaan 2 vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet ja luokkaan 3 muut
pohjavesialueet. (Gustafsson 2000)

Suolan käyttö (tonnia/tie-km, v)
1998

6.4  - 6.4   (2)
1.49 - 6.4   (5)
1.42 - 1.49  (3)
1.27 - 1.42  (3)
1.23 - 1.27  (1)
0.59 - 1.23  (2)
0.15 - 0.59  (3)
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Vaarallisten aineiden kuljetusten määrä on 1990-luvun loppupuolella kasvanut tie- ja rauta-
tieliikenteessä. Kuvassa 3.52 on esitetty vaarallisten aineiden kuljetusvolyymien kehitys tie-
ja rautatieliikenteessä vuosina 1996 – 2000. Suurin osa vaarallisten aineiden kuljetussuorit-
teesta muodostuu palavien nesteiden ja syövyttävien aineiden kuljetuksista.

Kuva 3.52 Vaarallisten aineiden kuljetusvolyymi tie- ja rautatieliikenteessä vuosina 1996 –
2000. (Tilastokeskus, Liikennetilastolliset vuosikirjat 1997-2001)

Liikenteen tilantarvetta ei Suomessa systemaattisesti tilastoida, mutta sen määrästä on mah-
dollista esittää karkeita arvioita, jotka perustuvat liikenneväylien määrään. Taulukossa 3.4 on
esitetty arvio liikenneväylien tilantarpeesta suoja-alueineen. Välitön tilantarve on noin 0,8 %
kokonaismaapinta-alasta. Suurimman osan tilantarpeesta vie tieverkko. Todellinen tilantarve
on taulukossa esitettyjä arvoja huomattavasti suurempi, sillä liikenneväylien välittömään lä-
heisyyteen ei ole mahdollista sijoittaa esimerkiksi melulle tai päästöille herkkiä toimintoja ja
väylät vaikuttavat läheisten alueiden eliöstöön ja kasvistoon. Liikenneinfrastruktuurin on esi-
merkiksi Tanskassa arvioitu vievän noin 3 % koko maapinta-alasta (Miljöstyrelsen 1992).

Taulukko 3.4 Väylien vaatima maa-alan määrä1 (km2) tie-, katu-  ja rataverkolla.

liikenneinfrastruktuurin osa väylien vaatima maa-
alan määrä (km2)

väylien vaatima maa-alan
määrä (km2)

rataverkko 200 0.07 %
tieverkko 1640 0.55 %
kadut 440 0.15 %
kevyen liikenteen väylät 50 0.02 %
yhteensä 2330 0.77 %

                                                
1 Laskettu rataverkon, tieverkon, katuverkon ja kevyen liikenteen väylien pituuden ja keskimääräisen leveyden
perusteella. (Vehkala 2002, Liehu 2002, Suomen Kuntaliitto 2001)
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4 KOHTI KESTÄVÄÄ JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ 2025 –TAVOITEALUEILLE
VALITUT INDIKAATTORIT

4.1 Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset

Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset on laaja ja monitahoinen tavoitealue, joka
kattaa liikenteen laadun, kustannukset, peruspalvelutason ja toisaalta liikenne- ja kuljetusalan
kehitysedellytykset. Taulukkoon 4.1 on koottu liikennejärjestelmän palvelutasoa ja kustan-
nuksia koskevat yksittäiset tavoitteet, sekä niitä mittaamaan valitut indikaattorit.

Taulukko 4.1 Liikennejärjestelmän palvelutaso ja kustannukset –tavoitealueen tavoitteet ja
niiden mittaamiseen ehdotetut indikaattorit.

tavoitteet indikaattori alueellinen
taso2

Liikkuminen ja kuljettaminen on turvallista,
laadukasta ja kohtuuhintaista.

1. liikennemenot (mk/talous), liikenne-
menojen osuus kulutusmenoista (%)

2. joukkoliikenteen taksakehitys suh-
teutettuna yleiseen kustannusindek-
siin

3. kuorma- ja linja-autoliikenteen kus-
tannusindeksit suhteutettuna ylei-
seen kustannusindeksiin

V, M

V

V

Liikkumisen peruspalvelutaso on turvattu
koko maassa, henkilö- ja tavaraliikenteen
sujuvuus ja toimintavarmuus on taattu sekä
kotimaan että ulkomaan kuljetuksissa.

4. liikenteen sujuvuus asiakastyytyväi-
syystutkimukseen perustuvana

5. tieverkon toteutunut nopeustaso
(LAM-pisteiden nopeustietoon pe-
rustuvana)

6. tieverkon talvihoidon taso asiakas-
tyytyväisyystutkimukseen perustuva-
na

7. kevyen liikenteen väylien palvelutaso
asiakastyytyväisyystutkimukseen pe-
rustuvana

8. junaliikenteen täsmällisyys
9. joukkoliikenteen tarjonta

V, M

V, M

V, M

V, M

V
V

Liikenneinformaatio on reaaliaikaista, luo-
tettavaa ja helposti käytettävää.

10. tyytyväisyys keli- ja sääolosuhteista,
tietöistä ja liikenteen häiriöistä tie-
dottamiseen asiakastyytyväisyystut-
kimukseen perustuvana

V, (M)

Liikennejärjestelmän kehittäminen ja yllä-
pito on kustannustehokasta.
Liikenne- ja kuljetusmarkkinat ovat tehok-
kaat ja kilpaillut.

indikaattori 3 V

Liikenne- ja kuljetusalan kotimainen palve-
lutuotanto on kilpailukykyinen ja sillä on
hyvät toimintaedellytykset myös kansainvä-
lisesti.

indikaattori 3 V

                                                
2 V = valtakunnan tason indikaattori, M = maakuntatason indikaattori, S = seutukuntatason indikaattori
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Liikkuminen ja kuljettaminen on turvallista, laadukasta ja kohtuuhintaista

Liikkumisen laadun ja kustannustehokkuuden kehittymistä voidaan seurata liikennemenojen
kehittymisen ja liikenteen kuluttajahintojen ja kustannusten kehitystä kuvaavien indeksien
avulla. Liikenneturvallisuutta on käsitelty tarkemmin omassa tavoiteryhmässään (kappale
4.2). Liikennemenot (mk/talous) ja liikennemenojen suhteellinen osuus kulutusmenoista ku-
vaavat liikkumisen vaatimien taloudellisten resurssien määrää yksilön näkökulmasta. Liiken-
teen kuluttajahinnat ovat 1990-luvulla kasvaneet noin 20 % enemmän kuin kuluttajahinnat
keskimäärin. Kuvassa 4.1 on esitetty eräiden liikenteen kuluttajahintojen kehitys, keskimää-
räinen kuluttajahintojen kehitys sekä ansiotasokehitys 1990-luvulla. Eniten ovat kasvaneet
kotimaisten lentomatkojen hinnat. Auton käyttökustannukset, junamatkojen hinnat ja paikal-
listen joukkoliikennematkojen hinnat ovat kasvaneet yli 50 % vuoden 1990 hintatasoon ver-
rattuna. Vaikka yleinen ansiotaso on kasvanut 1990-luvulla lähes 40 %, on käytettävissä ole-
vien tulojen määrä kasvanut 1990-luvulla vain 10 %. (Tilastokeskus 2001a, Tilastokeskus
2001d)

Kuva 4.1 Liikenteen kuluttajahintaindeksin ja yleisen kuluttajahintaindeksin kehitys vuo-
sina 1990-2000. (Tilastokeskus 2001d)

Kotitalouksien liikennemenot koostuvat kulkuneuvojen hankinnasta, kulkuneuvojen käyttö-
menoista ja kuljetuspalvelujen ostoista. Suurin yksittäinen liikennemenojen osa muodostuu
kulkuneuvojen hankintamenoista. Kulkuneuvojen hankinta- ja käyttömenot muodostavat yli
80 % liikennemenoista. Kuljetuspalvelujen ostot sisältävät mm. joukkoliikenteen matkalip-
pujen hankintamenot ja ulkomaan matkojen matkaliput. Liikenteen osuus kulutusmenoista
ilman tietoliikenteen menoja laskettuna on vuosina 1995 – 2000 ollut 13 – 14 % (kuva 4.2).
Kuljetuspalvelujen ostojen ja kulkuneuvojen käyttömenojen osuus on pysynyt melko vakaana
koko 1990-luvun ajan, sen sijaan kulkuvälineiden hankintamenot vaihtelevat taloudellisten
suhdanteiden mukaan. Liikennemenoerien osuus vaihtelee alueellisesti melko paljon. (Tilas-
tokeskus 2001d)
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Kuva 4.2 Liikenteen osuus kulutusmenoista vuosina 1990-2000. (Tilastokeskus 1999, Ti-
lastokeskus 2001d)

Kuorma- ja linja-autoliikenteen kustannukset ovat kasvaneet kotimaan markkinahintaindeksiä
nopeammin 1990-luvulla. Kuvassa 4.3 on esitetty kuorma- ja linja-autoliikenteen kustannus-
indeksin kehitys sekä kotimarkkinoiden perushintojen kehitys 1990-luvulla. Keskimäärin
kuorma- ja linja-autoliikenteen kustannukset kasvoivat 1990-luvulla lähes 25 %. Kuljetusalan
kustannukset ovat kasvaneet kotimarkkinoiden perushintoja ja kuluttajahintoja enemmän ko-
ko 1990-luvun ajan. Kuorma-autoliikenteen kustannustekijöistä eniten ovat kasvaneet va-
kuutusmaksut, polttoainekustannukset, palkkakustannukset sekä korjaus- ja huoltokustannuk-
set.

