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TIIVISTELMÄ  

Euroopan yhteisön komissio julkisti loppuvuodesta  1995  Vihreän kirjan lii-
kenteen oikeudenmukaisesta  ja  tehokkaasta  hinnoittelusta  keskustelun 
pohjaksi. Siinä ehdotetaan  rajakustannushinnoitteluun  siirtymistä liikentees-
sä eli aiheuttaja maksaa -periaatteen omaksumista nykyistä paremmin sekä 
kiinteiden kustannusten kattamista  liikennemuodoilta kerättävillä maksuilla. 
Rajakustannushinnoittelun  taloustieteelliset periaatteet käydään läpi tässä 
työssä sekä vastataan  hinnoittelua  kohtaan esitettyyn kritiikkiin. 

Vihreän kirjan  hinnoitteluehdotus  muuttaa paikoin huomattavasti nykyistä 
 keskimääräisiin  kustannuksiin perustuvaa liikenteen  hinnoittelua.  Yhteiskun-

nan  kokonaishyvinvoinnin  kannalta siirtyminen  rajakustannushinnoitteluun 
 on  parempi ratkaisu kuin nykytilanteen pitäminen ennallaan, koska liiken-

teestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan pienene-
vät. Tähän  on  kaksi syytä: nykyiset, paikoin  ja  ajoittain liian korkeat hinnat 
estävät hyödyllisen liikenteen kulun  ja  toisaalta nykyiset, paikoin  ja  ajoittain 
liian alhaiset hinnat houkuttelevat tielle turhaa liikennettä. Koska ruuhkat  ja 

 liikenteen  ympäristövaikutukset  ovat Keski-Euroopassa huomattavasti suu-
remmat kuin Suomessa, myös muutokset liikenteen hinnoissa tulevat siellä 
olemaan suuremmat. 

Suomessa tieliikenteen aiheuttamat yhteiskuntataloudelliset kustannukset 
vaihtelevat  herkkyystarkastelun  perusteella  13-27  mrd  mk:n välillä vuonna 

 1996,  kun ne  tielaitoksen  nykyisillä  arvotuksilla  ovat  16  mrd  mk.  Tieliiken-
teeltä  perityt  erityisverot  ovat  18-20  mrd  mk. Koska  kustannusvastaavuus 

 näin  ollen  pääosin toteutuu,  on  oletettavaa, että Vihreän kirjan ehdotukset 
eivät aiheuta suuria muuttuvien verojen  korotuspaineita  Suomessa lukuunot-
tamatta  raskaimpien  ajoneuvojen osalta. Tieliikenteen  rajakustannusvastaa-
vuutta  hieman heikompi  kokonaiskustannusvastaavuus  heijastaa kiinteiden 
kustannusten suurta osuutta Suomen tieverkon kehittämisessä, hoidossa  ja 

 ylläpidossa.  Tämä  tulos  tukee sitä käsitystä, että Vihreän kirjan soveltami-
sen kannalta Suomen erityisenä huolena ovat pitkistä  etäisyyksistä  ja 

 ohuista  liikennevirroista  aiheutuvat suuret  tienpidon  kiinteät kustannukset  ja 
 niiden kattamiseen liittyvät periaatteet. 

Tieliikenteen hinnoittelun muutoksia tutkitaan  numeerisesti olettamalla,  että 
polttoaineen hintaa korotetaan  50  %  tai  lasketaan  33  %. Mallianalyysien 

 mukaan  pitkämatkaisessa,  kuntien välisessä  henkilöautoliikenteen  muuttu-
vat maksut ovat hieman  (n. 4  p/km)  liian korkeat.  Kaupunkiliikenteessa  pai-
kallisten  ympäristöhaittojen  ja  ruuhkien takia  henkilöautoliikenteen  muuttuvat 
maksut ovat ruuhka-aikoina  25-30  %  (15-20  p/km)  ja  ruuhka-aikojen ulko-
puolella noin  15  %  (10  p/km)  liian alhaiset. Pitkällä aikavälillä, jolloin maan- 
käytöllä  on  mandollisuus sopeutua muutoksiin, ruuhka-ajan muuttuvia mak-
suja voidaan nostaa yli  50  %  (yli  35  p/km)  yhteiskuntataloudellisen  optimin 

 saavuttamiseksi. Tavaraliikenteen hinnat ovat keskimäärin kohdallaan. Ylei-
sesti hinnoittelun muuttaminen muuttaa  tulonjakoa  yhteiskunnassa: hinnan-
korotus tieliikenteen haitaksi  ja  -lasku eduksi. 

Ennen kuin Vihreän kirjan ehdotuksia voidaan viedä eteenpäin tarvitaan 
lisää tietoa  rajakustannushinnofttelun operationalisoinnista,  kiinteiden kus-
tannusten  kohdentamisesta, kustannusvastaavuuteen sisällytettävistä eristä, 

 sekä instituutioiden merkityksestä päätöksenteossa.  



SIKOW-MAGNY, Catharina, METSARANTA,  Heikki  ja  PESONEN, Hannu:  The impacts of changes 
in road transport pricing, Finnish National Road Administration, Helsinki 1996. 

ABSTRACT 

The Commission of the European Communities submifted for discussion 
a Green Paper "Towards Fair And Efficient Pricing in Transport" in the end 
of the year 1995. It is suggested in the Green Paper that marginal cost pric-
ing, i.e. "polluter pays" principle is adopted in transport and total cost cover-
age by mode is required. ln this study, the economic principles of marginal 
cost pricing, as presented in the Green Paper, are analysed. 

The pricing proposal of the Green Paper will considerably change the pres-
ent pricing of transport which is based on fiscal objectives. The application 
of marginal cost pricing will decrease total costs caused by transport and 
therefore increase society's welfare. This is due to the fact that currently in 
times and at places too high prices prevent beneficial traffic. On the other 
hand, in times and at places too low prices induce unnecessary traffic. As 
congestion and environmental damage caused by transport are more severe 
in Central Europe than in Finland, also the necessary changes in transport 
pricing will be bigger there. 

ln  Finland, the socio-economic costs of road transport vary between 13-27 
billion FIM in 1996, following different assumptions. The valuations currently 
used by the Finnish National Road Administration give a result of 16 billion 
FIM. The special taxes collected from road transport will be 18-20 billion FIM 
in 1996. Since taxes on average cover costs, it can be assumed that the 
proposal in the Green Paper will not set a great pressure on raising variable 
taxes of road transport in Finland, with the exception of the heaviest vehi-
cles. The total cost responsibility of road transport is not achieved as well as 
the marginal cost responsibility. This reflects the importance of fixed costs in 
road maintenance and construction. The result supports the intuition that 
Finland's main concerns in implementing the suggestions of the Green Pa-
per stem from fixed costs of road production caused by long distances and 
low traffic volumes, and the principles for covering them. 

The impacts of changing the pricing of road transport are studied numeri-
cally by assuming fuel price to be raised by 50 % or lowered by 33 %. Ac-
cording to model analyses, the variable charges for long distance passenger 
car traffic are slightly (0,04 FIM/km) high. Due to the local costs of pollution 
and congestion, the variable charges for urban vehicle peak and off peak 
traffic are 25-30% (0,15-0,20 FIM/km) and 15% (0,10 FIM/km) too low, 
respectively. ln the long run when land use adapts, the variable charges for 
urban vehicle peak traffic can be raised by more than 50 % (>0,35 FIM/km) 
to obtain the socio-economic optimum. The prices for goods transport on 
roads are correct on the average. Generally, the changes in transport pric-
ing will change the distribution of income; road transport will benefit from 
lowering the prices while the raising of prices will harm it. 

Prior to the implementation of the Green Paper, the following subjects need 
to be studied in more detail: the distribution of costs and benefits, the defini-
tion of costs to be covered, the principles of the allocation of fixed costs to 
different user groups, the operationalisation of marginal cost pricing, and the 
role of institutions in the decision making process. 



ALKUSANAT  

Liikenteen hinnoittelu  on  ollut suosittu puheenaihe  sen  jälkeen, kun Euroo-
pan Unioni julkaisi asiaa käsittelevän Vihreän kirjansa vuoden  1995  lopulla. 

 Asia on  osoittautunut erittäin vaikeaksi omaksua  ja  keskustelun osapuolilla 
näyttää välillä olevan vaikeuksia toistensa ymmärtämisessä. Suomen kan-
nalta  on  tärkeää tietää, miten kustannusvastaavuuden tavoittelu meillä vai-
kuttaisi liikenteen hintoihin  ja  sitä kautta yhteiskunnan eri sektoreiden toimin-
toihin. Tässä tutkimuksessa  on  karkeasti, lähinnä makrotasolla selvitetty 
tieliikenteen hinnoittelun muutosten yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. Vai-
kutusten tarkempi  ja kohderyhmittäinen  selvittäminen edellyttäisi hinnoittelun 
operationalisointia, ts. olisi tiedettävä, kuinka hinnoittelutoimet käytännössä 
toteutettaisiin (esim. ns. Eurovignette raskaan liikenteen verottamiseksi). 
Ennen linjanvetoja suuntaan  tai  toiseen tarvitaan vielä paljon tutkimusta, 
tutkimustulosten kansantajuistamista  ja  keskustelua eri näkökulmista. 

Tutkimus  on  tehty  LT-Konsultit Oy:ssä, jossa siitä ovat vastanneet Catharina 
Sikow-Magny,  Heikki  Metsäranta  ja  Hannu Pesonen. Työhön ovat myös 
osallistuneet Harri Lahelma sekä Hannu Lehto. Lisäksi tutkimuksen eri vai-
heissa  on  kuultu lukuisia liikennealan asiantuntijoita. Selvitys  on  osa  'Tien- 
pidon yhteiskunnalliset vaikutukset" -tutkimusohjelmaa  ja sen  teemaa  'Tie-
liikenteen hinnoittelu". Tutkijat vastaavat raportissa esitetyistä mielipiteistä. 

Helsingissä joulukuussa  1996  

Juha Parantainen 
Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjelma 
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1  JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Euroopan yhteisöjen komissio julkisti keskustelun pohjaksi loppuvuodesta 
 1995  ehdotuksen, Vihreän kirjan, liikenteen oikeudenmukaisesta  ja  tehok-

kaasta  hinnoittelusta.  Tarve Vihreälle  kirjalle  ja sen  sisältämäf  le  uudenlaisel-
le  liikennepolitiikalle  sai alkunsa kesällä  1995  Cannes'in  huippukokoukses-
sa, jossa  perättiin  toimenpiteitä  tasavertaisempien kilpailuolosuhteiden  luo-
miseksi liikennemuotojen välille. Vihreän kirjan lähtökohtana  on  yhtäältä  se 

 tosiasia, että hyvä  liikennejärjestelmä  on  nyky-yhteiskuntamme  ja  taloutem-
me perusta, mutta myös huoli ruuhkautumisen jatkuvasta  pahenemisesta, 

 ympäristön tilasta sekä onnettomuuksien määrästä. Suomessa liikenteen 
ulkoiset haitat  ja  väyläkustannukset  huomioon ottavaa kaksiosaista  hinnoit-
telua  ehdotetaan liikenneministeriön teettämässä  ns. VATI:n  työssä vuoden 

 1995  alussa. 

Vihreässä kirjassa hahmotellaan sellaista liikenteen  hinnoittelujärjestelmää 
 osana yleistä, laajempaa  liikennepolitiikkaa,  joka  on  nykyistä, pitkälti  fiskaa-

lisiin  tekijöihin perustuvaa verotusta  oikeudenmukaisempi  ja  tehokkaampi. 
Vihreässä kirjassa ehdotetaan  rajakustannushinnoitteluun  siirtymistä eli ai-
heuttaja maksaa -periaatteen omaksumista nykyistä paremmin sekä myös 
kiinteiden kustannusten kattamista  liikennemuodoilta kerättävillä maksuilla. 

 Sinänsä ehdotus ei ole uusi:  jo  1 800-luvun lopulla  on  osoitettu, että  rajakus-
tannushinnoittelu  johtaa tehokkaaseen resurssien käyttöön  ja  yhteiskunnan 
hyvinvoinnin maksimointiin. Tieliikenteen  ruuhkahinnoittelua  ehdotti  Jules 

 Dupuit  jo  vuonna  1844.  

Rajakustannushinnoittelun käyttöönottoa liikennesektorille  rajoitti pitkään 
teknologia: maksuja ei ollut mandollista periä paikan, ajan  ja  ajoneuvon mu-
kaan  eriytetysti.  Teknologian  kehittyessä  rajakustannushinnoittelun  sovel-
taminen  on  kuitenkin  tullut  mandolliseksi. Toiseksi liikenteen ulkoiset haitat 

 on  koettu viime aikoihin saakka  sen  verran pieniksi, että niihin ei ole katsottu 
tarpeelliseksi puuttua. Kuitenkin maapallon resurssien niukkuus  ja  epätasai-
nen jakautuminen  ja  niistä johdettu tavoite kestävästä kehityksestä ovat teh-
neet aiheuttaja maksaa -periaatteen soveltamisesta  liikennesektorille  (sekä 
muille ulkoisia haittoja  aiheuttaville  aloille) erittäin ajankohtaisen kysymyk-
sen. Kolmanneksi  liikennesektorilla  on  perinteisesti käytetty sääntöjä  ja  rajoi-
tuksia hinnoittelun sijasta. Myös tässä suhteessa ollaan siirtymässä enene-
vässä määrin markkinatalouden  ja  taloudellisten  ohjauskeinojen  suuntaan. 

Liikenteen hinnoittelun muuttaminen nykyisestä  fiskaalisista  ja  pitkälti  kes-
kimääräisiin  kustannuksiin perustuvista veroista  ja  maksuista kohti  rajakus-
tannushinnoittelua  parantaa Vihreän kirjan mukaan  EU:n  kilpailukykyä  ja 

 hyvinvointia. Ruuhkien, ilmansaasteiden  ja  onnettomuuksien vähentyessä 
myös niistä aiheutuvat kustannukset, jotka nyt tulevat Euroopan  kansantalo-
uksien  maksettaviksi, pienenevät. Tämä mandollistaa muiden verojen  ja 

 maksujen, kuten välillisten  paIkkaan  liittyvien verojen  ja  maksujen alentami-
sen  ja  sitä kautta työllisyyden paranemisen. 