 Kuva 4.3 Kuorma- ja linja-autoliikenteen kustannusindeksit sekä kotimarkkinoiden pe-
rushintojen kehitys 1990-luvulla. (Tilastokeskus 2001d, Tilastokeskus 1997)
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Liikkumisen peruspalvelutaso on turvattu koko maassa, henkilö- ja tavaraliikenteen
sujuvuus ja toimintavarmuus on taattu sekä kotimaan että ulkomaan kuljetuksissa

Liikennejärjestelmän peruspalvelutasoa käyttäjän ja koko yhteiskunnan näkökulmasta voidaan
tässä yhteydessä mitata tieverkon koetun sujuvuuden ja toteutuneen nopeustason avulla. Li-
säksi esimerkiksi tyytyväisyys tieverkon talvihoidon tasoon ja kevyen liikenteen väylien pal-
velutasoon kuvaavat käyttäjälle välittyvää liikennejärjestelmän peruspalvelutasoa. Valtakun-
nallisten perusarvojen lisäksi tarvitaan alueellista tietoa maakunta- tai seutukuntaryhmätasol-
la, jotta voidaan arvioida liikennejärjestelmän palvelutason kehittymistä eri alueilla.

Tieverkon sujuvuus on Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan melko
hyvällä tasolla. Kuvassa 4.4 on esitetty liikenteen koettua sujuvuutta kuvaavia tyytyväisyys-
lukuja, jotka perustuvat vuoden 2001 asiakastyytyväisyystutkimukseen. Yksityisautoilijoiden
vastausjoukon luotettavuusraja on ± 3,2 %. Ammattiautoilijoiden otos tutkimuksessa oli mel-
ko pieni (200), joten ammattiautoilijoiden osalta tulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia.
(Tiehallinto 2001a)

Yli 70 % vastanneista oli tyytyväisiä pääteiden liikenteen sujuvuuteen. Yksityis- ja ammatti-
autoilijat olivat lähes yhtä tyytyväisiä liikenteen sujuvuuteen pääteillä taajamien ulkopuolella.
Tyytyväisyys taajamien ja kaupunkiseutujen liikenteen sujuvuuteen oli jonkin verran pienem-
pää, erityisesti kesäajan liikenteessä. Ammattiautoilijoista alle puolet oli tyytyväisiä liikenteen
sujuvuuteen kaupunkiseuduilla. Tyytymättömien osuus jää kuitenkin molemmissa tienkäyttä-
järyhmissä alle 10 %:n. Alueelliset erot tyytyväisyydessä ovat suhteellisen suuria. Liikenteen
sujuvuuteen tyytymättömiä on eniten Uudenmaan ja Turun tiepiireissä ja vähiten Savo-
Karjalan ja Lapin tiepiireissä. (Tiehallinto 2001a, Tiehallinto 2001b)

Kuva 4.4 Liikenteen sujuvuuteen tyytyväisten ja tyytymättömien yksityis- ja ammattiautoi-
lijoiden osuus taajamissa ja pääteillä. (Tiehallinto 2001a, Tiehallinto 2001b)

Liikenteen koettu sujuvuus on alueittain verrannollinen pääteiden palvelutasoluokkien esiin-
tyvyyteen (kuva 2.35 – 2.36). Alueilla, joilla esiintyy usein palvelutasoluokkia E-F on suh-
teessa enemmän tyytymättömyyttä liikenteen sujuvuuteen. Myös tieverkon toteutuneiden no-
peustasotietojen avulla on mahdollista arvioida liikenteen sujuvuuden kehittymistä päätiever-
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kolla. LAM-pisteiden tuottamien nopeustasotietojen avulla. Kuvassa 4.5 on esitetty LAM-
pisteissä mitattuja keskinopeustasoja eri ajoneuvolajien osalta maanteillä, joiden nopeusra-
joitus on kesäisin 100 km/h ja talvisin 80 km/h. Henkilö- ja pakettiautojen kannalta pääteiden
sujuvuus on 1990-luvulla säilynyt lähes muuttumattomana, sillä keskinopeudet ovat kasvaneet
hieman koko 1990-luvun ajan. Nopeudet ovat vuosina 1992-1999 alentuneet noin 1,1 % kak-
sikaistaisilla maanteillä, joiden nopeusrajoitus on kesäisin 100 km/h ja talvisin 80 km/h ja
noin 1,2 % moottoriliikenneteillä. Muilla pääteillä henkilö- ja pakettiautojen keskinopeudet
ovat hieman kasvaneet. Kuorma-autojen keskinopeudet ovat alentuneet lähes kaikilla tie-
luokilla hieman vuosina 1992-1999. Myös linja-autojen keskinopeudet ovat alentuneet jonkin
verran. Nopeudenrajoittimet ovat yleistyneet kuorma- ja linja-autokannassa 1990-luvulla,
mikä on osaltaan vaikuttanut keskinopeuksien alenemiseen erityisesti moottoritieolosuhteissa.
Raskaan liikenteen nopeustasokehityksen perusteella päätieverkon sujuvuus ei ole aiheuttanut
merkittäviä ongelmia kuljetusten täsmällisyydelle ja matka-ajoille. Myöskään henkilöauto-
liikenteen sujuvuus päätieverkolla ei ole nopeustasokehityksen mukaan heikentynyt 1990-
luvulla.

Kuva 4.5 Henkilö- ja pakettiautojen, linja-autojen ja kuorma-autojen keskinopeuden ke-
hittyminen maanteillä, joiden nopeusrajoitus on kesällä 100 km/h ja talvella
80 km/h. (Kangas 2000)

Tieverkon talvihoidon taso on asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan Suomessa suhteellisen
hyvä. Kuvassa 4.6 on esitetty tyytyväisyys talvihoidon tasoon Tiehallinnon asiakastyytyväis-
syystutkimuksen mukaan talvella 2000-2001. Yksityisautoilijat ovat talvihoidon tasoon tyyty-
väisempiä kuin ammattiautoilijat. Liukkauden torjuntaan ollaan hieman tyytymättömämpiä
kuin lumen auraukseen. Pääteiden talvihoitoon ollaan selvästi tyytyväisempiä kuin muiden
teiden talvihoitoon. Yli puolet ammattiautoilijoista ja noin kolmannes yksityisautoilijoista oli
tyytymättömiä liukkauden torjuntaan muilla teillä. Tyytyväisyys liukkauden torjuntaan on
pääteillä säilynyt lähes muuttumattomana vuosina 1998-2001, mutta tyytyväisyysarvo liuk-
kauden torjuntaan muilla teillä on huonontunut noin 5 % vuosien 1998 ja 2001 välillä. Tyyty-
väisyys lumen auraukseen ei juurikaan ole muuttunut vuosien 1998 ja 2001 välillä.
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Kevyen liikenteen väylien palvelutasoa on Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksessa
mitattu mm. tyytyväisyytenä jalankulku- ja pyöräteiden päällysteiden kuntoon, liukkauden
torjuntaan ja lumen auraukseen. Jalankulku- ja pyöräteiden palvelutasoon ollaan suhteellisen
tyytyväisiä. Jalankulku- ja pyöräteiden talvihoitoon ollaan tyytymättömimpiä Uudenmaan
tiepiirissä ja tyytyväisimpiä Turun tiepiirissä. Jalankulku- ja pyöräteiden päällysteiden kun-
toon ollaan tyytymättömimpiä Savo-Karjalan tiepiirissä ja tyytyväisimpiä Turun tiepiirissä.
(Tiehallinto 2001a, Tiehallinto 2001b)

Kuva 4.6 Tyytyväisyys talvihoitoon pääteillä, muilla teillä ja kevyen liikenteen väylillä
talvella 2000-2001. (Tiehallinto 2001a)

Pitkämatkaisen joukkoliikenteen täsmällisyyttä tilastoidaan lento- ja junaliikenteen osalta.
Liikenteen täsmällisyyden kehittymisellä voidaan kuvata joukkoliikennejärjestelmän toimi-
vuuden ja luotettavuuden kehittymistä. Junaliikenteessä myöhästymisrajana on yleensä käy-
tetty kaukoliikenteessä 5 minuuttia ja lähiliikenteessä 3 minuuttia. Lentoliikenteessä myö-
hästymisrajana on 15 minuuttia.

Kuvassa 4.7 on esitetty junaliikenteen täsmällisyyden kehittyminen vuosina 1998-2001 kau-
ko- ja lähiliikenteessä. Täsmällisyys on parantunut tarkasteluajanjaksolla huomattavasti. Lä-
hiliikenteessä 98 % lähdöistä on alittanut myöhästymisrajan (3 min). Kaukoliikenteessä myö-
hästymisiä on jonkin verran enemmän. Vuonna 2001 noin 9 % lähdöistä saapui yli 5 min ja
noin 3 % yli 15 min myöhässä. Lähes 70 % myöhästymisistä aiheutuu ratainfrastruktuurista,
kuten ratatöistä tai turvalaitteisiin ja sähköistykseen liittyvistä toimintahäiriöistä. Uusien jär-
jestelmien käyttöönotto- ja säätövaiheisiin liittyy usein huomattavasti viiveitä aiheuttavia toi-
mintahäiriöitä. Noin kolmannes myöhästymisistä aiheutuu kalustosta, sääolosuhteista tai mat-
kustajaruuhkista. (Myllymäki 2002)
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Kuva 4.7 Aikataulun mukaisesti saapuneiden lähtöjen osuus koko junaliikenteestä kauko-
ja lähiliikenteessä. Myöhästymisrajana on lähiliikenteessä 3 min ja kaukolii-
kenteessä 5 tai 15 min. (Myllymäki 2002)

Joukkoliikenteen tarjonnan kehitys kuvaa liikennemahdollisuuksien kehittymistä valtakunnan
tasolla ja alueellisesti. Joukkoliikenteen istuinkilometrien määrä on vuosina 1993-99 kasvanut
noin 10 %. Eniten on kasvanut linja-auto- ja taksiliikenteen istuinkilometrien määrä. Rauta-
tieliikenteen istuinkilometrien määrä on hieman vähentynyt. Suhteellisesti eniten on kasvanut
taksi-, metro- ja lentoliikenteen istuinkilometrien määrä. Samanaikaisesti joukkoliikenteen
kokonaisrahoitus on vähentynyt noin 10 %. Kokonaisrahoitus sisältää suoran rahoituksen eli
valtion ja kuntien liikennepalvelujen ostot, taksa-alennusten ostot ja alijäämien korvaukset
sekä välillisenä rahoituksena matkakustannusten korvaukset. Suoran rahoituksen osuus on
vähentynyt huomattavasti ja välillisen rahoituksen kasvanut jonkin verran. (Liikenne- ja vies-
tintäministeriö 2000a)
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Kuva 4.8 Joukkoliikenteen tarjonnan (istuinkilometrejä/v) kehitys joukkoliikennemuo-
doittain vuosina 1993-1999. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2000a)

Liikenneinformaatio on reaaliaikaista, luotettavaa ja helposti käytettävää

Liikenneinformaation käyttöä ja tarjontaa ei tällä hetkellä tilastoida kattavasti. Tiehallinnon
asiakastyytyväisyystutkimuksessa on mitattu vastaajien tyytyväisyyttä keli- ja sääolosuhteista
tiedottamiseen talvikaudella sekä tietöistä ja liikenteen häiriöistä tiedottamiseen kesäkaudella.
Asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan sekä yksityis- että ammattiautoilijat ovat melko
tyytyväisiä saamaansa liikenneinformaatioon tieliikenteessä (kuva 4.9).

Kuva 4.9 Tyytyväisyys keli- ja sääolosuhteista sekä tietöistä ja liikenteen häiriöistä tie-
dottamiseen talvella 2000-01 ja kesällä 2001. (Tiehallinto 2001a, Tiehallinto
2001b)
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Joukkoliikenteessä informaatiota liikennepalveluista tuotetaan mm. internetin välityksellä ja
matkapuhelimeen tilattavien informaatiopalvelujen välityksellä. Lisäksi Helsingissä ja Es-
poossa on rakennettu kokeiluluonteisia reaaliaikaista informaatiota tuottavia palveluja paikal-
lisliikenteen palvelutason parantamiseksi. Informaatiojärjestelmiä on rakenteilla myös muilla
suurimmilla kaupunkiseuduilla. Toistaiseksi järjestelmät eivät ole vielä kattavia ja niiden
käyttäjämäärät ovat suhteellisen pieniä.

Liikennejärjestelmän kehittäminen ja ylläpito on kustannustehokasta

Liikennejärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkuuden mittaamiseen on tar-
jolla melko vähän soveltuvia indikaattoreita. Väylänpitoon käytettyjen resurssien määrän
suhteuttaminen väyläpituuteen tai suoritteeseen ei riittävällä tarkkuudella kuvaa resurssien
kohdentamisen kustannustehokkuutta käyttäjänäkökulmasta.

Tiehallinnon kehittämällä parantamistarvetta kuvaavalla tunnusluvulla mitataan, kuinka pal-
jon resursseja vaatisi saattaa tieverkon kunto yhteiskuntataloudelliselle optimitasolla. Resurs-
sien määrää on arvioitu vuoden 2001 toimenpidehinnoilla. Indikaattoria on sovellettu pääl-
lystettyyn tieverkkoon, sorateihin ja siltoihin. Yhteiskuntataloudellisella optimitasolla tarkoi-
tetaan kuntotasoa, jossa ajokustannusten ja tienpitäjän kustannusten summa on pienimmillään.
Ylläpitotoimenpiteet kattavat mm. päällysteiden uusimisen, tierakenteiden perusparannukset,
sorateiden runkokelirikkovaurioiden korjaustoimenpiteet ja siltojen korjaukset, mutta eivät
päivittäistä hoitoa tai ominaisuuksia ja kapasiteettia parantavia investointeja. Tieverkon pa-
rantamistarvetta kuvaavan tunnusluvun määrittäminen edellyttää vielä jonkin verran kehittä-
mistä, jotta se soveltuisi tieverkon kustannustehokkuuden seurantaan. (Toivonen 2002)

Liikenne- ja kuljetusmarkkinat ovat tehokkaat ja kilpaillut

Kuorma-autoalan kilpailutilanne on kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin kehityksen
perusteella kiristynyt 1990-luvulla, sillä kustannukset ovat kasvaneet kotimaan markkinahin-
toja enemmän (kuva 4.3).

Liikenne- ja kuljetusalan kotimainen palvelutuotanto on kilpailukykyinen ja sillä on
hyvät toimintaedellytykset myös kansainvälisesti

Kuorma-autoalan yrityksistä noin kaksi kolmanneksesta on yhden auton yrityksiä ja yli 10
auton yrityksiä on ainoastaan noin 1 % yrityksistä. Maaliikenteen yritysten määrä on Suomes-
sa vuosina 1994-99 kasvanut noin 8 %. Yritysten kokojakauman perusteella (kuva 3.20) yri-
tysten menestymismahdollisuudet kansainvälisessä liikenteessä ovat melko pienet. Myös
kuorma-autoliikenteen kustannuskehitys on kansainvälisen kilpailutilanteen kannalta ollut
epäsuotuisaa (kuva 4.3). Suomalaisten kuorma-autojen ulkomaan kuljetussuorite on 1990-
luvun lopulla kasvanut hieman (kuva 3.21).

4.2 Turvallisuus ja terveys

Turvallisuuden ja terveyden osalta tavoitteena on, että liikenneympäristö edistäisi ja tukisi
terveyttä ja että liikenneturvallisuuskehitys olisi suotuisaa. Turvallisuutta ja terveyttä koskevat
tavoitteet ja niiden mittaamiseen soveltuvat indikaattorit on esitetty taulukossa 4.2.
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Taulukko 4.2 Turvallisuuden ja terveyden tavoitealueen tavoitteet ja niiden mittaamiseen eh-
dotetut indikaattorit.

tavoitteet indikaattori alueellinen
taso3

Liikenneympäristö edistää ja tukee terveyt-
tä.

11. typen oksidi –päästöjen määrä
12. kaupunkien ilmanlaatutiedot
13. melulle altistuvien määrä

V, M, S
K
V, M

Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaan-
tua vakavasti liikenteessä.

14. liikenteessä kuolleiden ja loukkaan-
tuneiden määrä

15. henkilövahinko-onnettomuuksien
määrä

16. kevyen liikenteen onnettomuuksien
määrä

V, M, S

V, M, S

V, M, S

Liikenneympäristö edistää ja tukee terveyttä

Liikenneympäristön terveysvaikutuksia on tässä yhteydessä mitattu typen oksidi -päästöjen,
kaupunkien ilmanlaatutietojen ja melulle altistuvien määrän perusteella. Liikenteen typen
oksidi –päästöjen kokonaismäärä on vähentynyt vuodesta 1990 lähtien, jolloin katalysaattori-
ajoneuvot alkoivat yleistyä ajoneuvokannassa. Päästöjen on ennakoitu vähenevän vuoteen
2015 asti, jolloin lähes kaikki henkilöautot ovat katalysaattorilla varustettuja. Myös raskaan
liikenteen typen oksidien ominaispäästöt ovat vähentyneet 1980- ja 1990-luvuilla, mutta vä-
henemä on ollut maltillisempaa kuin henkilöautokannassa. Päästöjen määrän on ominais-
päästöjen kehityksen perusteella arvioitu vähenevän myös tulevaisuudessa, vaikka liikenteen
määrän on samanaikaisesti arvioitu kasvavan. Kuvassa 4.10 on esitetty liikenteen typen oksi-
dien päästöjen kehitys vuosina 1980-2000 ja ennuste vuosille 2000-2020. (VTT 2001)

Ilman laadun kehittymistä on mitattu typen oksidi- ja hiukkaspitoisuuksien avulla. Ilman laa-
tua mitataan suurimmilla kaupunkiseuduilla sekä teollisuuspaikkakunnilla, joissa on havaittu
kohonneita epäpuhtauspitoisuuksia. Ilman laatua voidaan seurataan ilmanlaatuindeksien
avulla, joissa otetaan huomioon kaikki ne epäpuhtauslajit, joille on olemassa ympäristömi-
nisteriön määrittelemät raja-arvot. Indeksin arvo riippuu raja-arvojen kehityksestä, joten aika-
sarjaa muodostettaessa ilmanlaatuindeksi ei ole raja-arvojen muuttuessa vertailukelpoinen
aikaisempien vuosien ilmanlaatuindeksien kanssa. Tässä yhteydessä liikenteen vaikutusta
ilman laatuun on mitattu typen oksidi –pitoisuuksien ja pienhiukkaspitoisuuksien avulla. Suu-
rin osa taajamien typen oksidi –päästöistä on peräisin liikenteestä. Typen oksidi –päästöt
(NOx) ovat ilmanlaadun kannalta ongelmallisia, sillä niille asetetut raja-arvot ylittyvät Suo-
men olosuhteissa helpoimmin. Myös hiukkaspäästöistä suurin osa on kaupunkiolosuhteissa
peräisin liikenteestä. Pienhiukkasten (PM10, halkaisija alle 10 µm) on havaittu olevan terve-
ysvaikutuksiltaan huomattavasti haitallisempia kuin kooltaan ja pinta-alaltaan suurempien
hiukkasten.