Hinnoittelun muutosten vaikutuksia arvioidaan  EU:n  Vihreässä kirjassa lä- 
hinnä yleisellä,  makrotasolla. Mikrotason  vaikutuksia kuten vaikutusten  koh- 
dentumista EU:n jäsenmaihin  tai  eri  ihmisryhmiin  siinä ei juurikaan  selvitetä. 
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1  JOHDANTO 

Tässä  on  taustalla tietysti  se  lausumaton  oletus, että koska taloustieteen 
perusteella tiedetään  rajakustannushinnoittelun  laskevan liikenteestä yhteis-
kunnalle aiheutuvia  kokonaiskustannuksia  nykyiseen verrattuna, mandolliset 
negatiiviset vaikutukset voidaan kompensoida  säästyvillä  varoilla. 

Tämän työn tavoitteena  on  viedä hinnoittelun muutosten  vaikutustarkastelu
-ja askel  eteenpäin  EU:n  Vihreän kirjan ehdotusten pohjalta. Työ  on  osa  tie- 

laitoksen  "Tienpidon  yhteiskunnalliset vaikutukset" -tutkimusohjelmaa  ja sen 
 teemaa "Tieliikenteen hinnoittelu". Tässä työssä keskitytään hinnoittelun 
 analysointiin,  muiden liikennepoliittisten keinojen tehokkuutta  ja  vaikutuksia 

arvioidaan  vain  yleisellä,  periaatteelliseHa  tasolla. Vaikka työn "teoriaosassa" 
hinnoittelu käsittää kaikki  lilkennemuodot,  työn painopiste  on  tieliikenteen 
hinnoittelussa  ja sen  vaikutusten arvioinnissa. 

Työ etenee seuraavasti. Luvussa  2  esitetään tekijöitä, jotka asettavat painei-
ta liikenteen hinnoittelun muuttamiselle. Niihin kuuluu myös  EU:n  Vihreän 
kirjan ehdotukset. Luvussa  3  käydään lyhyesti läpi  rajakustannushinnoittelun 

 taloustieteelliset periaatteet  ja  siihen siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset 
yleisellä tasolla. Tämän jälkeen luvussa  4  rajakustannushinnoittelua  tarkas-
tellaan osana muuta liikenne-  ja  yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa  ja 

 tuodaan esille ne tilanteet, joissa taloustieteen mukaan  rajakustannushin-
noittelusta  sekä  kokonaiskustannusvastaavuudesta  voidaan poiketa. Lukuun 

 5 on  koottu hinnoittelun  ja  Vihreän kirjan saamaa kritiikkiä  ja  pyritään selvit-
tämään, mistä tässä  kritiikissä  on  kyse, milloin  se  tulee ottaa huomioon 
päätöksissä  hinnoittelusta  ja  milloin  se  ei ole relevanttia. Luvussa  6  selvite-
tään tieliikenteen hinnoittelun nykytilaa Suomessa  tarkentamalla  kustannus

-vastaavuustarkasteluja  edelleen sekä analysoidaan  kustannusvastaavuuden 
 herkkyyttä  oletusten  ja arvostusten  muutoksille. Tieliikenteen hinnoittelun 

muutosten lyhyen  ja  pitkän aikavälin vaikutuksia tutkitaan  numeerisesti  lu-
vussa  7.  Työn johtopäätökset  ja kehittämisehdotukset  on  koottu lukuun  8.  
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2  HINNOITTELUUN  KOHDISTUVAT  MUUTOSPAINEET  

2 HINNOITTELUUN  KOHDISTUVAT  MUUTOSPAINEET  

2.1  EU:n  Vihreän kirjan ehdotus liikenteen hinnoitteluksi  

Euroopan Komissio ehdottaa Vihreässä kirjassaan "Kohti oikeudenmukaista 
 ja  tehokasta liikenteen hinnoittelua"  (Towards fair and efficient pricing in 

transport; European Commission, 1995),  että liikenteessä siirryttäisiin  raja-
kustannushinnoitteluun  eli aiheuttaja maksaa -periaate omaksutaan nykyistä 
paremmin  ja  että liikennemuodoilta edellytetään kokonaiskustannusvastaa-
vuutta. Vihreän kirjan ehdotuksen tavoitteena  on  parantaa liikenteen tehok-
kuutta, minimoida liikenteestä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset sekä 
näin parantaa Euroopan yhteisön kilpailukykyä  ja  työllisyyttä. 

Vihreässä kirjassa tehdään ehdotus sekä lyhyellä aikavälillä toteutettavasta 
hinnoittelujärjestelmästä, joka perustuu nykyteknologiaan, että pitkän aika-
välin "optimaalisesta" hinnoittelusta. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi lii-
kenteen kustannukset (luku  2.1)  sekä ehdotukset lyhyen  ja  pitkän aikavälin 
hinnoitteluksi (luku  2.2).  Luvussa  2.3  esitetään yleisellä tasolla suuntaviivat 
kerättyjen maksujen käytöstä.  

2.1.1  Liikenteen kustannukset 

Vihreässä kirjassa liikenteen yhteiskuntataloudelliset kustannukset jaetaan 
sisäisiin kustannuksiin, joista liikenteessä mukanaolijat  jo  vastaavat esim. 
omana aikana  ja  polttoaineen hinnassa sekä matkalippuina, sekä ulkoislin 
kustannuksiin, joista  osa katetaan  nykyisillä liikenteen veroilla  ja maksuilla 

 mutta joista  osa  jää  muun yhteiskunnan katettavaksi (taulukko  1).  

Taulukko  1. Vthreän  kirjan mukaisen liikenteen yhteiskuntataloudelliset kus-
tannukset (lähde:  European Commission, 1995 s. 4)  

Yhteiskuntataloudellinen kustannus 

Kustannustyyppi  Sisäinen kustannus  J  Ulkoinen kustannus 

Matkakustannus 
-  polttoaine-, ajoneuvo, -  muiden maksamat kus- 
aikakustannus tannukset (esim.  ilmainen 

matkaliput paikoitus)  

Väyläkustannus 
- käyttömaksut,  ajoneuvo-  ja - kattamattomat väyläkus- 
polttoaineverot tannukset  

Onnettomuudet 
-  vakuutus - kattamattomat  muille ai- 

-  omat onnettomuuskustan- heutetut onnettomuuskus- 

nukset tannukset 

Ympäristöhaitat 
-  omat haitat -  päästöt, melu, estevaiku- 

tus  
Ruuhkautuminen 

-  oma aikakustannus -  muille aiheutettu viivästy- 
minen 
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Vihreän kirjan kustannusten määrittely  on  hyvin perinteinen. Ainoastaan 
 kattamattomien väyläkustannusten  määrittäminen  ulkoisiksi  kustannuksiksi 

ei täysin vastaa yleistä käytäntöä. Yleensä  väyläkustannuksista ulkoiseksi 
 katsotaan liikenteen aiheuttama väylien kuluminen. Sitä vastoin muita inves-

tointeja  väyliin,  kuten laadun parantaminen  (standardin  nosto), kiinteät ylläpi-
to-  ja  hoitokustannukset  ja  uudet yhteydet, pidetään  kiinteinä, liikennemää-
ristä  riippumattomina  kustannuksina,  joiden  kattaminen  liikenteeltä  perittävil

-lä  maksuilla  ei aina ole yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta perusteltua.  

EU:n  Vihreässä kirjassa aiheuttaja maksaa -periaate ulotetaan  käsfttämään 
 koko  liikennesektori  tai  liikennemuoto,  kun  rajakustannushinnoittelussa  se 

 yleisemmin tarkoittaa viimeisimmän kilometrin  tai  matkan  aiheuttamia kus-
tannuksia. Maksujen  kohdistamisessa  kiinteiden kustannusten osalta tämä 
voi johtaa hyvin erilaiseen lopputulokseen: Vihreän kirjan perusteella  liiken-
nemuodon  tulee kattaa kaikki kustannukset, kun taas  rajakustannushinnoit-
telu  mandollistaa kiinteiden kustannusten kattamisen muistakin lähteistä (ks. 
tarkemmin luku  4.2.1). 

2.1.2  Lyhyen  ja  pitkän aikavälin hinnat 

Vihreässä kirjassa esitetään sekä lyhyen aikavälin,  nykyteknologiaan  perus-
tuva  hinnoittelujärjestelmä  että pitkän aikavälin, "optimaalinen" hinnoittelu. 
Pitkän aikavälin ehdotus toteuttaa aiheuttaja maksaa -periaatetta kaikkien 

 haittatekijöiden  osalta.  Ehdotetut  maksut molempien ehdotusten osalta  on 
 koottu  taulukkoon  2  seuraavalla sivulla. 

Vihreän kirjan mukaan liikenteen hinnoittelun tulee täyttää seuraavat kolme 
kriteeriä:  

•  Perittyjen verojen  ja  maksujen tulee heijastaa todellisia  aiheutettuja  kus-
tannuksia eli  rajakustannuksia  yksittäisen käyttäjän tasolla.  

• Väylämaksujen  tulee kattaa kaikki  väylänpidosta  aiheutuvat kustannukset 
eli  liikennemuodolta  edellytetään pääsääntöisesti  kokonaiskustannusvas-
taavuutta. Väylänpidon  kustannuksiin sisältyvät kuitenkin  vain  liikennettä 
hyödyttävät investoinnit, sitä vastoin muista, kuten aluepoliittisista, syistä 
tehtyjä investointeja ei tule niihin sisällyttää ainakaan  täysimääräisenä. 

• Hinnoittelujärjestelmän  tulee olla läpinäkyvä  ja  ymmärrettävä. 

Koska hinnoittelun muuttamisella  on  sekä positiivisia että negatiivisia vaiku-
tuksia eri  ihmis-  ja  käyttäjäryhmiin, EU:n  aikomuksena  on  edetä vaiheittain 
Vihreän kirjan ehdotusten suuntaan.  Ensivaiheessa  muutokset tulevat  koh-
distumaan tieliikenteeseen  ja  siinä lähinnä seuraaviin  toimenpidekokonai-
suuksiin:  raskaiden kuorma-autojen  verotusperusteiden  tarkistaminen (Euro- 
vignette),  ajan  ja  paikan mukaan vaihtelevien  tietullien  kehittelyn jatkaminen, 

 ajoneuvoveron porrastaminen päästö-  ja  meluominaisuuksien  mukaan sekä 
elektronisesti  perittävien kilometriverojen  mandollisuuksien selvittäminen.  
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Taulukko  2.  Vihreän kirjan alusta  va  ehdotus lyhyen  ja  pitkän aikavälin  hin
-noiksi  (Lähde:  European Commission, 1995 s. 44)  

Lyhyt  / keskipitkä aikaväli Pitkä aikaväli 	_____________  

Tiet [  Muut Tiet Muut 

Väylä- *  nykyisten * infrastrulctuu- *  elektroninen * väylämaksu  ja  
kustannukset maksujen suu- rin  käyttöön tienkäytön  hin-  muita väylän  
ja  ruuhkat rempi differen-  perustuvat noittelu  käyttöön liittyviä 

tiointi aiheutet-  maksut maksuja 

tujen  haittojen 
mukaan 
* kilometrimak- 
su raskaille  
ajoneuvoilla 
* ruuhkatullit ________________ ________________ ________________ 

Onnetto- * vakuutusmaksujärjestelmän * vakuutusmaksujärjestelmä,  joka 

muudet kattavuuden  asteittainen lisäämi- kattaa kaikki liikenteen aiheutta- 
nen  mat  ulkoiset onnettomuuskustan- 

nukset täysimääräisenä  ja  joka 
ottaa huomioon yksilöiden väliset 
erot onnettomuusriskissä 

Päästöt  ja  *  ha:  vuotuinen * päästöverot * haittaverot,  jotka perustuvat  to- 
melu päästömaksu  asteittain haitto- dellisiin päästömääriin  ja  meluta- 

(mandollisesti jen  mukaan  soon  ja  jotka ovat erisuuruiset eri 

kilometrimaksu) *  002  haittavero  alueilla  ja  mandollisesti vuorokau- 

* ka: lisämaksu  den  aikoina 

kilometri- 
maksuun 
* erilaistettu 
päästövero  
polttoaineen 
ominaisuuksien 
mukaan 
*  002  haittavero  

2.L3  Kerättyjen varojen käyttö 

Vihreässä kirjassa ei kuvata kerättyjen maksujen käyttöön liittyviä periaattei-
ta ehkä siksi, että niitä pidetään itsestään selvinä. Yleisesti voidaan sanoa, 
että aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti kerätyt maksut käytetään 
siellä, missä kustannuksia aiheutuu.  Liikennesektorin  kannalta tämä tarkoit-
taa karkealla tasolla seuraavaa (ks. tarkemmin Liikenneministeriö,  1995):  
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•  Väylien kulumisesta perityt maksut tuloutetaan väylänpitäjälle  ja  ne käyte-
tään väylien ylläpitoon. 

Ruuhkamaksut tuloutetaan väylänpitäjälle  ja  ne käytetään yhteiskuntata-
loudellisesti kannattaviin kapasiteetti-investointeihin. Samalla lasketaan 
niitä autoiluun liittyviä veroja, joilla nykyjärjestelmässä katetaan kyseiset 
investoinnit. 

Kiinteät maksut, jotka peritään liikenneinfrastruktuurin laajuutta  ja  laatua 
pararitavien investointien kattamiseksi, tuloutetaan väylänpitäjälle. Näin 
kerätyt tulot käytetään ylläpidon  ja  hoidon kiinteiden kustannusten katta-
miseen, uusien väylien rakentamiseen sekä muihin laadullisiin  paran-
nuksiin.  Samalla lasketaan niitä veroja, joilla nykyjärjestelmässä katetaan 
kyseiset investoinnit. Kiinteiue maksuille  on  olennaista, että niiden maksa-
jat osallistuvat niiden tason  ja  toisaalta tarpeellisen palvelutason määrit-
tämiseen yhdessä väylänpitäjän kanssa. 

Ympäristöhaittojen (melun  ja  päästöjen) kattamiseksi perityt  verot tuloute-
taan  valtion  ja  kuntien yleiseen budjettiin aiheutettujen haittojen suhtees-
sa. Useimmiten ehdotetaan, että näin kerätyt  varat  palautetaan kansa-
laisille alentamalla yleisiä veroja kuten  tulo-  tai  arvonlisäveroa.  Joissakin 
tapauksissa niitä voidaan käyttää yhteiskuntataloudellisesti kannattaviin 
investointeihin liikennesektorilla  tai  muilla aloilla. 

•  Muulle yhteiskunnalle aiheutettujen onnettomuuskustannusten  kattami-
seksi perityt maksut tuloutetaan valtiolle  ja  kunnille.  Sillä  osalla tuloista, 
joka vastaa resurssikustannusta, katetaan sairaaloiden kiinteitä menoja. 
Tämä mandollistaa niiden verojen alentamisen, joilla nykyisin katetaan 
kyseiset menot.  Sillä  osalla, joka kuvastaa hyvinvoinnin menetystä, palau-
tetaan kansalaisille yleisten verojen alennuksina.  

2.2  Suomen ympäristöpolitiikka  ja  kansainväliset sopimukset  

Suomi on  sitoutunut toteuttamaan kasvihuonekaasujen vähennystoimia, 
joita edellyttävät kesällä  1992 Rio de  Janeirossa järjestetyssä Yhdistyneiden 
kansakuntien Ympäristö-  ja kehityskokouksessa allekirjoitetut  asiakirjat. 
Toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi edellyttävät myös YK:n  ja  Euroopan 
Talouskomission (ECE) jäsenmaiden aiemmin allekirjoittamat pöytäkirjat, 
jotka liittyvät rikkiyhdisteiden, typenoksidien  ja haihtuvien  orgaanisten yhdis-
teiden päästöjen rajoittamiseen. Päästötavoitteet  on  asetettu eri  maiden 

 kokonaispäästöille.  Näiden pohjalta liikenneministeriö  on  lokakuussa  1994 
 vahvistanut toimenpideohjelman liikenteen ympäristöhaittojen vähentämi-

seksi Suomessa (Liikenneministeriö,  1994a).  

Toimenpideohjelma  pohjautuu laajapohjaiseen valmisteluun  ja sen  laadin-
nassa  on  otettu huomioon Suomen raportoimisvelvollisuus liikenteen ympä-
ristöhaittojen vähentämisohjelmistaan  mm.  Euroopan liikenneministerien 
konferenssille (ECMT)  ja OECD:lle.  Toimista suurin  osa  kohdistuu tieliiken-
teeseen, koska  sen ympäristövaikutukset  ovat muihin liikennemuotoihin ver-
rattuna selvästi suuremmat. Toimenpideohjelman mukaan (Liikenneminis-
teriö,  1 994a  



16 	 Tiellikenteen  hinnoittelun muutosten vaikutukset  

2  HINNOITTELUUN  KOHDISTUVAT  MUUTOSPAINEET 

Liikennejärjestelmien  suunnittelun  ja  liikenteen hoidon lähtökoh-
daksi otetaan kestävän kehityksen toteuttaminen. Päämääränä 

 on  vähentää pitkällä tähtäyksellä merkittävästi liikenteen haittoja 
ympäristölle. 

Tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää Toisen parlamentaarisen lii-
kennekomitean mietinnön (Liikenne  2000)  mukaan teknisten keinojen lisäksi 
rakenteellisia  ja  taloudellisia ohjauskeinoja. Erityisesti liikenteen hinnoitte-
luun liittyvinä mainitaan liikenneministeriön ympäristöpolitiikassa seuraavat 
toimintalinjat (Liikenneministeriö,  1994a, s. 4-5):  

•  Liikenteen kasvua hillitään yhteiskunnallisesti hyväksyttävin rakenteellisin 
 ja  taloudellisin keinoin. 

•  Taloudellisella ohjauksella tuetaan valittuja yhteiskuntapoliittisia päämää-
riä ottaen huomioon EU:n kehitys. 

•  Taloudellisten ohjauskeinojen käytössä ovat periaatteina kustannusvas-
taavuus ottaen huomioon yhteiskunnalliset kustannukset, jatkuvuus,  en

-nakoitavuus  ja  usean ohjauskeinon yhtäaikainen käyttö. 

•  Verotuksen painopistettä siirretään edelleen ajoneuvojen käytön verotuk-
sen suuntaan. Ympäristön kannalta edullisia liikennemuotoja tuetaan. 
Taloudellisia ohjauskeinoja käytetään saastuttaja maksaa  ja  käyttäjä 
maksaa -periaatteiden mukaisesti. 

Liikenneministeriö toimenpideohjelmassa  on  listattu  vuodelle  2000  asetetut 
tavoitteet liikenteen ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Tavoitteet  on  asetet-
tu siten, että liikenteen kasvihuonekaasujen osalta toteutetaan YK:n ilmas-
tomuutosta koskevan puitesopimuksen velvoitteet sekä EU:n tavoite hiilidi-
oksidipäästöjen vähentämisestä. Näistä tavoitteista tieliikenteen hinnoittelun 
kannalta relevantteja ovat: 

• liikennesektorilta  aiheutuvat kasvihuonekaasujen päästöt ovat vuonna 
 2000  vuoden  1990  tasolla 

•  liikenteen aiheuttamat typenoksidien päästöt ovat vähentyneet  30  %  vuo-
den  1980  tasosta vuoteen  2000  mennessä 

•  liikenteestä aiheutuvat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt ovat 
vuonna  2000  vähentyneet  50  %  vuoden  1988  tasosta. 

Typenoksidi-,  häkä-  ja hiilivetypäästöihin  vaikuttaa merkittävästi katalysaat-
torilla varustettujen ajoneuvojen osuuden lisääntyminen. Tällä hetkellä kata-
lysaattorilla varustettujen henkilöautojen osuus  on  kuitenkin  vain  noin  20  % 
henkilöautokannasta  (27  % suoritteesta).  Arvioiden mukaan  (Kallberg,  1995) 
on  hyvin todennäköistä, että henkilöautojen keski-ikä vuonna  2000 on 9 

 vuotta  tai  enemmän. Tämä merkitsee sitä, että vuonna  1991 tai  sen  jälkeen 
rekisteröityjen  ja katalysaattorilla  varustettujen henkilöautojen osuus  on  ta-
voitetilanteessa  enintään  50  %. Ajosuoritteesta katalysaattorilla  varustettu-
jen ajonéuvojen osuus  on  tällöin noin  60  %. 
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VTT:n  LIISA  95  -laskentajärjestelmän  mukaan tieliikenteen  typenoksidipääs
-tot  ovat vähentyneet  30  %  vuoden  1980  tasosta vuoteen  2002  mennessä  ja 

 hiilivetypäästöt  50  %  vuoden  1988  tasosta vuoteen  2004  mennessä. Tavoit-
teita ei siten saavuteta vuoteen  2000  mennessä.  Hiilidioksidipäästöjen 

 osalta tavoitteita sitä vastoin ei saavuteta, vaikka päästöt nyt ovatkin talou-
den  laman  seurauksena  alhaisemmalla  tasolla kuin vuonna  1990.  

Ympäristöpoliittiset  tavoitteet eivät  nykytietämyksen  mukaan edellytä suuria 
muutoksia tieliikenteen  hinnoitteluun,  paitsi  hillidioksidin  osalta,  jos  muuta-
man vuoden viive tavoitteiden saavuttamisessa hyväksytään. Toisaalta kos-
ka tavoitteiden saavuttaminen riippuu  oletuksista BKT:n  ja teknologian  kehi-
tyksestä, tilanne saattaa muuttua nopeasti. Samaten tavoitteet saattavat 
muuttua suurestikin tiedon päästöjen vaikutuksista lisääntyessä sekä eri 

 maiden  erilaisen taloudellisen  ja  teknisen kehityksen seurauksena.  

2.3  Suomen liikennesektorin tehokkuus 

Suomen liikenteen  hinnoitteluratkaisut  ovat tietysti riippuvaisia  EU:n  liiken-
nepolitiikan kehityksestä  ja  Suomea  velvoittavista  kansainvälisistä sopimuk-
sista. Näiden lisäksi  on  olemassa ainakin seuraavat  "kotoperäiset"  syyt 
muuttaa nykyistä  fiskaalista  systeemiä (ks. tarkemmin  Tielaitos,  1993):  

•  Rahoitus-  tienpidon  (ja  muiden liikennemuotojen) pitkäjänteinen suunnit-
telu (tarjonta) edellyttää  ennakoitavaa  rahoituksen tasoa, joka muuttuu 

 liikennemäärien  mukaan. Kysynnän  ja  tarjonnan tasapainoa voidaan ta-
voitella  vain  siirtymällä  tienpidossa käyttäjältä  suoraan  perittäviin  mak-
suihin.  

•  Liikenteen ohjaus  ja  sääntely kun päätökset uusista  tieinvestoinneista 
 tehdään pitkälti  ruuhkasuoritteen  määrän perusteella,  fiskaalisiin  tavoit-

teisiin perustuva hinnoittelu voi johtaa yli-investointeihin,  jos  ruuhkahin-
noittelu  ei ole voimassa.  

• Kokonaisjärjestelmän  tarve vaikka  liikennesuoritteesta  n.  kolmasosa 
kertyy taajamien  katuverkolla  ja  2/3  yleisillä teillä, autoilijoilta  perittävät 

 verot  ohjautuvat kokonaisuudessaan valtion budjettiin. Tämä ei toteuta 
aiheuttaja maksaa -periaatetta eikä siten välttämättä ole yhteiskunnan re-
surssien  allokoinnin  kannalta tehokasta.  
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3  RAJAKUSTANNUSHINNOJUELUN  PERIAATTEET 

 3.1  Toimivat  ja  toimimattomat  markkinat  

Rajakustannushinnoittelu  tarkoittaa aiheuttaja maksaa -periaatteen noudat-
tamista. Liikenteen osalta tämä tarkoittaa, että käyttäjiltä perittävä hinta 
vastaa viimeisimmän  matkan  tai  ajetun kilometrin aiheuttamia kustannuksia. 
Yksityisellä  sektorilla  markkinat pitävät huolen siitä, että vallitseva hinta  on 
rajakustannushinta,  koska yritysten ei ole kannattavaa poiketa rajakustan-
nushinnoittelusta ylös-  tai  alaspäin. Korkeamman  hinnan  periminen johtaa 
kysynnän pienenemiseen  ja  voittojen supistumiseen - ääritapauksessa täy-
dellisen kilpailun vallitessa yrityksen tuotteiden myynti loppuisi kokonaan. 
Alhaisemman  hinnan  periminen  kyllä  lisää kysyntää, mutta tulot eivät riitä 
kattamaan tuotannosta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. 

Myös  koko  yhteiskunnan tasolla rajakustannushinnoittelu mandollistaa  ko-
konaiskustannusten minimoitumisen. Rajakustannuksia  korkeampi hinta 
esim. liikenteessä vähentää sellaista liikennettä, jonka hyödyt ovat aiheutet

-tuja  kustannuksia (rajakustannuksia) suuremmat. Vastaavasti liian alhaisen 
 hinnan  periminen lisää liikenteen kysyntää sellaiselle tasolle, jolla liikentees-

tä saadut hyödyt jäävät aiheutettuja kustannuksia pienemmiksi. Kumpikaan 
tilanne ei ole yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta optimaalinen. 

Yhteiskunnassa esiintyy usein tilanteita, joissa markkinat eivät toimi. Tällöin 
markkinoihin puuttuminen  tai  vaikuttaminen lisää yhteiskunnan hyvinvointia. 
Tyypillisiä tällaisia tilanteita ovat monopoli, julkiset hyödykkeet sekä ulkois-
vaikutukset. Näillä kaikilla  on  vaikutusta liikennesektorin hinnoitteluun. 

Liikennemuodot  ovat keskenään kilpailevia  vain  tiettyyn rajaan saakka;  tie-
verkko tarjoaa usealla alueella  ainoan liikkumismandollisuuden;  tämä  on 

 tärkeä tekijä päätettäessä tienpidon organisoinnista. Tätä kysymystä ei täs-
sä työssä kuitenkaan käsitellä tämän enempää.  

3.2  Julkinen hyödyke 

Toisin kuin yksityisellä hyödykkeellä julkisella hyödykkeellä  on  monta yhtäai-
kaista käyttäjää. Tyypillisiä julkisia hyödykkeitä liikennesektorilla ovat linja- 
auto  ja  juna joukkoliikenteessä sekä liikenneväylät: tieverkko, rataverkko, 
ilmatila  ja vesialueet.  Yksityisen höydykkeen ollessa kyseessä, jotta kysyntä 
voi kasvaa, tarvitaan lisätuotantoa. Tästä aiheutuu tuotantokustannuksia, 
jotka peritään tuotteen  tai  palvelun hinnassa. Julkisen hyödykkeen tapauk-
sessa kysynnän lisäys ei sitä vastoin välttämättä tarkoita tuotannon lisäystä. 

Julkisen hyödykkeen, kuten tieverkon tapauksessa verkon rakentamiskus-
tannusten kattamisesta pätevät seuraavat periaatteet (ks. tarkemmin Liiken-
neministeriö,  1995). 

•  Jos  kapasiteetti  on  jo  maksettu,  sen  käytöstä ei tältä osin enää ole  pent-
tävä  maksua. 
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• Kapasiteetista  aiheutuvat kustannukset ovat luonteeltaan kiinteitä eikä 
niitä pidä sisällyttää käytöstä aiheutuviin rajakustannuksiin vaan niiden 
kattamisessa  on  otettava huomioon yhteiskunnan tulonjako-  ja  tasa-arvo-
tavoitteet (ks. luku  4.3).  