Kuvassa 4.11 on esitetty NOx- ja PM10-pitoisuuksien vuosikeskiarvojen kehitys eräissä suo-
malaisissa kaupungeissa. Vuosikeskiarvot soveltuvat pitoisuuksien kehittymisen arviointiin
raja-arvojen ylitysmääriä paremmin, sillä inversiotilanteista johtuvat huonon ilmanlaadun
episodit voivat tuottaa satunnaisvaihteluja pelkkiä raja-arvojen ylitysten määriä tutkittaessa.
NOx-pitoisuuksien vuosikeskiarvo on laskettu Helsingin (Töölö), Espoon (Leppävaara) sekä

                                                
3 V = valtakunnan tason indikaattori, M = maakuntatason indikaattori, S = seutukuntatason indikaattori
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Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden, Vaasan, Kouvolan, Seinäjoen ja Kajaanin
keskustan pitoisuuksien vuosikeskiarvojen perusteella. Pienhiukkaspitoisuuksien vuosikes-
kiarvo perustuu Helsingin (Töölö ja Vallila), Espoon (Leppävaara) sekä Tampereen, Turun,
Oulun, Jyväskylän, Lahden, Vaasan, Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Kajaanin keskustan mit-
taustuloksiin. Vuosikeskiarvopitoisuudet ovat jonkin verran alentuneet suomalaisissa kaupun-
geissa 1990-luvulla. Myös ohjearvojen ylitysten määrä on hieman vähentynyt, vaikka ohjear-
voja on 1990-luvun aikana alennettu. (Salmi 2002, Rosenström ja Palosaari 2000)

Kuva 4.10 Liikenteen typen oksidi –päästöjen kehitys LIPASTO-tietojärjestelmän mukaan.
(VTT 2001)

Kuva 4.11 Typen oksidi –pitoisuuksien (NOx) ja pienhiukkaspitoisuuksien (PM10) vuosi-
keskiarvojen kehitys suurimmilla kaupunkiseuduilla (keskiarvo eri kaupunkien
pitoisuuksista). (Salmi 2002)
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Liikenteen melulle altistuvien määrää on valtakunnan tasolla kartoitettu Suomen ympäristö-
keskuksen tutkimuksessa vuodelta 1998. Tutkimuksen mukaan yli 55 dBA:n tieliikenneme-
lulle altistuu Suomessa noin 880 000 ihmistä ja junaliikenteen melulle noin 35 000 ihmistä.
Tieliikenteen melulle altistuvista noin 320 000 altistuu yleisten teiden liikennemelulle ja
560 000 kaavateiden melulle. Kaiken kaikkiaan noin 18 % suomalaisista asuu tie- tai rautatie-
liikenteen yli 55 dBA:n melualueilla. Arviot melulle altistuvien määrästä ovat vuosilta 1993 –
1998. Tilastointi ei ole systemaattista, vaan perustuu alueellisiin kertaluonteisiin tutkimuksiin,
joten luotettavaa aikasarjaa melulle altistuvien määrästä ei ole käytettävissä. Kaavateiden ja
kaupunkialueiden yleisten teiden melualueilla asuvien määrän on tulevaisuudessa arvioitu
hieman kasvavan. (Survo ja Hänninen 1998)

Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä

Liikenneturvallisuuden kehitystä on kuvattu liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden mää-
rän kehityksellä, henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrällä ja kevyen liiken-
teen henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrällä. Kuvassa 4.12 on esitetty tielii-
kenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän kehitys 1990-luvulla. Liiken-
neturvallisuudessa on suuria alueellisia eroja. Vakavimmat onnettomuudet sattuvat yleensä
taajamien ulkopuolella, jossa ajonopeudet ovat suuria. Taajamissa tapahtuu melko paljon lie-
viä onnettomuuksia, joiden henkilövahingot jäävät yleensä vähäisiksi. Onnettomuuksien alu-
eellista jakaumaa on tarkemmin esitelty kappaleessa 3.2.

Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä on vähentynyt melko tasaisesti koko 1990-
luvun, vaikka liikennesuorite on vuosina 1990-luvulla kasvanut noin 15 %. Myös loukkaantu-
neiden määrä on vähentynyt samalla aikavälillä. Liikennekuolemista noin 30 % tapahtuu taa-
jama-alueilla ja loukkaantumiseen johtavista onnettomuuksista yli 50 % tapahtuu taajamissa.
Myös kevyen liikenteen onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt viime vuo-
sikymmenellä. Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuolleista noin 55 % ja loukkaantuneista
noin 44 % oli jalankulkijoita. (Tilastokeskus 2001f)

Kuva 4.12 Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän kehitys
vuosina 1990-2000. Tilastointitapa on muuttunut vuonna 1995. (Tilastokeskus
2001f)
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4.3 Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalisen kestävyyden mittaamiseen on tässä yhteydessä sovellettu päivittäisiä liikkumis-
mahdollisuuksia kuvaavia indikaattoreita. Taulukossa 4.3 on esitetty sosiaalisen kestävyyden
tavoitealueelle valittuja indikaattoreita.

Taulukko 4.3 Sosiaalisen kestävyyden tavoitealueen tavoitteet ja niiden mittaamiseen ehdote-
tut indikaattorit.

tavoitteet indikaattori alueellinen
taso4

Liikenteen hyödyt ja haitat kohdistuvat oi-
keudenmukaisesti ja kohtuullisesti eri vä-
estöryhmien kesken.

17. matkojen pituus ja matka-aika väes-
töryhmittäin

18. loukkaantumisriski ikäryhmittäin

V, M, S

V, M, S
Erityisesti heikommassa asemassa olevien
ryhmien tarpeet otetaan huomioon liiken-
teessä.

19. autollisten ja autottomien suorite-,
matka-aika- ja matkaryhmäjakauma

20. joukkoliikenteen kulkutapaosuus
21. kevyen liikenteen kulkutapaosuus
indikaattori 7

V

V, M, S
V, M, S
V, M

Kansalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa
liikenneratkaisuja koskevaan suunnitteluun.

Liikenteen hyödyt ja haitat kohdistuvat oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti eri väestö-
ryhmien kesken

Matkojen pituus ja matka-aika kuvaavat liikenteeseen käytettävää aikaa ja liikkumismahdolli-
suuksia alueittain. Liikkumiseen käytetyn ajan kehitys kuvaa toisaalta liikennejärjestelmän
kehittymistä, liikkumistarpeen muutoksia ja toisaalta liikkumisen vaatimien ajallisten resurs-
sien kehittymistä.

Eri väestöryhmien väliset matkustuskäyttäytymiserot ovat suhteellisen suuria. Erot eivät
useimmiten kuitenkaan johdu liikennejärjestelmästä, vaan muusta toimintaympäristöstä tai
väestöryhmäkohtaisista yksilöllisistä tekijöistä. Esimerkiksi miesten suurempi matkasuorite
johtuu osin mm. siitä, että työ on usein enemmän liikkumista edellyttävää. Alueelliset erot
liikkumisessa saman väestöryhmän sisällä ovat melko suuria – esimerkiksi autottomien talo-
uksien liikkumismahdollisuudet haja-asutusseuduilla ovat huomattavasti rajatumpia kuin suu-
rehkoilla kaupunkiseuduilla. Yli 65-vuotiaat ja alle 18-vuotiaat tekevät selvästi muita väestö-
ryhmiä lyhyempiä matkoja. (Kivari et al. 2002, Pastinen 1999)

Kuvassa 4.13 on esitetty samaan ikäryhmään kuuluvien matkasuorite seutukuntaryhmittäin.
Jos lähtökohtana on, että samaan väestöryhmään kuuluvien liikkumistarve on eri alueilla sa-
mankaltainen, voidaan erojen päätellä johtuvan pääosin yhdyskuntarakenteessa ja liikenne-
järjestelmässä esiintyvistä eroista. Suoritteiden erot saman ikäryhmän sisällä ovat suurimpia
työikäisen väestön keskuudessa. Yli 55-vuotiaiden tekemät matkasuoritteet ovat suurimpia
kaupunkiseuduilla. Sen sijaan 18 – 54-vuotiaiden suoritteet ovat suurimpia maaseutumaisissa
seutukunnissa. 18 – 54-vuotiaiden matkasuoritteen erot selittyvät pääosin kulkutapaeroilla –
henkilöauton suuri kulkutapaosuus kasvattaa matkasuoritetta maaseutumaisissa seutukunnis-
sa. (Kivari et al. 2002)

                                                
4 V = valtakunnan tason indikaattori, M = maakuntatason indikaattori, S = seutukuntatason indikaattori
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Kuva 4.13 Päivittäinen matkasuorite eri ikäryhmissä seutukuntatyypeittäin. (Kivari et al.
2002)

Myös matka-ajoissa on havaittavissa väestöryhmäkohtaisia eroja. Vapaa-ajanmatkojen matka-
aika on pisin iäkkäiden ryhmässä, jossa työmatkojen määrä on pieni ja vapaa-ajan matkoihin
jää enemmän aikaa. Ostos- ja asiointimatkaan ja työmatkaan käytetty aika on eri väestöryh-
missä melko samansuuruinen. Sen sijaan vapaa-ajan matkojen keskimatka-aika vaihtelee ikä-
ryhmittäin huomattavasti: vapaa-ajanmatkan keskimatka-aika kasvaa ikäryhmän iän kasvaes-
sa. Myös alueittain matkojen pituus ja matkoihin käytetty aika vaihtelevat huomattavasti.
Työ-, koulu- ja opiskelu sekä vapaa-ajanmatkat ovat lyhimpiä maaseutumaisilla seutukunnilla
ja pisimpiä suurilla kaupunkiseuduilla ja maakuntakeskuksissa. Ostos- ja asiointimatkat ovat
pisimpiä maaseutumaisilla seutukunnilla. Kuvassa 4.14 on esitetty kokonaismatka-aika mat-
karyhmittäin eri seutukuntaluokissa. Matkojen pituus heijastuu myös kokonaismatka-aikoihin,
joihin vaikuttavat lisäksi mm. käytettävissä olevien kulkutapojen tarjonta. Helsingin seudulla
kokonaismatka-aika on noin 15 % pidempi kuin teollisuuskeskusseutukunnissa, joissa koko-
naismatka-aika on lyhin.