•  Jos  väylän käytöstä aiheutuu ulkoisia haittoja, ne  on  hinnoiteltava  (ks. 
luku  3.3). 

3.3 Ulkoisvaikutukset 

Ulkoisvaikutuksella  tarkoitetaan sellaista fyysistä vaikutusta, hyötyä  tai  hait-
taa,  jota sen  aiheuttaja ei ota päätöksenteossaan huomioon. Hyödyn tapa-
uksessa aiheuttaja ei saa siitä korvausta  ja haitan  osalta ei joudu siitä mak-
samaan. Ulkoisia vaikutuksia syntyy tyypillisesti silloin kun käytössä  on 

 kaikkien yhteisesti omistama resurssi eli julkishyödyke, kuten ympäristö  tai 
 liikenneväylä,  tai  silloin kun omistusoikeutta ei ole määritelty (Liikenneminis-

teriö,  1995).  Ulkoisen hyödyn tapauksessa tuottajan saama hinta  on  liian 
alhainen eikä  hän  siksi tuota yhteiskunnan kannalta tarpeeksi. Tällöin sub-
ventiot voivat olla perusteltuja. Tuotannon aiheuttaessa ulkoisia haittoja 
tuotannon taso  on  vastaavasti liian korkea. Tällöin haittaveron asettaminen 
voi olla tehokkain tapa lisätä yhteiskunnan hyvinvointia (muista liikennepoli-
tiikan keinoista ks. luku  4.1).  

Klassinen esimerkki ulkoisista hyödyistä  on  koulutus. Opiskelusta hyötyy toki 
ensisijaisesti yksilö itse parempana palkkana. Mutta myös yhteiskunta koko-
naisuudessaan hyötyy parempana elintasona, kun väestön koulutustaso 
nousee. Siksi  on  perusteltua, että koulutus ainakin johonkin perustasoon 
saakka tuotetaan yleisillä verovaroilla. 

Tutkimus  ja  kehitys  on  ala,  jota suojellaan patenttijärjestelmällä  sekä tuke-
maIla sitä julkisin varoin lähes kaikkialla. Myös tämä  on  perusteltua ulkoisten 
hyötyjen takia. T&K-toiminnan kalleuden  ja  riskien takia yritykset eivät tekisi 
tarpeeksi tutkimus-  ja  kehitystyötä,  jos  markkinoiden annettaisiin toimia va-
paasti, koska tulokset  ja  keksinnöt voidaan usein kopioida helposti 
(hyödyntää ilmaiseksi). Kilpailevat yritykset voivat myydä tuotteet halvem-
malla, koska niillä ei ole T&K-kustannuksia katettavana, eikä keksinnön teh-
nyt yritys ei tällöin saa takaisin sijoittamiaan rahoja. Patenttien ansiosta yri-
tys voi pitää  hinnan sillä  tasolla, että saa T&K-kustannuksensa katettua; 
vaihtoehtoisesti T&K-toimintaa voidaan tukea suoraan. 

Tieliikenteen ei ole tähän mennessä voitu osoittaa aiheuttavan yhteiskunnal-
le hinnoittelun kannalta merkittäviä ulkoisia hyötyjä (ks. tarkemmin väite  ja 

 vastaus  11  luvussa  4  sekä todistus esim. Rothengatter,  1994,  Liikenneminis-
teriö,  1995  ja Maddison  et al., 1996).  Sitä vastoin tieverkolla  on  useita sel-
laisia hyötyjä, joilla voi olla vaikutusta kiinteiden kustannusten kattamiseen; 
niistä tarkemmin luvussa  4.4.2  ja  4.4.5.  Analogisia hyötyjä  on  joukkoliikenne

-järjestelmällä; ne eivät kuitenkaan kuulu tämän työn piiriin. 

Joskus esitetään, että raskaat ajoneuvot tuottavat ulkoista hyötyä väylänpitä-
jälle  ja  edelleen muulle liikenteelle, kun ne kelirikon jälkeen ajavat pahrnen-
neillä sorateillä. Tällöin ne ajaessaan jyräävät tienpinnan, minkä seuraukse-
na tienpitotoimenpiteitä tarvitaan vähemmän. Kyseessä  on  hinnoittelussa 
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huomioon otettava ulkoinen hyöty,  jos  kuorma-autojen ajosuoritteen lisää-
minen sorateillä kelirikkoaikaan kasvattaa muiden autoilijoiden hyvinvointia. 

 Jos  kyseinen hyöty  on  merkittävä,  se  voi olla peruste ristisubventioille henki-
löautoliikenteeltä raskaalle liikenteelle. Subventioiden tulisi tällöin tietysti 
kohdistua ainoastaan sorateillä ajettuun osuuteen. Aihe vaatii kuitenkin sel-
vittelyä.  

3.4  Tieliikenteen rajakustannukset 

Liikenteen yhteiskuntataloudelliset kustannukset jakautuvat sisäisiin kustan-
nuksiin, joista liikenteessä mukana olijat vastaavat, sekä ulkoisiin kustan-
nuksiin, joita  he  eivät ota huomioon päätöksenteossaan. Tämän lisäksi tule-
vat väyläinfrastruktuurin rakentamisen kustannukset sekä kiinteät, liikenne- 
määrien muutoksista riippumattomat ylläpito-  ja hoitokustan nukset.  

Väylän käytön hinnoittelun kannalta olennaisia ovat ainoastaan ulkoiset 
kustannukset. Sisäiset kustannukset ovat  jo  markkinoiden piirissä eikä julki-
sen  sektorin  siksi ole syytä niihin puuttua. Edelleen niiltä osin kuin tieverkko 
käsitetään julkisena hyödykkeenä, kiinteät väyläkustannukset eivät sisälly 
rajakustannuksiin; niiden kattamisesta ks. tarkemmin luku  4.3.  

KYSYNTÄ 

RAJAKUSTANNUS  
ui (YHTEISKUNTA)  

U) 

z z  
RAJAKUSTANNUS 
(TIELIIKENNE)  

AUTOILIJAN 
Melu, päästöt, onnettomuudet KOKEMA 

HINTA 
Muille aiheutettu lisäaika, onflettOmUuSI 

Oma aika, onnettomuusriski 

Muuttuvat väyläkustannukset  I  polttoainevero 

Klinteãt väyläkustannukset  I  ajoneuvovero 

LIIKENNEMÄÄRÄ  

Kuvio  1.  Tieliikenteen kustannusten muodostuminen  ja  niitä vastaavat  verot  

Tieliikenteen sisäisiä kustannuksia ovat ajoneuvon hankinta, huolto, korjaus; 
polttoaine; vakuutusmaksut; omat aikakustannukset; yksittäisen tienkäyttä

-jan kokemat  ruuhka-, onnettomuus-  ja ympäristökustannukset  (kuvio  1). 
 Tieliikenteen sisällä yksittäisen tienkäyttäjän kannalta ulkoisia kustannuksia 

ovat riuiie tiellällikkujille aiheutetut ruuhka-  ja onnettomuuskustannukset. 
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Edelleen edellä lueteltujen kustannusten lisäksi tieliikenteestä aiheutuu 
muulle yhteiskunnalle ulkoisia kustannuksia, joita ovat ympäristöhaitat  ja osa 

 onnettomuuskustannuksista.  

3.5  Vääristyneet hinnat  ja  hyvinvointitappio  

Yleisesti voidaan osoittaa, että rajakustannushinnoittelusta poikkeaminen 
sekä ylös- että alaspäin vähentää sekä liikennesektorin tehokkuutta että 
laskee yhteiskunnan hyvinvointia. Tämä hyvinvointitappio  on  sitä suurempi, 
mitä herkemmin kysyntä muuttuu hinnanmuutoksen seurauksena. 

Rajakustannuksia  korkeamman  hinnan  periminen vähentää liikennettä, 
vaikka liikenteestä saadut hyödyt ylittävät  sen  aiheuttamat kustannukset. 
Tällöin  hinnan  lasku lisää yhteiskunnan hyvinvointia. Tieliikenteen osalta 
tämä tarkoittaa, että ylihinnan periminen työmatkoilta  ja  työajanmatkoilta, 

 joiden hintajousto  on  pieni,  on  yhteiskunnan kannalta vähemmän haitallista 
kuin liian korkean  hinnan  asettaminen herkästi hinnanmuutoksiin reagoiville 
matkoille kuten asiointi-  ja  vapaa-ajanmatkoille. Tämä  sen  vuoksi, että ky-
synnän ollessa jäykkää  vain  vähän hyödyllisiä  matkoja  jää  tekemättä, kun 
taas kysynnän muuttuessa herkästi poisjäävien  matkojen  määrä  on  suuri. 

Liian alhainen hinta puolestaan houkuttelee tieverkolle sellaistakin liikennet-
tä, jonka hyödyt ovat aiheutettuja kustannuksia pienemmät. Myös tässä ta-
pauksessa yhteiskunnan kannalta  on  vähemmän haitallista subventoida 
sellaista liikennettä, joka reagoi  vain  vähän hinnanmuutoksiin (työmatkat) 
kuin sellaista, jonka hintajousto  on  suuri (asiointi-  ja  vapaa-ajanmatkat). 
Tämä johtuu siitä, että kysynnän ollessa jäykkää hinnanalennus lisää  vain 

 vähän yhteiskunnan kannalta haitallista liikennettä. 

Vaikka  verot  olisivat keskimäärin rajakustannuksia korkeammat, paikoittain 
 ja  ajoittain ne saattavat kuitenkin olla liian alhaiset. Kuviossa  2  nykyisellä, 

fiskaalisella verotuksen tasolla  (p°) liikennemäärä on  tasolla  qC  (tieliikenteen 
rajakustannusten muodostumisesta yleisellä tasolla ks. kuvio  1  luvussa  3.4). 

 Koska liikennesektorin sisällä kuitenkaan esim. ruuhkahinnoittelu ei ole voi-
massa, ovat rajakustannukset perittyjä veroja korkeammat  (pb),  jolloin lii-
kennemäärät ovat optimia korkeammalla tasolla ruuhka-aikoina. Tästä ai-
heutuu alueen CBB' suuruinen hyvinvointitappio, joka voitaisiin poistaa te-
hostamalla väylien käyttöä ruuhkahinnoittelulla. 

Edelleen tehoton ruuhkaliikenne aiheuttaa yhteiskunnalle ajan  ja  paikan mu-
kaan muuttuvia kustannuksia kuten globaaleja  ja  paikallisia ympäristöhaitto-
ja, ajajan mukaan vaihtelevan onnettomuusriskin, joita ei ole hinnoiteltu. 
Yhteiskunnan kokemat rajakustannukset ovat tasolla  A"  ja  hyvinvointitappio 

 kokonaisuudessaan alueen  ACA"  suuruinen. Alue BB'A'A" kuvaa ruuhkalii-
kenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja.  Jos ruuhkahinnoittelu on  voimassa 
mutta ympäristöhaitoista  ja  onnettomuusriskistä  ei peritä maksua hyvin-
vointitappioksi  jää  alue  ABA'. 
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KYSYNTÄ  
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Kuvio  2.  Liian alhaisen  hinnan  aiheuttama hyvinvointitappio tielilkenteen 
sisällä sekä  koko  yhteiskunnan tasolla 

Tieliikenteen osalta nykyinen  fiskaalinen, keskimääräisiin  kustannuksiin pe-
rustuva  hinnoittel  u  johtaa  tehottomuuteen rajakustannushinnoitteluun  verrat-
tuna tyypillisesti seuraavissa tilanteissa  (vrt,  myös  mallitarkastelut  luvussa  
7):  

•  Alueelliset erot koska ruuhkat  ja  suurin  osa  paikallisista  ympäristöhaitois
-ta  ilmenee taajamissa,  keskimääräiskustannushinnoittelu  johtaa  Ii  ian  kor-

keisiin hintoihin maaseudulla  ja  vastaavasti liian alhaisiin maksuihin taa-
jamissa.  

• Ajoneuvotyyppi  vaikuttaa merkittävästi kustannusten muodostumiseen, 
 jos  kuitenkin eri  ajoneuvotyypeiltä  peritään maksu  esim.  tien kulumisesta 

polttoaineen hinnassa, henkilöautot joutuvat osallistumaan raskaiden 
ajoneuvojen aiheuttamien kustannusten kattamiseen; samaten polttoai-
neen hinnassa peritty  päästövero  kohdistaa liian suuren osan ympäristö- 
haittojen kustannuksista  katalysaattoriautoille. 

•  Vuorokauden aika: ruuhkautuminen  ja  siitä aiheutuvat  ympäristöhaitat 
 aiheutuvat lähinnä  työmatkaliikenteestä  ja  jossakin määrin viikonloppujen 

 mökkiliikenteestä.  Jos  näitä haittoja ei ole erikseen  hinnoiteltu, hiljaisem
-pina  aikoina ajavat maksavat suhteessa liikaa  aiheuttamiinsa  kustan-

nuksiin nähden  ja  ruuhka-aikoina ajavat liian vähän.  
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Rajakustannushinriofttelusta poikkeaminen  tieliikenteessä aiheuttaa siis 
kandenlaisia haittoja: 

Yhteiskunnan hyvinvointi laskee, koska paikoin  ja  ajoittain liian 
korkeat hinnat estävät hyödyllisen liikenteen kulun. 

Yhteiskunnan hyvinvointi laskee myös koska paikoin  ja  ajoittain 
liian alhaiset hinnat houkuttelevat tielle turhaa liikennettä. 