Sosiaalista kestävyyttä on matkapituuksien ja matka-aikojen lisäksi mitattu riskillä loukkaan-
tua tai menehtyä liikenneonnettomuudessa. Kuvassa 4.15 on esitetty riski menehtyä liikenne-
onnettomuudessa ikäryhmittäin 1990-luvulla. Suurimpia riskiryhmiä liikennekuolemien kan-
nalta ovat 18-20-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat. Alle 15-vuotiaiden liikennekuolemien riski on
melko pieni, mutta riski kasvaa 15 ikävuoden jälkeen huomattavasti. Riski pienenee uudelleen
25 ikävuoden jälkeen ja säilyy melko vakaana aina 65 ikävuoteen asti. Liikennekuoleman
riski on pienentynyt 1990-luvulla vastaavalla tavalla kuin henkilövahinkoon johtaneiden on-
nettomuuksien määrä (kuva 4.12).
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Kuva 4.14 Kokonaismatka-aika (min/henkilö/vrk) matkaryhmittäin eri seutukuntaluokissa.
(Kivari et al. 2002)

Kuva 4.15 Riski menehtyä liikenneonnettomuudessa ikäryhmittäin (vuotta) vuosien 1990-
2000 keskiarvona (kuolleiden määrä 100 000 asukasta kohti). (Tilastokeskus
2001f)
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kannalta. Myös esimerkiksi seutulippujärjestelmän kattavuus (kuva 2.42) voidaan mieltää
liikenteen sosiaalisen kestävyyden tunnusluvuksi.

Autollisiin talouksiin kuuluvien asukkaiden päivittäinen matkaluku ja suorite ovat huomatta-
vasti suurempia kuin autottomiin talouksiin kuuluvien asukkaiden. Ero selittyy osaltaan yksi-
löllisistä liikkumistarpeeseen liittyvistä eroista, mutta liikennejärjestelmän näkökulmasta ero
on selitettävissä myös liikkumismahdollisuuksilla – henkilöauton omistaminen tuo enemmän
liikennemahdollisuuksia, joita julkinen liikenne ja kevyen liikenteen mahdollisuuksien lisää-
minen eivät täysimääräisesti kompensoi.

Kuvassa 4.16 on esitetty autottomiin ja autollisiin kotitalouksiin kuuluvien päivittäinen mat-
kojen määrä ja matkojen keskipituus matkaryhmittäin henkilöliikennetutkimukseen perustuen.
Autottomien päivittäinen liikkumistarve on jonkin verran pienempi kuin autollisiin talouksiin
kuuluvien asukkaiden. Matkojen pituudet ovat autottomiin talouksiin kuuluvilla huomatta-
vasti lyhyempiä kuin autollisiin talouksiin kuuluvilla. Autottomissa talouksissa kodin, työpai-
kan tai palvelujen sijainti on usein sopeutettu siten, että matkat jäävät melko lyhyiksi, eikä
autolle ole välttämätöntä tarvetta päivittäisessä liikkumisessa. Toisaalta alemmat matkaluvut
saattavat indikoida, että osa matkoista voi jäädä liikennemahdollisuuksien rajallisuuden vuok-
si tekemättä. Keskeinen tekijä autottomien ja autollisten ryhmien matkustuskäyttäytymisen
vertailussa on muiden liikennemuotojen tarjonta. Suurilla kaupunkiseuduilla liikkumistarpei-
siin voidaan usein vastata julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen tarjonnalla. Kuvassa 4.17
on esitetty autollisten ja autottomien asukkaiden matkapituuksissa ja –ajoissa esiintyviä eroja
eri seutukuntaryhmissä. Vaikka autottomissa talouksissa matkojen pituudet ovat autollisten
talouksien matkapituuksia lyhyempiä, on autottomien talouksien matka-aika yli 10 % autol-
listen talouksien matka-aikaa pidempi. Autollisiin ja autottomiin talouksiin kuuluvien asuk-
kaiden matkustuskäyttäytymisen alueellisia eroja on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2.2.2.

Kuva 4.16 Autottomiin ja autollisiin talouksiin kuuluvien päivittäinen matkaluku ja matko-
jen keskipituus. (Pastinen 1999)
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Kuva 4.17 Autottomiin ja autollisiin talouksiin kuuluvien keskimatkapituus ja keskimatka-
aika seutukuntaryhmittäin. (HLT 1998-99)

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuus kaikista tehdyistä matkoista ja suoritteesta vaih-
telee alueittain. Kuvassa 4.18 on esitetty kulkutapajakauma henkilöliikennetutkimuksen mu-
kaan matkojen lukumäärän ja suoritteen mukaan jaoteltuna. Noin kolmannes matkoista teh-
dään kävellen tai pyöräillen ja noin kymmenesosa julkisella liikenteellä. Suoritteesta julkisen
liikenteen osuus on noin neljännes. Koska kevyen liikenteen matkat ovat tyypillisesti hyvin
lyhyitä, muodostuu niistä vain noin 5 % koko matkustussuoritteesta.

Kevyen liikenteen suoritteita ei tilastoida muiden kulkutapojen tapaisesti, joten niiden kehit-
tymisestä ei ole käytettävissä aikasarjatietoa. Joukkoliikenteen osuus kaikista tehdyistä hen-
kilökilometreistä on viime vuosikymmeninä koko valtakunnan tasolla hieman vähentynyt.
Joukkoliikenteen osuus henkilökilometreistä oli vuonna 1990 yhteensä 19 % ja vuonna 2000
noin 17 %. (Tilastokeskus 2001d)
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Kuva 4.18 Kevyen liikenteen, julkisen liikenteen ja henkilöautoliikenteen osuus päivittäi-
sestä suoritteesta ja tehdyistä matkoista. Henkilöautoliikenne sisältää myös
muun yksityisen ajoneuvoliikenteen. (Pastinen 1999)

Kansalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa liikenneratkaisuja koskevaan suunnitteluun

Suunnitteluun osallistumiseen ei tällä hetkellä ole tarjolla indikaattoria, joka luotettavalla ta-
valla kuvaisi osallismenettelyjen onnistumista ja suunnittelun vuorovaikutteisuutta eri suun-
nittelutahojen ja osallisryhmien välillä. Osallismenettelyjen koskevan seurannan kehittäminen
edellyttäisi eri suunnittelu- ja päätöksentekotasojen yhteistyötä.
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4.4 Alueiden ja yhdyskuntien kehittäminen

Alueiden ja yhdyskuntien kehittämistä on lähestytty työmatkapituuden ja alueellisten liiken-
nejärjestelmäsuunnitelmien kattavuuden kautta (taulukko 4.4). Matkojen pituuden kehitys
kuvaa valtakunnallisella ja alueellisella tasolla alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejär-
jestelmän ominaisuuksia ja sitä kautta mahdollisuuksia alueelliseen kehitykseen ja kilpailuky-
kyyn.

Taulukko 4.4 Alueiden ja yhdyskuntien kehittämisen tavoitealueen tavoitteet ja niiden mittaa-
miseen ehdotetut indikaattorit.

tavoitteet indikaattori alueellinen
taso5

Liikennejärjestelmä tukee valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita ja alueiden valit-
semia kehitystavoitteita.

22. työmatkapituus
23. alueellisten liikennejärjestelmäsuun-

nitelmien kattavuus

V, M, S

V, M
Liikennejärjestelmä tukee yhdyskuntara-
kenteeseen ja kaupunkikuvaan liittyviä ta-
voitteita.

indikaattori 22
indikaattori 23

V, M, S
V

Liikenteen ja maankäytön suunnittelu on
yhteensovitettua.

indikaattori 23 V

Liikkumisympäristöt ovat viihtyisiä ja turval-
liseksi koettuja.
Kaupunkikuvaa tai kulttuurimaisemaa ei
muuteta ilman vahvoja perusteluja.

indikaattori 23 V

Liikennejärjestelmä tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, alueiden valitse-
mia kehitystavoitteita sekä yhdyskuntarakenteeseen ja kaupunkikuvaan liittyviä tavoit-
teita, liikenteen ja maankäytön suunnittelu on yhteensovitettua, kaupunkikuvaa tai kult-
tuurimaisemaa ei muuteta ilman vahvoja perusteluja

Työmatkan keskimääräinen pituus ja pituuden kehittyminen kuvaavat yhdyskuntarakenteessa
ja työssäkäyntialueiden laajuudessa tapahtuvia muutoksia. Valtakunnallisissa alueidenkäyttö-
tavoitteissa korostetaan liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä ja erityisesti kevyen ja
joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä huolehtimista. Alueidenkäyttötavoitteilla pyritään
mm. taloudelliseen ja toimivaan yhdyskuntarakenteeseen sekä palvelujen saatavuuden var-
mistamiseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999)

Työmatkojen pituus ja työssäkäyntialueiden laajuus on Suomessa kasvanut viime vuosikym-
menten aikana. Kuvassa 4.19 on esitetty linnuntietä mitatun työmatkan keskimääräisen pituu-
den kehitys vuosina 1980-95. Keskimääräinen linnuntietä pitkin mitattu työssäkäyntietäisyys
on kasvanut vuosina 1980-95 yli 50 %. Lyhyiden alle 2 km:n pituisten työmatkojen suhteelli-
nen osuus on pienentynyt vuosina 1985-95 noin 43 %:sta noin 38 %:iin. Työmatkat ovat pi-
dentyneet eniten suurten työssäkäyntialueiden reunamilla, kaupunkiseutujen ympäristökun-
nissa ja suurten liikenneväylien varrella. (Lintunen et al. 2000)

Työmatkapituudet vaihtelevat melko paljon eri työssäkäyntialueilla. Työmatkat ovat pisimpiä
Hämeenlinnan, Helsingin ja Lahden työssäkäyntialueilla. Maakuntatasolla pisimmät matkat
esiintyvät Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjan-
maalla. Alueellisia eroja on kuvattu tarkemmin kuvissa 3.42 ja 4.15.
                                                
5 V = valtakunnan tason indikaattori, M = maakuntatason indikaattori. S = seutukuntatason indikaattori
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Kuva 4.19 Alle 100 km:n työmatkojen keskimääräinen pituus vuosina 1980-1995 ympäris-
töhallinnon yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän mukaan. (Rosenström ja
Palosaari 2000)

Alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien kattavuudella on kuvattu liikennejärjestelmän
ja maankäytön suunnittelun samanaikaisuutta ja vuorovaikutteisuutta, sekä pyrkimystä alu-
eellisella tasolla liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen yhteensovittamiseen. Liikenne-
järjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon eri liikennemuotojen toimintaedelly-
tykset sekä alue- ja yhdyskuntarakenne. Useimpien liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhtey-
dessä on laadittu melko laajoja vaikutusarviointeja, joilla on tavoiteltu mm. yhdyskunta- ja
aluerakenteen huomioon ottamista (Ruonakoski 2001). Kuvassa 4.20 on esitetty alueellisten
liikennejärjestelmäsuunnitelmien kattavuus vuonna 2001 karttakuvana. Kaiken kaikkiaan noin
joka viidennessä kunnassa on laadittu alueellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Alueelliset
liikennejärjestelmäsuunnitelmat kattavat lähes kaikki suurimmat kaupunkiseudut (Huhtala
2001).

Kuva 4.20 Alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien kattavuus vuonna 2001. (Huhtala
2001)
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Liikkumisympäristöt ovat viihtyisiä ja turvalliseksi koettuja

Liikkumisympäristön turvalliseksi ja viihtyisäksi kokemisesta on käytettävissä melko vähän
tutkimustietoa, jota voitaisiin soveltaa tavoitteen saavuttamisen mittaamisessa. Liikenteen
ilmapiiriä mittaava seurantatutkimus (kuva 3.46) on esimerkki viihtyisyyden ja turvallisuuden
valtakunnalliseen seurantaan soveltuvasta indikaattorista. Seurantatutkimuksen mukaan lii-
kenteen ilmapiirin on 1990-luvun puolivälin jälkeen koettu jonkin verran huonontuneen (Lii-
kenneturva 2002).

4.5 Luontoon kohdistuvat haitat

Luontoon kohdistuvia haittoja on mitattu ilmaston muutokseen vaikuttavien hiilidioksidi-
päästöjen sekä väylien vaatiman maapinta-alan perusteella (taulukko 4.5).

Taulukko 4.5 Luontoon kohdistuvien haittojen vähentämisen tavoitealueen tavoitteet ja niiden
mittaamiseen ehdotetut indikaattorit.

tavoitteet indikaattori alueellinen
taso6

Luontoon kohdistuvat sekä globaalit että
paikalliset haitat ovat mahdollisimman vä-
häiset.

24. hiilidioksidipäästöjen määrä V

Luonnonvaroja (kuten energia, maa-
ainekset, maa-ala jne.) käytetään mahdolli-
simman vähän.

25. väylien vaatiman maapinta-alan mää-
rä

V

Luontoon kohdistuvat sekä globaalit että paikalliset haitat ovat mahdollisimman vähäi-
set

Suomi on kansainvälisissä sopimuksissa sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjen mää-
rää vuoden 1990 tasolle. Hiilidioksidipäästöt vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen, joka on
yksi vakavimmista 2000-luvun maailmanlaajuisista ympäristöuhista. Ilmaston lämpeneminen
vaikuttaa mm. sadanta- ja tuulisuusolosuhteisiin, aavikoitumiseen, merien pintaan, tulvien
esiintymiseen ja merivirtojen suuntautumiseen.

Liikenteestä aiheutuu noin 24 % Suomen kokonaishiilidioksidipäästöistä. Tieliikenne vastaa
suurimmasta osasta liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Kuvassa 4.21 on esitetty liikenteen hiili-
dioksidipäästöjen kehitys vuosina 1980-2000 ja ennuste vuosille 2000 – 2020. Hiilidioksidi-
päästöjen määrä on kehittynyt lähes suoraviivaisesti liikennesuoritteen kanssa. Liikenteen
ominaisenergiankulutus on parantunut jonkin verran viime vuosikymmeninä, joten energian-
kulutus on vuosina 1980 – 2000 kasvanut hieman vähemmän kuin liikennesuorite. Liikenne-
suoritteen on ennakoitu kasvavan vuosina 2000 – 2020, mikä asettaa suuria haasteita hiilidi-
oksidipäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiselle. (VTT 2001)

                                                
6 V = valtakunnan tason indikaattori, M = maakuntatason indikaattori, S = seutukuntatason indikaattori
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Kuva 4.21 Liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys vuosina 1980-2000 ja LIPASTO-
tietokannan mukainen kehitysennuste vuosille 2000-2020. (VTT 2001)

Luonnonvaroja (kuten energia, maa-ainekset, maa-ala jne.) käytetään mahdollisimman
vähän

Luonnonvarojen käytön mittaamiseen soveltuisivat liikenteen energiankulutuksen tai liiken-
teen käyttämän maa-alan seuranta. Liikenneväylät, terminaalit ja pysäköintialueet suoja-
alueineen vaativat melko paljon tilaa. Liikenneväylien tilantarvetta ei vielä toistaiseksi seura-
ta, eikä siitä ole käytettävissä aikasarjatietoja. Paikkatietoaineistojen kehittyminen antaa seu-
rannan kehittämiselle tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia. Taulukossa 3.4 on esitetty ar-
vio liikenteen välittömästä tilantarpeesta vuonna 2001.
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5 PÄÄTELMIÄ

Kysyntä- ja tarjontatiedot muodostavat seurannan perustan

Kysynnän ja tarjonnan perustiedot ovat tärkeimpiä liikennemahdollisuuksia kuvaavia indi-
kaattoreita, joiden määrittäminen ja mittaamistavat olisi seurannan kehittämiseksi harmo-
nisoitava. Liikenteen kysyntää mitataan nykyisin liikennemuotokohtaisesti ja suoritteiden
laskennassa sovelletaan liikennemuotokohtaisia tai tietojen kerääjäkohtaisia rajauksia, määri-
telmiä ja mittaustapoja. Suoritteet ovat liikenteen kysynnän perusta, joiden määrittämisen
tarkkuudesta ja yhdenmukaisuudesta liikennejärjestelmän tilan seurantamahdollisuudetkin
riippuvat. Valtakunnan tasolla suoritetiedot tuotetaan melko systemaattisesti, mutta alueelli-
sella tasolla liikenteen kysynnästä ei ole käytettävissä yhtä tarkkoja tietoja.

Liikennejärjestelmällä on hyvin laajoja yhteiskunnallisia kytkentöjä, joista osa on luonteeltaan
vuorovaikutteisia. Liikenteen kysyntään ja tarjontaan heijastuvat muutokset liikennejärjestel-
män ominaisuuksissa voivat johtua liikennejärjestelmän muutoksista tai muista toimintaympä-
ristön muutoksista. Pienetkin muutokset esimerkiksi elinkeinorakenteessa vaikuttavat kulje-
tustarpeisiin ja näkyvät liikenteen kysynnän muutoksina. Vain osa muutoksista on suoraan
johdettavissa liikennepoliittisiin tai muihin välittömästi liikennejärjestelmään kohdistuneisiin
toimenpiteisiin. Satunnaisvaihtelut leimaavat monia toimintaympäristön muutoksista johtuvia
ilmiöitä. Osa seurantajärjestelmään soveltuvista tiedoista on luonteeltaan vuosittain päivitettä-
viä, mutta satunnaisvaihteluiden vaikutuksen vähentämiseksi osa puolestaan soveltuu parhai-
ten useamman vuoden keskiarvotarkasteluina toteutettavaksi. Esimerkiksi liikenneonnetto-
muuksien ja tavarankuljetusvolyymien seuranta olisi toteutettava useiden vuosien liukuvina
keskiarvoina.

Alueellisen suoritetiedon arviointiin uusia menetelmiä

Liikennejärjestelmän tilan ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti eri alueilla. Maakuntien
väliset erot liikenteen kysynnässä ja tarjonnassa ovat suhteellisen suuria. Myös maakuntien
sisällä erot ovat huomattavia. Kasvavien seutukuntien kohtaamat haasteet ovat täysin erilaisia
kuin taantuvien seutukuntien kehittämistarpeet. Seutukuntatyyppien tarkastelu maakuntatason
ja valtakunnallisen tason tulosten rinnalla tuottaa kokonaisvaltaisen kuva liikennejärjestelmän
tilasta valtakunnan eri osissa. Valtakunnan tason kehitys ei yksin kuvaa luotettavalla tasolla
kehitystä, sillä alueellisella tasolla kehityssuunta voi poiketa huomattavasti valtakunnan tason
kehityksestä. Eri alueiden ristikkäiset kehityssuunnat voivat valtakunnallisesti tarkasteltuna
näyttää muuttumatonta tilannetta, vaikka todellisuudessa kehitys on voinut olla aluetasolla
kasvavaa tai vähenevää.

Kysyntätietojen puutteellisuuden vuoksi alueellisten vertailujen tekemistä ei tulisi välttää,
vaan kehittää alueellisen suoritetiedon arviointiin soveltuvia menetelmiä, joilla valtakunnan
suorite voitaisiin luotettavalla tavalla jakaa maakunta- ja seutukuntaryhmätasolle. Alueellisen
kehityksen ja kehittämistoimenpiteiden suuntaamisen kannalta aluetason perustietojen tuot-
taminen riittävällä tarkkuudella on olennaisen tärkeää.

Elinkeinorakenteen alueelliset erot ja kuljetustarve

Kuljetustarve ja kuljetusten liikennejärjestelmälle asettamat edellytykset vaihtelevat alueit-
tain, sillä eri toimialat ovat keskittyneet alueellisesti eri tavoin. Perusteollisuus on liikevaih-
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dolla mitattuna sijoittunut erityisesti Pirkanmaalle, Kymenlaaksoon, Keski-Suomeen, Uudel-
lemaalle ja Etelä-Karjalaan. Korkean teknologian yritykset ovat sijoittuneet perusteollisuutta
keskittyneemmin erityisesti Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen. Myös elintarviketeollisuu-
den yritykset ovat keskittyneet läntiseen Etelä-Suomeen. Täsmällisten tiekuljetusten määrät
ovat tonneina mitattuina suurimpia niissä maakunnissa, joissa on eniten korkean teknologian
yrityksiä. Suurin osa maakuntien tavaratonneista muodostuu maakunnan sisäisistä kuljetuk-
sista. Alueellisesti lyhytmatkaiset kuljetukset ovat tärkeä osa elinkeinoelämän toimintaa,
vaikka suurin osa kuljetussuoritteesta muodostuukin pitkämatkaisista kuljetuksista.