Huolimatta edellä kuvatusta "vääristyneiden" hintojen aiheuttamasta hyvin-
voinnin menetyksestä, joskus poliittiset tekijät  tai  yhteiskunnan tasa-arvo-
tavoitteet tekevät rajakustannushinnoittelusta poikkeamisen ylös-  tai  alas-
päin perustefluksi; tästä luvussa  4.2,  sitä ennen hinnoittelusta osana laa-
jempaa liikenne-  ja yhteiskuntapolitiikkaa  luvussa  4.1.  
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4  RAJAKUSTANNUSHINNOITTELU  OSANA LIIKENNE- 
JA  YHTEISKUNTAPOLITIIKKAA  

4.1  Liikennepolitiikan keinot 

Päätöksentekijöillä  on  käytössään hinnoittelun lisäksi monia muita keinoja, 
joilla vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin niin liikenteessä kuin muillakin yh-
teiskunnan sektoreilla. Liikennepolitiikan, kuten muidenkin politiikkojen, kei-
not voidaan jakaa kysynnän  ja  tarjonnan kautta vaikuttaviin keinoihin  tai 

 vaihtoehtoisesti suoraan  tai epäsuoraan  vaikuttamiseen markkinoiden kaut-
ta. Liikennepolitiikan keinot esitetään taulukossa  3.  

Taulukko  3.  Liikennepolitiikan keinot (lähde:  Lllkenneministeriö  1995, s. 30)  

Kysynnän kautta vaikut- Tarjonnan kautta vai- 
tammen  kuttaminen  

Suora vaikuttaminen tekniset määräykset  ja valtio ja kunnat  liikenne- 
kiellot väylien tuottajana 

Epäsuora vaikuttami- liikenteen hinnoittelu yksityinen rahoitus 
nen  asenteiden muuttaminen 

Liikennepolitiikan keinot sekä täydentävät toisiaan että ovat toisilleen vaihto-
ehtoisia. Siksi yhteiskunnan kannalta "optimaalisen" liikennepolitiikan määrit-
täminen edellyttää kaikkien keinojen yhtäaikaista huomioonottamista. 

Liikennepolitiikan keinojen tehokkuus vaihtelee eri tilanteissa. Ruuhkiin  ja 
 liikenteen ympäristöhaittoihin voidaan vaikuttaa tarjonnan kautta parantamal-

la liikenteen sujuvuutta (kapasiteetti, liikenteen hallinta)  ja  esim. melunsuo-
jausta  toteuttamalla. Kaupunkialueilla nämä keinot ovat usein hyvin kalliita, 
jolloin vaihtoehdoiksi saattaa jäädä liikenteen hinnoittelu  tai ajokiellot.  Myös 
teknisillä määräyksillä  ja  kielloilla voidaan vaikuttaa ajoneuvojen ympäris-
töystävällisyyteen. Käytännössä näillä keinoilla  on vaikutettu  ainoastaan 
uusiin ajoneuvoihin (esim. katalysaattoripakko), koska määräysten ulottami-
nen kattamaan kaikki liikenteessä olevat ajoneuvot maksaisi liian paljon, 
minkä lisäksi  sillä  olisi ei-toivottuja tulonjakovaikutuksia. 

Asenteiden muuttaminen  on tapahtuessaan  tehokkain liikennepolitiikan kei-
noista;  se on  kuitenkin hitain  ja  epävarmoin.  Liikenneturvallisuuden kehitty-
minen  on  hyvä esimerkki asenteiden muuttumisen vaikutuksesta Suomessa. 
Liikenneturvallisuusvalistus  on  merkittävästi vahvistanut sääntöjen, kuten 
yleisen kattonopeuden  ja  turvavyöpakon  vaikutusta. 

Coase  (1988) on  osoittanut, että ulkoiset haitat voidaan sisäistää hinnoitte-
un sijaan myös määrittämällä omistusoikeus. Tämä  on  tehokkaampi tapa 
kuin hinnoittelu,  jos  transaktiokustannuksia  (neuvottelu-, informaation han-
kinta- yms. kustannukset) ei ole. Esim. melun osalta voidaan säätää, että 
asukkailla  on  oikeus hiljaiseen ympäristöön  tai  vaihtoehtoisesti että autoilijoil- 
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la on  oikeus ajaa, missä haluavat. Optimaalinen melun  ja  liikenteen taso 
löytyy, kun asukkaat  ja  autoilijat neuvottelevat keskenään maksettavista 
korvauksista. Käytännössä neuvottelukustannukset nousevat sekä asukkai-
den että autoilijoiden suuren lukumäärän takia niin korkeiksi, että ratkaisuun 

 on  vaikea, jollei mandoton päästä.  

Glazer  ja  Lave (1995)  osoittavat, että suora sääntely  on hinnoittelua  tehok-
kaampaa,  jos  liikenteen kysyntä  on  erittäin herkkää  hinnan  muutoksille 
(ylijoustavaa). Tällöin ajoneuvoja tuottavien yritysten ei ole kannattavaa in-
vestoida parempaan teknologiaan, koska hinnoittelun vähentäessä liiken-
nemääriä myös ajoneuvojen kysyntä pienenee, jolloin tuottajien voitot supis-
tuvat. Tällaisessa tilanteessa säännöt  ja  rajoitukset ovat parempi keino. 
Useimmissa maissa, myös Suomessa, liikenteen kysynnän  on  osoitettu ole-
van melko joustamatonta ainakin lyhyellä aikavälillä. Tämän perusteella hin-
noittelu olisi tehokkain (yhteiskunnan kokonaiskustannukset minimoiva) kei-
no. Hinnoittelun etuja kieltoihin  ja  rajoituksiin verrattuna  on  ainakin neljä. 

Ensinnäkin rajakustannushinnoittelun seurauksena kysyntä asettuu sille 
tasolle, jolla rajahyöty yhdestä lisämatkasta (kilometristä)  on  yhtä suuri kuin 
siitä yhteiskunnalle aiheutunut rajakustannus. 

Ruuhkatullien  ollessa voimassa  vain  ne matkat tehdään, joista yksilö saa 
enemmän hyötyä kuin aiheuttaa muille lisäviivästystä. Joistakin matkoista 
luovuttaisiin kokonaan, jotkut tehtäisiin eri aikaan  tai  muilla lilkennemuodoilla 

 ja  jotkut suuntautuisivat kokonaan eri määräpaikkoihin.  Jos  ruuhkautumista 
sitä vastoin pyritään hallitsemaan esim. sulkemalla väylä  tai  kaupunki tietyn 
liikennemäärän ylittyessä kokonaan, kustannukset kiireisille  ja  tärkeille mat-
koille ovat kohtuuttomat. Hinnoittelun  ja  sääntelyn välimuoto  on  sallia  vain 

 tietyin rekisterikilvin varustetuilla autoilla ajo ruuhka-aikoina. Teoriassa ku-
reisimmät matkustajat voivat "ostaa" sopivan auton lainaksi sellaiselta, jolla 
ei ole tarvetta ajaa kyseisenä ajankohtana.  Jos  neuvottelemisesta  ja kau-
pankäynnistä  ei aiheutuisi kustannuksia, tämä johtaisi yhtä tehokkaaseen 
ratkaisuun kuin ruuhkahinnoittelu. Käytännössä vaihtoehdoksi kuitenkin  jää 
kakkosauton  hankkiminen, mikä tekee ratkaisusta kalliin  ja tehottorrian, 

 minkä lisäksi vaikutukset kansalaisten tasa-arvoon voivat olla epätoivottavat. 

Myös päästöjen osalta hinnoittelutla päästään optimaaliseen päästöjen ta-
soon pienimmin kokonaiskustannuksin. Päästöjä vähennetään eniten siellä, 
missä  se on  edullisinta. Päästörajojen asettaminen eri sektoreille mandollis-
taa toki saman päästötavoitteen saavuttamisen. Päästöjen vähentämiskus-
tannukset eri sektoreilla ovat kuitenkin erilaiset; joillakin sektoreilla päästöjen 
vähentäminen voi käytännössä olla mandotonta, kun taas jollakin toisella 

 sektorilla  se  voi olla suhteellisen halpaa. Tämän takia rajoitukset johtavat 
korkeampiin kokonaiskustannuksiin kuin hinnoittelu. 

Toiseksi rajakustannushinnoittelu päästöveron muodossa houkuttelee ajo-
neuvojen tuottajia jatkuvasti kehittämään uusia tekniikoita, joilla pienenne-
tään päästöjä  ja  edelleen maksettujen verojen määrää. Teknisillä määräyk-
sillä puolestaan tuottajilla  on  kiinnostusta jatkaa  teknologian  kehitystä  vain 

 määräysten edellyttämään rajaan saakka. Siitä yli meneviä parannuksia ei 
ole kannattavaa tehdä, koska niiden kehittäminen maksaa mutta ei tuota 
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säästöjä haittaverossa. (Pienen maan kuten Suomen  on  tietysti vaikea yksin 
vaikuttaa ajoneuvojen tuottajiin hinnoittelulla.) 

Kolmanneksi ulkoisten haittojen hinnoittelu tuottaa tuloja, joita voidaan 
käyttää kompensoimaan hinnoittelun negatiivisia vaikutuksia eri toimialojen, 
alueiden  tai  ihmisryhmien toimintaedellytyksissä,  mikäli  se  katsotaan perus-
telluksi,  tai  palauttaa ne kansalaisille alentamalla muita veroja. Kiellot  ja  ra-
joitukset sitä vastoin aiheuttavat  kyllä  kustannuksia yritysten  ja  kansalaisten 
investoidessa teknologiaan, mutta eivät kerrytä tuloja, joilla näitä voidaan 
kompensoida.  

Ja  neljänneksi hinnoittelun voidaan sanoa toteuttavan paremmin vapaan 
liikkumisoikeuden tavoitetta kuin määräykset  ja  kiellot, koska kenenkään 

 matkoja  ei kielletä. 

Eri maissa yleisenä suuntauksena liikennepolitiikassa  on  viime aikoina ollut 
epäsuoran vaikuttamisen roolin korostuminen sekä keinona vaikuttaa kysyn-
tään (hinnoittelu) että tarjonnan kautta (yksityisen rahoitus). Tästä tuoreena 
esimerkkinä  on  EU:n  ehdotus liikenteen hinnoittelusta, Vihreä kirja 

 (European Commission, 1995  sekä lyhennettynä luku  2.1).  Myös toinen 
parlamentaarinen liikennekomitea painottaa kysynnän kautta tapahtuvan 
epäsuoran vaikuttamisen tärkeyttä (Liikenne  2000, s. 1):  

Komitea korostaa tavoitteen asettelussaan asenteisiin  ja  liiken-
nekäyttäyttymiseen  vaikuttamista kieltojen  ja  rajoitusten asemes-
ta.  

4.2  Rajakustannushinnoittelusta poikkeamisen  perusteet 

Yksityinen sektori hinnoittelee tuotteet  ja  palvelut pääsääntöisesti rajakus-
tannusten mukaan. Julkisen  sektorin  tuotanto sitä vastoin katetaan useim-
missa maissa valtion yleisestä budjetista. Tähän  on  tietysti syynä  se,  että 
julkinen sektori  on  perinteisesti ottanut hoitaakseen alat, joille markkinoita  ja 

 siten hintamekanismia ei luontevasti synny. 

Edellä esitetyn (luku  3.5)  perusteella tiedetään, että rajakustannushinnoitte-
lun noudattaminen myös julkisella  sektorilla  lisää yhteiskunnan hyvinvointia 
keskimääräisiin hintoihin verrattuna. Kuitenkin yhteiskunnassa vallitsevien 
erilaisten poliittisten aatteiden sekä eri intressiryhmien toiminnan seurauk-
sena rajakustannushinnoitteluun siirtyminen voi olla mandotonta, silloinkin 
kun  teknologian  kehittyminen  sen  sallisi. 

Tässä luvussa käydään läpi tekijöitä, jotka vaikeuttavat  tai  estävät rajakus-
tannushinnoitteluun siirtymisen. Näitä ovat tilanteet, joissa muiden sektorei

-den  hinnoittelu poikkeaa optimista (luku  4.4.1),  muut maat eivät noudata 
rajakustannushinnoittelua  (4.4.2)  sekä joissa valtiolla  on  tulotavoite  (4.4.3). 

 Yksi ilmeinen syy, miksi nykyistä hinnoittelua ei voida (haluta) muuttaa  ja 
 jotka ovat  em.  tekijöiden taustalla, ovat "saavutetut edut". Niitä ei tässä työs-

sä kuitenkaan käsitellä. 
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4.2.1  Muiden sektoreiden hinnoittelun huomioon ottaminen  

On  selvää, että yhteiskunnat harvoin,  jos  koskaan toimivat taloustieteilijän 
"toivemaailmassa", jossa rajakustannushinnat ovat voimassa kaikilla sekto-
reilla. Poliittisista tavoitteista eri alueiden  ja ihmisryhmien tulonjakoon ja  ta-
sa-arvoon liittyen sekä erilaisten etujärjestöjen toiminnan seurauksena yh-
teiskunnassa  on  monia aloja, joita tuetaan erilaisin keinoin kuten subventoi-
maila suoraan  tai  tietoisesti jättämällä  osa  ulkoisista haitoista hinnoittelemat

-ta.  Tällaisilla "vääristymillä" joidenkin sektoreiden hinnoittelussa  on  usein 
vaikutusta siihen, miten muiden alojen hinnoittelua voidaan muuttaa. Yhden 

 sektorin hinnoitteluratkaisut  voidaan tehdä muiden alojen hinnoittelusta riip-
pumatta  jos 

.  muut sektorit noudattavat rajakustannushinnoittelua  tai 

•  muiden alojen  hinnan  muutokset eivät vaikuta kyseisen alan tuotteiden  ja 
 palveluiden kysyntään eli  jos  alat eivät kilpailevat keskenään. 

Koska liikenteen kysyntä  on johdettua  kysyntää,  se  ei varsinaisesti kilpaile 
muiden sektoreiden tuotteiden  ja  palveluiden kanssa. Siksi liikenteen  hin-
noittelusta  voidaan päättää muiden sektoreiden hinnoittelusta riippumatta 
(ks. kuitenkin pidemmälle meneviä pohdintoja tavaraliikenteen  ja varastoin-
nm hinnoittelusta  vastauksessa  5  luvussa  5). 

Liikennesektorin  sisällä sitä vastoin liikennemuodot ovat joko toisiaan täy-
dentävia  tai  kilpailevat keskenään. Siksi yhden liikennemuodon hinnoittelulia 

 on  merkittävä vaikutus muiden liikennemuotojen hinnoitteluun. Sama koskee 
myös liikennemuotojen osia. 