Täsmällisyys- ja kustannustehokkuusvaatimukset

Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan tienkäyttäjät ovat suhteellisen tyytyväi-
siä tieverkon sujuvuuteen. Tyytymättömyyttä sujuvuuteen esiintyy lähinnä suurimmilla kau-
punkiseuduilla. Tieverkon palvelutasoluokituksen perusteella sujuvuusongelmat esiintyvät
melko samoilla alueilla kuin asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Liikenteen palvelutasoluoki-
tus ei kaikilta osin kuvaa liikenteen koettua sujuvuutta, mutta palvelutasoluokkien esiintyvyy-
dessä tapahtuneet muutokset kuvaavat liikenteen alueellisen kysynnän muutoksia luotettavalla
tavalla. Palvelutasoluokitusta voidaan käyttää kartoitettaessa niitä alueita, joilla todennäköi-
sesti on odotettavissa sujuvuusongelmia tulevien vuosien aikana, jos kehitys jatkuu nykyisen-
kaltaisena.

Tavarankuljetustilastojen perusteella täsmällisyyttä edellyttävät kuljetukset ovat suurimmaksi
osin pitkämatkaisia runkokuljetuksia, joissa kuljetusominaisuuksille asetettavat vaatimukset
ovat hyvin erilaisia kuin maakuntien sisäisissä kuljetuksissa. Tavarankuljetusten kannalta en-
sisijainen kehittämiskohde on pitkämatkaisten runkokuljetusten sujuvuus, häiriöttömyys ja
matka-aika. Täsmällisiä kuljetuksia on paljon niillä alueilla, joilla liikennemäärät ovat suh-
teellisen suuria ja joilla esiintyy jonkin verran myös sujuvuusongelmia.

Kustannustehokkuutta edellyttävien kuljetuksien kannalta tiestön kantavuudessa ilmenevät
ongelmat ovat keskeisimpiä. Huonon pintakunnon päätieverkon osuus koko maakunnan pää-
tieverkosta on suhteellisen suuri erityisesti läntisen Suomen rannikkomaakunnissa ja Keski-
Suomessa.

Liikenteen hinnat ja kustannukset kasvaneet muita kustannuksia nopeammin

Liikennejärjestelmän kustannukset ovat kustannusindeksien perusteella kasvaneet 1990-
luvulla nopeammin kuin perushinta- ja kustannusindeksit. Yleiseen ansiotasokehitykseen ver-
rattuna liikenteen hinnat ovat kasvaneet nopeasti. Liikennemenojen alueelliset erot ovat Ti-
lastokeskuksen kotitalouskyselyn mukaan melko suuria, vaikkakaan kyselyn perusteella ei voi
tuottaa yksityiskohtaisia maakunta- tai seutukuntatasoisia tunnuslukuja. Sosiaalisen kestävyy-
den ulottuvuutena alueellisiin eroihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, sillä liikenteen hin-
noittelussa toimenpiteiden vaikutuksia tulisi voida arvioida myös alueellisen kohdentumisen
kannalta.

Alemman tieverkon merkitys korostuu maa- ja metsätalouden kuljetuksissa

Maa- ja metsätalouden kuljetuksissa alemman tieverkon kattavuus ja kuntotila ovat merkittä-
viä tekijöitä. Maataloustuotteiden kuljetukset ovat lähtömaakuntaa tarkastellen keskittyneen
läntiseen Suomeen ja raakapuutavaran Itä-Suomeen. Sorateiden runkokelirikkovaurioita on
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eniten Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa, joissa on melko paljon maa- ja metsätalouden kul-
jetuksia.  Tiehallinnon asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan sorateiden kehittäminen on
tärkeimpiä ammattiautoilijoiden esille nostamia tienpidon kehittämiskohteita.

Suurilla kaupunkiseuduilla matkapituudet ja matka-ajat ovat pisimpiä

Liikennetarve vaihtelee melko vähän alueittain, sen sijaan liikennejärjestelmän ominaisuuksi-
en ja yhdyskuntarakenteen erilaisuus on luonut eri alueille täysin erityyppisiä liikennemah-
dollisuuksia. Joukkoliikenteen kulkutapaosuudet ovat suurimpia suurimmilla kaupunkiseu-
duilla.  Suurilla kaupunkiseuduilla päivittäinen suorite ja matkustamiseen käytetty aika ovat
pidempiä kuin pienemmillä kaupunkiseuduilla.

Autollisten ja autottomien kotitalouksien matkustuskäyttäytyminen eroaa toisistaan päivittäi-
sen suoritteen ja kulkutapajakauman osalta huomattavasti. Vaikka autottomien yksilöiden
päivittäinen suorite on noin kolmanneksen pienempi kuin autollisten, on heidän matkustami-
seen käyttämänsä aika noin 10 % suurempi kuin autollisiin talouksiin kuuluvien matka-aika.

Liikenteen turvallisuus- ja terveysvaikutuksissa positiivista kehitystä

Liikenneturvallisuuskehitys on Suomessa ollut melko suotuisa 1990-luvulla – onnettomuuk-
sissa menehtyneiden ja loukkaantuneiden määrä on vähentynyt lähes 1990-luvun ajan. Lii-
kenneturvallisuudessa on alueittain suuria eroja, joiden syyt johtuvat liikennejärjestelmästä,
liikenteen kysynnän ja tarjonnan ominaisuuksista ja mm. yhdyskuntarakenteesta. Taajama-
valtaisissa maakunnissa henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on suhteelli-
sen pieni, sillä taajamissa nopeudet ovat suhteellisen alhaisia ja onnettomuuksien henkilöva-
hingot suhteessa pienempiä kuin valtatieolosuhteissa. Maankäyttö ja valtateiden liittymien
määrä ja sijainti vaikuttavat maakuntien välisiin turvallisuuseroihin. Alueellisen liikennetur-
vallisuuden eroja tulisi tutkia yksityiskohtaisesti, jotta ongelmallisissa maakunnissa voitaisiin
kääntää onnettomuuskehitys suotuisammaksi.

Monien liikenteen aiheuttamien päästöjen määrä on 1990-luvulla vähentynyt ja päästöjen on
ennakoitu vähenevän myös tulevien vuosikymmenten aikana. Kaupunkiseutujen ilman laadun
mittaustulokset osoittavat, että epäpuhtauspitoisuudet ovat alentuneet 1990-luvulla maltilli-
sesti. Hiilidioksidipäästöjen on kuitenkin arvioitu kasvavan, mikäli nykyinen kehitys jatkuu
liikennesuoritteiden ja ajoneuvokannan kehityksen osalta. Myös melupäästöjen on arvioitu
kasvavan. Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin lisää osaltaan kaupunkiseutujen ilman
laatuun ja meluun liittyviä ongelmia. Toisaalta kaupungistuminen lisää joukkoliikenteen toi-
mintaedellytyksiä, mikä voi osaltaan vähentää ilman laatua heikentävien päästöjen ja melun
määrää.

Seurantatarpeiden yhteensovittaminen

Liikennejärjestelmän tilan seurannalle on monenlaisia tarpeita, jotka liittyvät erilaisiin kehi-
tyssuuntiin, joihin Suomi on sitoutunut. Esimerkiksi ilmastostrategia, kestävän kehityksen
indikaattorit ja väylälaitosten strategioiden suuntaaminen edellyttävät seurantajärjestelmältä
erilaisia ominaisuuksia. Lisäksi kansainvälinen tilastointi asettaa seurannalle erilaisia vaati-
muksia. Liikennejärjestelmän tilan seurannan kehittämiseksi olisi kartoitettava nykyiset, lä-
hitulevaisuuden ja tulevien vuosien seurantatarpeet mahdollisimman kattavasti, jotta seuran-
tajärjestelmä voisi tuottaa oikeanlaista tietoa eri tarpeisiin.
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LIITE 2
Maakuntakohtaisia taustatietoja väestöstä ja kotitalouksista
(Tilastokeskus 1998, Tilastokeskus 2001a)

maakunta asukkaita asunto-
kuntia

miehiä naisia alle 18-
vuotiaita

(%)

18-64-
vuotiaita

(%)

yli 64-
vuotiaita

(%)

talouksien
keskikoko

Etelä-Karjala 138 104 61 100 67 964 70 140 20 % 62 % 17 % 2,29
Etelä-Pohjanmaa 197 703 77 327 97 561 100 142 24 % 59 % 17 % 2,57
Etelä-Savo 205 300 74 286 100 500 104 800 21 % 61 % 18 % 2,29
Itä-Uusimaa 88 159 36 100 43 498 44 661 24 % 62 % 14 % 2,36
Kainuu 92 071 38 162 46 059 46 012 23 % 61 % 16 % 2,42
Kanta-Häme 164 914 72 794 80 065 84 849 22 % 61 % 17 % 2,25
Keski-Pohjanmaa 72 094 26 619 35 698 36 396 26 % 60 % 14 % 2,76
Keski-Suomi 231 210 110 625 113 495 117 715 23 % 62 % 15 % 2,38
Kymenlaakso 189 802 85 503 92 852 96 950 21 % 62 % 17 % 2,20
Lappi 196 647 80 987 98 819 97 828 24 % 62 % 14 % 2,47
Pirkanmaa 473 430 195 479 230 101 243 329 21 % 63 % 16 % 2,32
Pohjanmaa 174 099 71 036 86 054 88 045 23 % 60 % 17 % 2,49
Pohjois-Karjala 173 664 75 381 86 140 87 524 23 % 61 % 16 % 2,31
Pohjois-Pohjanmaa 360 753 138 251 180 722 180 031 27 % 61 % 12 % 2,69
Pohjois-Savo 220 282 109 003 107 945 112 337 22 % 62 % 16 % 2,35
Päijät-Häme 197 443 89 169 95 061 102 382 21 % 63 % 15 % 2,19
Satakunta 240 821 104 684 117 703 123 118 21 % 62 % 17 % 2,32
Uusimaa 1 274 475 565 500 609 589 664 886 22 % 67 % 11 % 2,30
Varsinais-Suomi 443 050 198 408 213 671 229 379 21 % 63 % 16 % 2,27

maakunta yksin
asuvia

(%)

alle
40 000
mk/v

40 000 -
79 999
mk/v

80 000 -
149 999

mk/v

150 000 -
199 999

mk/v

yli 200 000
mk/v

työllisiä
(%)

työttömiä
(%)