Tästä hyvänä esimerkkinä  on  raskas  kuorma-autoliikenne  ja sen  kanssa 
kilpailevat junakuljetukset. Kansainvälisen kokemuksen perusteella voidaan 
olettaa, että raskaat ajoneuvot eivät kata kaikkia aiheuttamiaan rajakustan-
nuksia myöskään Suomessa (ks. tuloksista tarkemmin  LT-Konsultit,  1996). 
Jos päättäjillä  ei ole keinoja  tai  halua muuttaa tilannetta kuorma-autoliiken-
teen osalta, yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta  on  tällöin perusteltua aset-
taa myös rautateiden tavarakuljetuksilta perittävä ratamaksu  alle rajakus-
tannusvastaavuuden.  Näin molempien kuljetusmuotojen hintojen suhteet 
ovat samat  ja  kysyntä jakautunut samassa suhteessa kuin "optimaalisilla" 
hinnoilla. Tällöin ei myöskään ole perusteltua muuttaa tieliikenteen hinnoitte-
lua, jollei samalla puututa kilpailevan rautatieliikenteen hinnoitteluun.  

4.2.2  Muiden  maiden  hinnoittelun vaikutukset 

Kuten muiden sektoreiden hinnoittelulla myös muiden  maiden hinnoittelulla 
on  vaikutusta siihen, miten liikenteen hinnoittelua  on  mandollista muuttaa 
Suomessa. 

Liikenteen,  ja  muiden sektoreiden yleisemminkin, globaalien haittojen hin-
noittelu yksinomaan Suomessa  on  hyödytöntä, koska  Suomi  ei yksin pysty 
vaikuttamaan näiden haittojen määrään. Globaalien haittojen hinnoittelu 
heikentää Suomen talouselämän kansainvälistä kilpailukykyä muihin maihin 
verrattuna. Tämä vähentää yhteiskunnan hyvinvointia, koska hinnoittelusta 
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aiheutuu kustannuksia, mutta  sillä  ei saavuteta  hyötyjä.  Tässä yhteydessä 
voidaan kuitenkin kysyä, voisiko  Suomi  esimerkillään vaikuttaa muiden  mai-
den  hinnoitteluun  tai  onko kansalaisten mielestä eettisesti "oikein" toimimi-
nen, vaikkakin turhaan, perusteltua. 

Paikallisten haittojen osalta muiden  maiden  hinnoittelulla  ei sitä vastoin ole 
vaikutusta Suomen liikenteen  hinnoitteluun.  Tämä johtuu siitä, että  jos  hin-
nat ovat liian alhaiset,  liikennemäärät  ovat liian korkealla tasolla suomalai-
sen yhteiskunnan kannalta. Tästä aiheutuu kustannuksia muualla Suomen 
kansantaloudessa. Haittojen hinnoittelu tässä tilanteessa  kyllä  lisää liiken-
teen kustannuksia  ja  sitä kautta tuotteiden hintoja, mutta vähentää muualla 
kansantaloudessa syntyviä kustannuksia tätä enemmän  ja  sitä kautta laskee 
tuotteiden hintoja kuljetuskustannusten nousua enemmän (ks. liian korkei-
den hintojen aiheuttama  hyvinvointitappio  luvussa  3.5). 

Jos Suomi  ainoana maana siirtyy liikenteessä  rajakustannushinnoitteluun, 
 joidenkin alojen kilpailukyky tietysti kärsii mutta joidenkin toisten paranee 

tätä enemmän. Eniten kärsivät alat, joiden kuljetukset ovat keskittyneet 
pääosin ruuhka-aikoihin kaupunkien  katuverkolle,  kun taas hyötyvät toimi- 
alat käyttävät lähinnä taajamien välistä yleistä  tieverkkoa.  (Yritysten kan-
sainväliseen kilpailukykyyn  ja  toimintaedellytyksiin  liittyvistä kysymyksistä  ja 

 kiinteiden kustannusten kattamisesta ks. tarkemmin luku  4.3.2.) 

4.2.3  Tieliikenteen verojen fiskaalinen luonne 

Yli  20  %  valtion verotuloista koostuu  tieliikenteeltä perittävistä  polttoaine-, 
ajoneuvo-  ja  arvonlisäveroista. Tieliikenne  onkin yksi merkittävimmistä val-
tion  tulolähteistä  (kuvio  3).  

Mmk  
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Kuvio  3.  Valtion verotulojen koostumus 

Optimaalinen  vero  on  neutraali: kohdistuessaan  kaikkiin tuotteisiin  ja  palve-
luihin samalla tavalla  se  ei vääristä kysyntää.  Ja  koska kysyntä ei  vääristy, 

 on  yhteiskunnan resurssien  allokointi  optimaalista. Tyypillisiä neutraaleja 
veroja ovat tulovero (tosin valtion verotuksen  progression  voidaan sanoa 
vaikuttavan kysyntään, koska rikkaiden  ja  köyhien kulutustottumukset ovat  
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erilaiset) sekä kiinteät veroluonteiset maksut (esim. vuotuinen terveyskes-
kusmaksu). Käytännössä verotus  on  harvoin neutraalia, koska tasa-arvo-
tavoitteet ovat saaneet enemmän painoa päätöksenteossa kuin resurssien 
tehokas allokointi. 

Joskus valtionhallinnossa  on  tilanteita, että tuloja tarvitaan lisää mutta yleisiä 
veroja ei jostakin syystä ole mandollista nostaa. Ratkaisu tähän tilanteeseen 
tunnetaan nimellä  Ramsey-hinnoittelu  tai käänteinen joustosääntö (inverse 
elasticity rule).  Sen  mukaan veroja nostetaan eri tuotteiden  ja  palveluiden 
hintajouston käänteisluvun suhteessa.  Eli  tarvittavat tisärahat kerätään niiltä 
tuotteilta  ja palveluilta,  joilla kysyntä reagoi  vain  vähän  hinnan  muutokseen 
(hintajousto pieni). Vastaavasti niitä aloja, joilla kysyntä muuttuu samassa 
suhteessa  tai  enemmän kuin hinta, ei rasiteta lisäveroilla (hintajousto suuri). 

Suomessa  ja  useimmissa muissakin maissa henkilöautoliikenne  on  yksi 
suosituimmista "yliverotuksen" kohteista juuri siksi, että  sen  kysyntä ei 
muutu huomattavasti hinnanmuutoksen seurauksena. (Muita vastaavia yksit-
täisiä tuotteita ovat alkoholi  ja  tupakka, joita ainakin viime aikoihin saakka  on 

 kulutettu lähes sama määrä hinnasta riippumatta.)  Jos  hyväksytään valtion 
menojen taso, henkilöautoliikenteen verottaminen yli aiheutettujen kustan-
nusten  on  yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta parempi ratkaisu 
kuin kerätä vastaava  summa  joiltakin muilta tuotteilta  ja hyödykkeiltä,  joiden 
kysyntä reagoi herkemmin hinnanmuutoksiin.  Sen  lisäksi että kysyntä  vää-
ristyy,  myös verojen korotusprosentin tulee olla suurempi, jotta sama tulota-
voite saavutetaan. 

Tieliikenteen verotuksella voi siis olla selvästi fiskaalisia tavoitteita, jotka 
voidaan perustella yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kannalta. Näiden 
fiskaalisten verojen tarve  ja  suuruus määräytyvät yleisellä yhteiskuntapoliitti-
sella päätöksenteon tasolla. 
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Tieljikenteen  verojen fiskaalisesta luonteesta seuraa, että vaikka tieliiken-
teen erityisverot nykyisellään ylittävät huomattavasti tieliikenteen aiheutta-
mat kokonaiskustannukset (ks. luku  6.1)  ja  vaikka tästä ylijäämäisyydestä 
selvästi  on  haittaa autoliikenteelle, yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin kan-
nalta  se  siitäkin huolimatta saattaa olla perusteltua. Tieliikenteen verotuksen 
voidaan sanoa olevan liian korkealla tasolla,  jos  vastaavan verotulon ke-
rääminen muilta yhteiskunnan aloilta voidaan tehdä edullisemmin. Tämän 
arvioiminen ei kuulu tähän työhön.  

4.3  Hinnoittelu  vs.  rahoitus (kokonaiskustannusvastaavuus) 

Rajakustannushinnoittelun  ja kokonaiskustannusvastaavuuden  eli rahoituk-
sen välinen käsitteellinen ero  on  tärkeä. Hinnoittelussa  on  kyse yhteiskun-
nan resurssien tehokkaasta, kustannukset minimoivasta allokaatiosta. Ra-
hoituksessa puolestaan otetaan kantaa kiinteiden, rajakustannukset ylittävi-
en kustannusten kattamiseen sekä toisaalta rajakustannushinnoittelun tuot-
taessa ylijäämää näiden palauttamiseen kansalaisille. 

Rajakustannushinnoittelusta poikkeaminen  lisää resurssien käyttöä optimiin 
verrattuna, minkä seurauksena yhteiskunnan hyvinvointi  on alhaisemmalla 

 tasolla kuin  se  voisi olla. Rahoitukseen ei ole löydettävissä vastaavaa 
"objektiivista" ohjetta vaan kysymys  on  luonteeltaan poliittinen. Rahoituksen 
ratkaisu edellyttää kannanottoa yhteiskunnan tulonjakoon sekä verotuksen 
kohdentumiseen  ja progressioon,  oikeuden mukaisu uteen, tasa-arvoon sekä 
kohtuuteen.  

4.3.1  Miksi kokonaiskustannusvastaavuutta tavoitellaan? 

Viime aikoina liikennesektorille  on  asetettu tavoitteeksi sekä Suomessa että 
muualla maailmassa lähes poikkeuksetta kaikkien kustannusten  kattaminen. 

 Toisen parlamentaarisen liikennekomitean mietinnössä suositellaan  koko-
naiskustannusvastaavuutta  tietyin varauksin: 

Komitea korostaa eri liikennemuotojen kustannusvastaavuuden 
parantamista, mutta katsoo perustelluksi vähemmän ympäristöä 
kuormittavien lllkennemuotojen osalta jättää  osa  ylläpito-  ja väy-
lämaksuista perimätta... Rauta tie/like nteellä  on nIIn  suuria yh-
teiskunnallisia, ympäristö/lisiä sekä liikenneturvallisuusetuja, että 
täyteen kustannusvastaavuuteen perustuvan ratamaksun peri-
minen ei ole perusteltua. 

Myös EU:n tasolla eri liikennemuotojen edellytetään kattavan kaikki kustan-
nukset, jotka aiheutuvat liikennettä hyödyttävistä  tai  liikenteen haittoja  vä-
hentävistä  investoinneista. Muista syistä tehtyjä investointeja ei Vihreän kir -
jan mukaan tule sälyttää liikenteen maksettavaksi. Kokonaiskustannusvas-
taavuuden tavoitteeseen  on  Vihreän kirjan mukaan kaksi syytä: 

•  Yksityisessä omistuksessa olevan infrastrulctuurin kuten satamien, lento- 
kenttien  ja  yksityisten tulliteiden tulee olla kokonaiskustannusvastaavaa. 

•  Suuria tulosiirtoja eri sektoreiden  tai  liikennemuotojen välillä ei pidetä 
suotavina. 
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Analogia yksityisessä omistuksessa olevan infrastruktuurin kanssa (vertailu- 
kohtana voisivat myös olla sähkö-, puhelin- ym. verkot) toimii tiettyyn rajaan 
saakka. Jälkimmäinen perustelu tuntuu lähinnä budjettitekniseltä, joskin  sen 

 taustalla voidaan myös nähdä oikeudenmukaisuussyitä. Kansalaiset eivät 
pidä suuria ristisubventioita sektoreiden välillä kohtuullisina.  Kaiken  kaikki-
aan periaatteet kiinteiden kustannusten kattamisesta ovat vielä selkiintymät

-tömät EU:n  tasolla. 

Teoreettisen perustelun kokonaiskustannusvastaavuudelle  on  esittänyt  Co- 
ase  (1988).  Yhteiskunnassa  on  useita aloja, joilla yksikkökustannukset ovat 
laskevia  ja  joilla rajakustannushinnoittelu ei näin  ollen  riitä kokonaiskustan

-nusten  kattamiseen. Coasen mukaan vajeen  kattaminen  yleisestä verotuk-
sesta kasvattaa näiden alojen tuotannon  ja  laajuuden liian suureksi yhteis-
kunnan muihin sektoreihin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että kansalaisten 
maksuhalukkuus arvioidaan liian suureksi, koska kyseisiä sektoreita  on 

 useita  ja  koska kansalaiset eivät joudu kiinteitä kustannuksia suoraan mak-
samaan. (Vastaavasti voidaan ajatella, että nousevien rajakustannusten 
kuten ympäristöhaittojen osalta maksuhalukkuus  jää  liian alhaiseksi, koska 
kaikki seuraukset eivät kohdistu nykyisin eläviin ihmisiin.) 

Toinen peruste kokonaiskustannusvastaavuudelle tulee tieverkon luonteen 
muuttuessa ruuhkautumattomasta julkisesta hyödykkeestä lähemmäs ns. 
klubihyödykettä. Klubihyödykkeille  on  ominaista, että niillä  on  monta yhtäai-
kaista käyttäjää. Erona puhtaista julkisista hyödykkeistä  on se,  että ne ruuh-
kautuvat  ja  että potentiaalisten käyttäjien (ei-maksajat) poissulkeminen  on 

 mandollista. Maailmanpankki  (1994)  luokittelee  jo  nykyisin taajamien väliset, 
tulliteinä toteutetut tiet klubihyödykkeiksi. Myös muut liikenneväylät - juna - 
radat,  lentokentät  ja  satamat - voidaan nähdä klubihyödykkeinä. 011essaan 
kilpailevia ne saattavat joissakin olosuhteissa olla lähellä yksityistä hyödyket

-tä.  Sitä vastoin sekä alemmanasteiset tiet että kaupunkien kadut ovat tyypil-
lisiä julkisia hyödykkeitä. Tämän perusteella kokonaiskustannusvastaavuutta 
voitaisiin edellyttää taajamien välisille sekä ruuhkautuville teille, mutta 
alemmanasteisille teille  ja  osalle katuverkkoa  vain  poikkeustapauksissa.  

4.3.2  Syitä poiketa  kokonaiskustan nusvastaavu udesta 

Rajakustannushinnoittelu  tarkoittaa  vain  matkojen  tai  liikennesuoritteen 
 määrän mukaan muuttuvien kustannusten kattamista.  Jos  kiinteiden,  matko-

jen  tai  liikenteen määrästä riippumattomien kustannusten osuus  on  suuri 
 (jos  tuotannossa vallitsee kasvavat skaalatuotot),  sektorin  kokonaiskustan-

nukset eivät tule katetuiksi. Kiinteiden kustannusten kattamiseksi  on  ole-
massa kolme periaatteellista ratkaisua: 

klinteiden  maksujen periminen liikennemuodon käyttäjiltä (vaatimus lii-
kennemuodon osan kustannusvastaavuudesta) 

ristisubventiot  eri liikennemuodon käyttäjien ja/tai liikennemuodon osan 
käyttäjien välillä (vaatimus liikennesektorin kustannusvastaavuudesta) 

•  yleinen verotus (liikennesektorin investointien vertaaminen muilla yhteis-
kunnan sektoreilla toteutettaviin investointeihin). 
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Kysymys kiinteiden kustannusten kattamisesta  on  luonteeltaan poliittinen  ja 
 siksi siihen ei ole löydettävissä "objektiivista" ohjetta. Suomessa autoliikenne 
 on  pääsääntöisesti kattanut kaikki tien-  ja  kadunpidon  vuotuiset menot 

(kehittäminen  ja  perusväylänpito)  muutamaa vuotta  1 970-luvulla lukuunot-
tamatta; viime vuosina suhde  on  ollut yli kaksinkertainen. Kun tarkasteluun 
otetaan mukaan liikenteen aiheuttamat ulkoiset kustannukset (onnetto-
muudet  ja  päästöt), tilanne muuttuu oleellisesti.  Kokonaiskustannusvastaa-
vuus  näyttää toteutuvan vasta vuodesta  1994  alkaen (ks. kuitenkin  herk-
kyystarkastelut  luvussa  6).  Tiepiireittäin  tarkasteltuna vuonna  1993  ainoas-
taan Uusimaa oli ylijäämäinen, kun vuonna  1995  alijäämäisiä piirejä oli enää 
neljä.  Tieosittain  tarkasteltuna kaikki  tietyypit yksityisteitä  lukuunottamatta 
ovat alijäämäisiä  liikennemäärien alittaessa  500  ajoneuvoa vuorokaudessa. 

 Ylijäämäisiä  kaikki  tieluokat  ovat vasta  liikennemäärien ylittäessä  1500  ajo-
neuvoa vuorokaudessa (tuloksista tarkemmin ks.  Sikow-Magny  ja  Metsäran-
ta,  1996).  

Kokonaiskustannusvastaavuudesta poikkeaminen  ei ole merkki talouden 
tehottomuudesta. Kiinteiden kustannusten  kattaminen  yleisistä  verovaroista 

 tai  ristisubventiot  eri alueiden  tai  käyttäjäryhmien  välillä voivat olla perusteltu-
ja seuraavista syistä: 

Kokonaistaloudelliset  tekät  

Sujuva, nopea  ja  maailmanlaajuinen tieverkko yhdessä muun  liiken-
neinfrastruktuurin  kanssa mandollistaa yritysten  (ja  yksittäisten  maiden) 

 erikoistumisen tiettyjen hyödykkeiden valmistamiseen  ja  sellaisten tuo-
tannon  mittakaavaetujen  hyödyntämisen, jotka edellyttävät paikallisia 
markkinoita suurempaa ostovoimaa.  

•  Hyvän tieverkon  ja  muun  liikenneinfrastruktuurin  mandollistama kansain-
välinen kauppa  ja  kilpailu, vähentäessään sijainnista saatavaa paikallista 

 monopolivoimaa,  pitävät tuotteiden hinnat alhaisina. 

Tieverkon  ja  muun  väyläinfrastruktuuria  kehittämällä elvytetään lamassa 
olevaa kansantaloutta  ja  parannetaan työllisyyttä  (kerroinvaikutus). 

Mikrotaloudelliset  tekijät  

• Tieverkkoa  kehittämällä parannetaan tiettyjen  toimialojen  suhteellista 
kilpailukykyä kotimaassa  ja  maailmanmarkkinoilla.  

•  Alueellista  talouskehitystä stimuloidaan  tie-  ja  muilla infrastruktuuri
-investoinneilla,  mikä parantaa alueen yritysten kilpailukykyä, elinkelpoi-

suutta  ja  työllisyyttä muihin alueisiin verrattuna.  

•  Eri puolella Suomea asuville ihmisille halutaan tarjota yhtäläinen tiever-
kon standardi  ja  palvelutaso.  

Liikennejärjestelmän  kehittämisen vaikutus edellä  lueteltuihin  tekijöihin 
vaihtelee huomattavasti tieverkon kehittyneisyyden mukaan. Mitä  kehittymät-
tömämpi  maan tieverkko  on,  sitä  merkittävämmät  ovat kokonaistaloudelliset 
vaikutukset  ja  sitä  perustellumpaa  on  poiketa  kokonaiskustannusvastaavuu- 
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desta  ja  rahoittaa kiinteät kustannukset yleisistä veroista. Tällaisia maita 
ovat Venäjä  ja  useimmat muut Itä-Euroopan maat sekä lähes kaikki kehi-
tys maat. 

Sitä vastoin Suomen kaltaisessa maassa, jossa tieverkko  on  hyvin kehitty-
nyt, makrotaloudellisia vaikutuksia ei synny lukuunottamatta investointien 
elvyttävää vaikutusta. Tämän takia kokonaiskustannusvastaavuudesta  on 

 perusteltua poiketa lähinnä mikrotaloudellisten tekijöiden takia. Tällöinkin 
tulee ratkaista erikseen, milloin vaje katetaan yleisestä verotuksesta  ja  mil-
loin taas ristisubventioilla eri alueiden  tai  tienkäyttäjäryhmien  välillä. Näitä 
alueelliseen  ja  ihmisryhmittäiseen tulonjakoon  ja  tasa-arvoon liittyviä tekijöitä 
kartoitetaan tarkemmin seuraavassa (luku  4.3.3.). 

4.3.3  Tu  lonjako-  ja  tasa-arvotekijät  

Tieverkon kehittämisinvestoinneista ainoastaan ruuhkan poistamiseksi teh-
dyt kapasiteetti-investoinnit kuuluvat rajakustannushinnoittelun piiriin. Sitä 
vastoin kiinteiden kustannusten osalta tulee tapauskohtaisesti päättää, ke-
nen maksettavaksi ne tulevat (ks. periaatteelliset ratkaisut luvussa  4.3.2). 

 Tieverkon kehittämisessä rajakustannukset ylittäviä kiinteitä kustannuksia 
aiheutuu tyypillisesti seuraavissa tilanteissa: 

• tietyypin  standardi pidetään yhtäläisenä  koko  maassa  tai  moottoritie to-
teutetaan  koko  yhteysvälille liikennemääristä  riippumatta 

• tieverkkoa  kehitetään alueellisen talouskehityksen stimuloimiseksi  tai 
 työllisyyden parantamiseksi 

•  tieverkon laatua parannetaan oikaisemalla mutkia, vähentämällä mäki- 
syyttä, poistamalla onnettomuuskohtia 

•  tieverkon kunto heikkenee pelkästään sään vaikutuksesta 

•  tien rakenteissa otetaan huomioon raskaiden ajoneuvojen vaikutus tien- 
kulumiseen 

•  hoidon, erityisesti talvihoidon minimitaso turvataan  koko  tieverkolla liiken-
nemääristä  riippumatta. 

Vastaus siihen, kuka edellä mainitut kiinteät kustannuserät maksaa,  on  riip-
puvainen yhteiskunnassa vallitsevista aluepoliithsista, teollisuuspoliittisista, 
kilpailupoliittisista, sosiaalipoliittisista ym. poliittisista tavoitteista. Yhteiskun-
nassa vallitsee useita erilaisia tavoitteita kansalaisten  ja  alueiden välisestä 
tasa-arvosta (esim. tasavertaiset liikkumismandollisuudet asuinpaikasta riip-
pumatta)  ja  tulonjaosta (esim.  kohtuulliset liikkumiskustannukset eri puolella 
Suomea) sekä aluetaloudellisesta kehityksestä  ja  yritysten toimintaedelly-
tyksistä (esim. alueiden elinkelpoisuus  ja  yritysten kansainvälinen kilpailu-
kyky). Vaikka näiden tekijöiden merkitys  on  olennainen kiinteitä kustannuk-
sia kohdennettaessa, niitä ei ole eksplisiittisesti määritelty Suomen yhteis-
kunta-  tai  liikennepoliittisella  päätöksenteon tasolla. 

Taulukkoon  4 on  koottu erilaisia tulonjakoon  ja  tasa-arvoon liittyviä tavoittei-
ta, joilla  on  vaikutusta hinnoitteluun.  Osa  niistä  on  toteuttaa nykyistä  tie-  ja 

 liikennepolitiikkaa,  kun taas  osa  on  niille täysin vastakkaisia, kuitenkin mah-
dollisia. Tulonjako-  ja  tasa-arvotekijöiden tarkempi määrittäminen  ja  niille 
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asetettavien  tavoitteiden operationalisointi  on  erityisen tärkeää Suomen 
kannalta, jotta Suomen erityispiirteet, pitkät etäisyydet  ja  ohuet liikennevirrat, 
kuijetuskustannusten muita maita suurempi osuus tuotteiden hinnoissa sekä 
toisaalta korkea kokonaisverotuksen taso, tulevat huomioon otetuiksi,  jos 

 Vihreän kirjan ehdotuksia aletaan toteuttaa käytännössä. Tavoitteiden 
määrittelyssä  on  tietysti olennaista, että liikennejärjestelmää tarkastellaan 
kokonaisuutena. 

Taulukko  4.  Tieverkon kiinteiden kustannusten kattamiseen liittyviä tulonja
-ko-ja  tasa-arvotekijöitä (lähde: Sikow-Magnyja Metsä  ranta, 

 1996s. 51)  

Tienpidon hyödyt  ja  haitat kohdentuvat Tienpito  hyödyttää absoluuttisesti eniten 
tasaisesti eri ihmisryhmille köyhimpiä  ihmisryhmiä 

Tienpidon  menot kohdennetaan lilken- Tienpidon  menot kohdennetaan ensisi- 
nemäärien  suhteessa eri alueille  ja  tie- jaisesti  tavaraliikenteen tarpeiden perus- 
tyypeille teella  

Tieverkon palvelutaso täyttää tietyt  vä-  Tieverkon palvelutaso määräytyy käyttä- 
himmäisvaatimukset  kaikkialla (vrt. ylei- jien 	maksuhalukkuuden 	mukaan 	(vrt. 
nen  tieverkko) yksityistieverkko)  

Tieverkon kiinteät kustannukset peritään Tieverkon kiinteät kustannukset peritään 
henkilöautoilijoilta tavarakuljetuksilta  

Tieliikenteen meluhaitat kompensoidaan Asukkaat kustantavat itse tarpeelliseksi 
rahana  tai meluesteiden  rakentamisella katsomansa meluesteet 

Ruuhkatulleina  kerätyt ylijäämät käyte- Ruuhkatulleina  kerätyt ylijäämät käyte- 
tään 	taajamien 	lilkennejärjestelmän tään alemmanasteisen  tieverkon kehit- 
kehittämiseen tämiseen  

Tieverkon 	kehiftämishankkeet 	toteute- Työttömyysaste otetaan huomioon kehit- 
taan 	hyöty-kustannussuhteen 	mukai- tämishankkeita priorisoitaessa 
sesti 
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4.4  Päätel miä  teorian  soveltamisesta käytäntöön 

Liikenteen hinnoittelu  on  yksi liikennepolitiikan keinoista. Sitä täydentäviä  ja 
 korvaavia keinoja ovat suorat kiellot  ja  rajoitukset sekä asenteisiin vaikutta-

minen, investoiminen liikenneinfrastruktuuriin sekä yksityisen rahoituksen 
houkutteleminen alalle. Useissa tilanteissa hinnoittelun  on  osoitettu olevan 
tehokkain - yhteiskunnan kokonaiskustannukset minimoiva - liikennepoliitti

-sista  keinoista. 

Rajakustannushinnoiftelun  noudattaminen liikennesektorilla mandollistaa 
yhteiskunnalle korkeamman hyvinvoinnin tason kuin siitä poikkeaminen. 
Käytännön todellisuus poliittisten ristiriitojen  tai  eri ryhmien edunvalvonnan 
muodossa vaikuttaa kuitenkin siihen, että nykyistä hinnoittelukäytäntöä voi 
olla jollei mandotonta, niin ainakin hyvin hidasta muuttaa. Näiden tekijöiden 
vaikutukset tieliikenteen hinnoitteluun  on  koottu seuraavaan: 

LIIkenteen hinnoitteluratkaisut  voidaan toteuttaa muiden yhteis-
kunnan sektoreiden hinnoittelusta riippumatta. 

Rajakustannushintoja aihaisemmat  hinnat ovat tie/like nteessä 
perusteltuja,  jos  tieliikenteen kanssa kilpailevila Ilikennemuodoll

-la  myös peritään rajakustannushintoja aihaisempia hintoja. 

Henkilöautoliikenteeltä perittä  vät  rajakustannukset  ylittävät hin-
nat ovat perusteltuja tietyn tulotavoitteen saa vuttamiseks  jos 

 tieliikenteen kysyntä reagoi muita aloja vähemmän hinnanmuu-
toksiin. 