Etelä-Karjala 16 % 23 % 23 % 26 % 7 % 5 % 38 % 9 %
Etelä-Pohjanmaa 12 % 27 % 23 % 24 % 5 % 3 % 39 % 6 %
Etelä-Savo 16 % 26 % 25 % 25 % 6 % 4 % 36 % 9 %
Itä-Uusimaa 14 % 20 % 19 % 26 % 8 % 7 % 44 % 5 %
Kainuu 14 % 25 % 26 % 25 % 5 % 3 % 34 % 11 %
Kanta-Häme 16 % 20 % 23 % 28 % 7 % 4 % 41 % 7 %
Keski-Pohjanmaa 10 % 25 % 22 % 24 % 6 % 3 % 38 % 7 %
Keski-Suomi 15 % 23 % 23 % 25 % 6 % 4 % 38 % 9 %
Kymenlaakso 17 % 21 % 23 % 27 % 8 % 6 % 39 % 8 %
Lappi 14 % 24 % 25 % 24 % 7 % 4 % 35 % 11 %
Pirkanmaa 17 % 20 % 23 % 26 % 7 % 5 % 41 % 8 %
Pohjanmaa 13 % 24 % 22 % 26 % 7 % 5 % 42 % 5 %
Pohjois-Karjala 16 % 27 % 24 % 24 % 5 % 3 % 35 % 10 %
Pohjois-Pohjanmaa 12 % 23 % 21 % 24 % 6 % 4 % 38 % 8 %
Pohjois-Savo 15 % 25 % 23 % 25 % 6 % 4 % 37 % 8 %
Päijät-Häme 18 % 22 % 23 % 27 % 6 % 4 % 40 % 9 %
Satakunta 15 % 22 % 24 % 25 % 7 % 4 % 39 % 8 %
Uusimaa 18 % 17 % 17 % 27 % 9 % 9 % 48 % 5 %
Varsinais-Suomi 18 % 20 % 22 % 28 % 7 % 5 % 43 % 6 %



maakunta opiske-
lijoita

eläke-
läisiä

ok-talossa
asuvat

taloudet

rivi- tai pari-
talossa
asuvat

taloudet

kerros-
talossa
asuvat

taloudet

asuntojen
keski-

pinta-ala
(m2)

asumis-
väljyys

(m2/henkilö)

Etelä-Karjala 8 % 25 % 50 % 10 % 39 % 82,6 35,4
Etelä-Pohjanmaa 8 % 25 % 68 % 17 % 15 % 87,3 34,3
Etelä-Savo 8 % 27 % 49 % 17 % 34 % 81,6 35,1
Itä-Uusimaa 7 % 20 % 59 % 10 % 31 % 88,4 37,3
Kainuu 9 % 25 % 53 % 17 % 30 % 80,6 33,0
Kanta-Häme 7 % 24 % 47 % 12 % 41 % 83,5 36,3
Keski-Pohjanmaa 9 % 21 % 65 % 13 % 21 % 93,3 32,3
Keski-Suomi 9 % 22 % 44 % 15 % 41 % 80,8 33,7
Kymenlaakso 7 % 25 % 47 % 13 % 40 % 82,2 36,0
Lappi 9 % 22 % 57 % 14 % 29 % 82,4 33,2
Pirkanmaa 8 % 23 % 56 % 19 % 25 % 83,1 35,6
Pohjanmaa 8 % 23 % 54 % 9 % 36 % 89,8 35,7
Pohjois-Karjala 9 % 25 % 52 % 19 % 29 % 76,7 32,8
Pohjois-Pohjanmaa 10 % 20 % 52 % 17 % 30 % 86,2 31,4
Pohjois-Savo 9 % 25 % 45 % 16 % 40 % 79,8 33,3
Päijät-Häme 7 % 23 % 37 % 10 % 53 % 83,3 36,2
Satakunta 8 % 24 % 57 % 13 % 31 % 87,2 36,9
Uusimaa 7 % 17 % 49 % 23 % 28 % 83,8 35,2
Varsinais-Suomi 8 % 22 % 55 % 20 % 24 % 88,6 37,6

maakunta asuntojen
keskihinta
(mk/m2)

työmatkan
keski-

pituus (km)

kuntien
työpaikka-
omavarai-
suus (%)

työmatkan
pituus alle 2
km (osuus
työllisistä)

työmatkan
pituus yli 50
km (osuus
työllisistä)

muuttajien
%-osuus
kunnan

väestöstä

kesä-
mökkejä

Etelä-Karjala 3949 7,7 88 34 % 4 % 10,4 19 342
Etelä-Pohjanmaa 3468 8,9 94 42 % 5 % 8,9 11 163
Etelä-Savo 3443 8,2 91 36 % 4 % 11,0 39 990
Itä-Uusimaa 3897 7,9 81 28 % 4 % 10,3 10 017
Kainuu 3293 10,3 100 42 % 6 % 10,8 11 859
Kanta-Häme 3529 8,6 84 36 % 8 % 11,9 17 903
Keski-Pohjanmaa 3314 7,5 91 41 % 5 % 8,0 3 321
Keski-Suomi 3624 8,2 90 37 % 5 % 11,6 28 159
Kymenlaakso 3454 9,1 90 33 % 4 % 11,5 15 971
Lappi 4179 20,2 97 33 % 6 % 11,5 23 071
Pirkanmaa 3563 8,7 88 27 % 4 % 11,8 40 790
Pohjanmaa 3501 8,6 89 36 % 3 % 8,7 16 589
Pohjois-Karjala 3512 9,9 98 40 % 4 % 11,3 21 358
Pohjois-Pohjanmaa 3796 9,9 86 32 % 5 % 10,4 24 603
Pohjois-Savo 3592 8,0 94 44 % 6 % 11,3 26 712
Päijät-Häme 3681 8,7 91 34 % 5 % 12,4 18 781
Satakunta 3724 8,1 87 34 % 4 % 10,0 17 613
Uusimaa 4633 12,2 78 18 % 2 % 14,0 29 034
Varsinais-Suomi 3725 8,6 79 29 % 5 % 10,6 42 069



maakunta asumis-
menojen
osuus
kulutus-
menoista

kulkuneuvo-
menojen
osuus
kulutusmenoi
sta

matkailu-
menojen
osuus
kulutus-
menoista

asumis-
menojen
osuus
tuloista

liikenne-
menojen
osuus
tuloista

Etelä-Karjala 17 % 19 % 4 % 10 % 14 %
Etelä-Pohjanmaa 19 % 18 % 3 % 11 % 13 %
Etelä-Savo 20 % 17 % 4 % 12 % 13 %
Itä-Uusimaa 19 % 18 % 5 % 11 % 14 %
Kainuu 18 % 21 % 4 % 11 % 15 %
Kanta-Häme 19 % 16 % 5 % 11 % 12 %
Keski-Pohjanmaa 16 % 21 % 4 % 10 % 16 %
Keski-Suomi 19 % 17 % 5 % 12 % 14 %
Kymenlaakso 18 % 18 % 5 % 10 % 13 %
Lappi 19 % 18 % 4 % 12 % 14 %
Pirkanmaa 18 % 15 % 6 % 11 % 13 %
Pohjanmaa 18 % 18 % 4 % 10 % 13 %
Pohjois-Karjala 19 % 17 % 4 % 12 % 13 %
Pohjois-Pohjanmaa 18 % 18 % 4 % 11 % 13 %
Pohjois-Savo 20 % 16 % 4 % 12 % 13 %
Päijät-Häme 19 % 15 % 5 % 11 % 11 %
Satakunta 19 % 15 % 5 % 11 % 12 %
Uusimaa 21 % 14 % 8 % 12 % 13 %
Varsinais-Suomi 19 % 16 % 6 % 11 % 13 %



LIITE 3
Liikenneturvallisuuden maakunnittaiset tunnusluvut

Maakunta Hevaonn/104 as Kuolleet/106 as Hevaonn/107 km Kuolleet/109 km vakavuusaste
Uusimaa 17,6 30 2,0 3,4 13,0
Varsinais-Suomi 22,8 61 2,7 7,2 18,0
Satakunta 27,1 76 3,0 8,4 24,9
Kanta-Häme 20,2 64 2,3 7,2 19,7
Pirkanmaa 19,6 63 2,3 7,4 19,2
Päijät-Häme 19,4 81 2,3 9,7 18,0
Kymenlaakso 20,3 67 2,5 8,2 19,0
Etelä-Karjala 20,5 73 2,3 8,3 17,7
Etelä-Savo 20,9 82 2,6 10,4 21,0
Pohjois-Savo 20,8 68 2,6 8,6 19,7
Pohjois-Karjala 19,6 81 2,4 9,8 20,8
Keski-Suomi 18,1 77 2,2 9,3 19,8
Etelä-Pohjanmaa 24,8 103 2,8 11,7 25,5
Pohjanmaa 19,4 74 2,3 8,8 17,2
Keski-Pohjanmaa 18,1 61 2,1 7,2 17,1
Pohjois-Pohjanmaa 18,5 75 2,3 9,2 19,8
Kainuu 19,9 74 2,4 9,1 19,9
Lappi 22,0 82 3,0 11,1 19,1
Itä-Uusimaa 23,8 89 2,2 8,3 20,4
Koko maa 20,1 63 2,4 7,5 18,0

Vakavuusaste = onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden yhteenlaskettu määrä
onnettomuusmäärän suhteutettuna, yksikkönä uhrien määrä/100 onnettomuutta.