Syyt kokonaiskustannusvastaavuudesta poikkeamiseen ovat 
luonteeltaan poliittisia  ja  ne lIIttyvät alueiden  ja  ihmisryhmien  vä-
liseen tulonjakoon  ja  tasa-arvoon sekä yritysten toimintaedelly-
tyks7n  ja  kilpailukykyyn. 

Muiden liikennemuotojen kiinteiden kustannusten kohdentami-
nen tulee ottaa huomioon tielllkenteen kIInteitä kustannuksia 
kohdennettaessa, jotta yhteiskunnan tulonjako-  ja  tasa-arvo-
tavoitteet saavutetaan. 
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Ehdotukset  rajakustannushinnoittelun  käyttöönotosta  liikennesektorilla  ovat 
kohdanneet yleisesti huomattavaa vastustusta. Kansalaiset ovat huolissaan 
vapaasta  liikkumisoikeudestaan  ja  anonymiteetistään.  Jotkut alan asiantunti-
jat epäilevät taloustieteen perusteita  ja  vaikutusten arvottamisen mielekkyyt-
tä. Tässä luvussa käydään läpi  hinnoittelua  kohtaan esitettyä kritiikkiä 
(väitteet)  ja  selvitetään, miten taloustieteen  ja  käytännön kokemusten perus-
teella esitetty kritiikki  on  otettava tieliikenteen hinnoittelussa huomioon 
(vastaukset). Väitteet  ja  niiden perustelut  on  koottu  hinnoittelua vastustavis

-ta  kirjoituksista  ja  ne  on  tarkoituksella kirjoitettu hieman kärjistäen. Vastauk-
set perustuvat taloustieteen havaintoihin talouden yleisistä  lainalaisuuksista, 

 ja  ne  on  tarkoituksella esitetty yksinkertaisesti; samat  asiat  ovat  jo  tulleet 
esille  rajakustannushinnoittelun  teoriaosassa luvuissa  3  ja  4.  Viittaukset 
näihin lukuihin  on  jätetty pois lukemisen helpottamiseksi.  

5.1  Rajakustann ushin noittel un  oletukset (teoria) 

Väite  1: 	TaloustIeteen  oletus kuluttajan rationaalisuudesta  on  
kestämätön. 

Yksi  uusklassisen  talousteorian  perusoletuksista  on  oletus kuluttajien ratio-
naalisuudesta. Usein kuulee kuitenkin väitettävän, että kuluttajat eivät käyt-
täydy rationaalisesti eikä  rajakustannushinnoittelun  vaikutus siten ole  teorian 

 mukainen. Kuluttajien  irrationaalisuus  voi johtua esimerkiksi tottumuksista  tai 
 asenteista. 

Vastaus  1:  Kuluttajat ovat (riittävän) rationaalisia. 

Taloustieteen oletus rationaalisuudesta tarkoittaa, että ihminen maksimoi 
 hyötyään.  Hyöty tulee ymmärtää laajasti miksi tahansa subjektiivisen  hy

-vänolontunteen  lisäämiseksi. Tottumukset  ja  asenteet sisältyvät kuluttajan 
 hyötyfunktioon.  Näitä kysymyksiä tutkitaan paraikaa yhteiskunnallisessa 

taloustieteessä  (socio-economics)  ja  institutionaalisessa taloustieteessä. 

Toiseksi yksityinen sektori  hinnoittelee  tuotteensa  ja  palvelunsa.  Hinta  on 
 osoittautunut käytännössä hyväksi, joskin erilaisista  jäykkyyksistä  johtuen 

hitaaksi keinoksi tasapainottaa kysyntä  ja  tarjonta.  Ulkoisvaikutusten  hinnoit-
telu toisi myös nämä vaikutukset markkinoiden piiriin, jolloin vähitellen ky-
synnän  ja  tarjonnan tasapaino voisi löytyä myös ulkoisten haittojen osalta.  

5.2  Rajakustannushinnoittelun  vaikutukset 

Väite  2: 	Hinnoittelua  tehokkaampaa  on  vaikuttaa suoraan ihmis- 
ten käyttäytymiseen rajoituksila sekä epäsuorasti asen-
teisiin. 

Talousteorian mukaan  yhteiskuntataloudellisesti  tehokas hinnoittelu johtaa 
siihen, että syntyy kannustin kehittää tekniikkaa tieliikenteen  melun,  päästö-
jen, ruuhkien  ja  onnettomuuskustannusten  vähentämiseksi  tai  yhdyskunta-
rakenteen  tiivistämiseksi.  Voidaan kuitenkin kysyä, eikö liikennepolitiikan  
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tavoitteisiin päästäisi paremmin suoran vaikuttamisen keinoin,  kielloin  ja 
 määräyksin  sekä myös epäsuorasti pyrkimällä asenteiden muuttamiseen. 

Toiseksi  tiellikenteen  päästä-  ja  onnettomuuskustannuksia  voidaan pienen-
tää nimenomaan investoimalla tieliikenteen olosuhteiden parantamiseen  -  ei 
lisäämällä tieliikenteen kustannuksia verotuksen kautta. 

Tienkäyttäjien kustannusten lisääminen verotuksen kautta ei myöskään pa-
ranna liikenneturvallisuutta; päinvastoin  tienkäyttäjät  voivat kokea tulleensa 

 kohdelluksi  jo  kohtuuttomasti, mikä voi aiheuttaa yleistä välinpitämättömyyt-
tä normeja, kuten  liikennesääntöjä  kohtaan. Liikenneturvallisuutta voidaan 
parantaa  vain  investoimalla vaarallisten  tieosuuksien  parantamiseen sekä 

 mandollistamalla  autokannan uusiutumisen autoveroa laskemalla. Jälkim-
mäinen  on  paras  keino myös tieliikenteen päästöjen vähentämiseen. 

Vastaus  2:  Hinnoittelu  on  useimmissa tilanteissa yhteiskunnan  ko
-konaishyvinvoinnin  kannalta tehokkain liikennepolitiikan 

keino. 

Taloustiede tutkii, mikä keino  tai keinovalikoima  milloinkin  on  tehokkain tapa 
antaa ihmisille tietoa yhteiskunnassa vallitsevista  niukkuuksista  eli edistää 
markkinataloutta myös alueilla, joille markkinoita ei ole luonnostaan muodos-
tunut. Usein  se on  hinnoittelu eli aiheuttaja maksaa -periaate,  jota  yksityinen 

 sektorikin  noudattaa. 

Hinnoittelu  on  osoittautunut käytännössä useimmiten kieltoja  ja  rajoituksia 
paremmaksi keinoksi, koska  se minimoi  yhteiskunnan kokonaiskustannuk-
set, koska  se  jättää ihmisille vapauden valita  ja  koska  se on  joustava.  On 

 toki tilanteita, jolloin sääntely  on hinnoittelua  parempi vaihtoehto. Näin  on 
 silloin, kun  liikennemäärät  pienenevät huomattavasti pientenkin  hinnankoro

-tusten  seurauksena  (ylijoustava  kysyntä). Liikenteen kysynnän  on  kuitenkin 
osoitettu muuttuvan  vain  vähän  hinnan  muuttuessa. 

Toiseksi myös teknologia asettaa rajoituksia  hinnoittelulle.  Ns. VATT:n  työs-
sä (Liikenneministeriö,  1995)  ehdotetaan, että  meluhaittoihin  vaikutetaan 
kolmella toisiaan  täydentävällä  toimenpiteellä:  (i)  sääntelyllä  ja  rajoituksilla 

 maankäytössä,  (ii) hinnoittelemalla liikennemäärien  kasvusta aiheutuvat 
haitat sekä  (iii)  toteuttamalla  meluntorjuntaa.  

Asenteiden muuttaminen muutoin kuin  hinnoittelemalla  on  käytännössä 
osoittautunut hitaaksi  ja  epävarmaksi keinoksi. 

Kolmanneksi ei hinnoittelu missään nimessä ole vaihtoehto investoinneille. 
Päinvastoin hinnoittelu  on  keino hankkia ne pääomat, jotka investointeihin 
tarvitaan. Verojen lasku  on  sekin  hinnoittelua;  hinnan  muutoksen  etumerkki

-hän  voi olla positiivinen  tai  negatiivinen.  Hinnan  laskun  ehdottaminen  on 
 kuitenkin aina helppoa, samalla tulisi kertoa, miltä yhteiskunnan sektorilta  tai 
 miltä  tienpidon toimenpiteeltä  kyseiset  varat  tulisi vähentää, jotta voidaan 

arvioida ehdotuksen yhteiskuntataloudellisia  kokonaisvaikutuksia.  

Väite  3: 	Hinnoittelu ei muuta ihmisten ajokäyttäytymistä. 
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Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi polttoaineen  hinnan  nosto ei vähennä 
henkilöauton käyttöä vaan  sen  sijaan kuluttajien muuhun kuin liikenteeseen 
käytettävissä olevia tuloja. 

Vastaus  3:  Ihmisten  matkojen  kysyntä ei ole  va klo  vaan  matkojen 
 määrään, suun tautumiseen, ajankohdan  ja kulkumuodon 

 valintaan voidaan vaikuttaa hinnoittelulla. 

Liikenteen kysynnän hintajoustoa eri tilanteissa  ja  erilaisten hinnanmuutos
-ten  seurauksena  on  tutkittu hyvin paljon. Keskimäärin lyhyen aikavälin jousto 

 on -0.3  ja  pitkän aikavälin jousto hieman tätä suurempi. Toki yksittäisellä 
ihmisellä jousto voi saada arvon  nolla (hinnan  muutos ei vaikuta lainkaan 
ajon määrään)  tai  teoriassa olla jopa positiivinen  (hinnan  nosto lisää ajamis-
ta). Voidaankin sanoa, että nykyisten tutkimustulosten  ja  tietämyksen valos-
sa hinnoittelulla voidaan vaikuttaa kysyntään. Joillakin matkoilla vaikutus  on 

 suurempi  ja  joillakin pienempi. 

Väite  4: 	Haitat  on  parempi eliminoida kuin hinnoitella. 

Talousteorian mukaan yhteiskunnan hyvinvoinnin optimi saavutetaan, kun 
yhteiskunnan resurssit ovat tehokkaassa käytössä. Resurssien tehokasta 
käyttöä häiritsevät  teorian  mukaan kuitenkin markkinavääristymät, kuten 
ulkoisvaikutukset. Pyrkimys optimaalisuuteen edellyttää silloin näiden  mark-
kinavääristymien eliminoimista. Uusklassinen  teoria ehdottaa tilanteen kor-
jaamista hintoja muuttamalla, jolloin itse ongelmaa (esimerkiksi saastumi-
nen) ei poisteta, mutta ongelman aiheuttajalta veloitetaan arvioitua haittaa 
vastaava  summa  rahaa. 

Vastaus  4:  Haittojen eliminoiminen  on  harvoin kannattavaa, hinnoit-
telemalla "etsitään" tasoa, jolla hyödyt  ja  haitat ovat yhtä 
suuret. 

Taloustiede lähtee siitä, että useimmissa tilanteissa ei ole optimaalista 
poistaa jotakin haittaa kokonaan. Esim. päästöjen eliminoiminen  on  tietysti 
mandollista, mutta  sen  kustannukset ovat niin paljon hyötyjä suuremmat, 
että yhteiskunnan hyvinvointi laskee nykyisestä. Hinnoittelemalla päästöt 
"oikein" rajakustannusten mukaisesti, löydetään sellainen päästöjen taso, 
jossa rajahyödyt  ja  -kustannukset ovat yhtäsuuret. Tässä tilanteessa pieni 
päästöjen lisääminen  tai  vähentäminen tuo mukanaan pienemmät hyödyt 
kuin kustannukset eikä  se  ole mielekästä.  Eli  saastuminen poistetaan siihen 
rajaan saakka kuin  se on yhteiskuntataloudellisesti  kannattavaa. 

Toki  jos  yhteiskunnassa ollaan sitä mieltä, että jotkut haitat tulee poistaa 
kokonaan, tähän voidaan pyrkiä myös hinnoittelemalla. Tällaisessa tilan-
teessa kiellot  ja  rajoitukset voivat olla kuitenkin tehokkaampi keino myös 
taloustieteen perusteella (ks. vastaus  2). 

Hinnoittelemalla  päästöt saadaan tuloja toisin kuin rajoittamalla päästöjen 
määrää. Nämä tulot voidaan käyttää maksamalla haitoista kärsiville korvaus 
haitan määrän suhteessa, jolloin haitat tavallaan "eliminoituvat'. 
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Väite  5: 	Taloustiede edellyttää rajakustannushinnoittelun noudat- 
tamista kaikilla markkinoilla.  Jos  tämä ei toteudu,  raja-
kustannushinnoittelusta  tulee luopua. 

Voidaan väittää, että hinnoittelun muuttaminen  vain  yksillä markkinoilla 
(tieliikenne) saattaa johtaa jopa tilanteen huononemiseen,  jos  samanaikai-
sesti toisilla markkinoilla markkinavääristymät edelleen sallitaan.  Jos raja

-kustannushinnoittelua  ei voida soveltaa kaikilla päästöjä aiheuttavilla aloilla, 
sitä ei tule ottaa käyttöön tieliikenteessäkään. Ei siis edes  teorian  itsensä 
mukaan ole selvää, että tieliikenteen hinnoittelun muuttaminen resurssien 
tehokkaan allokoinnin mielessä optimaalisemmaksi parantaisi tilannetta  ko-
ko  yhteiskunnan näkökulmasta. 

Vastaus  5:  Muiden liikennemuotojen hinnoitteluratkaisut tulee ottaa 
huomioon tielilken  teen  hinnoittelussa, sitä vastoin mui-
den sektoreiden hinnoittelun vääristymillä ei ole vaiku-
tusta liikenteen hinnoitteluun.  

On  totta, että joissakin tilanteissa rajakustannushinnoittelusta poikkeaminen 
yksillä markkinoilla vaikuttaa hinnoitteluun muilla markkinoilla. Rajakustan-
nushinnoittelua voidaan kuitenkin ongelmitta soveltaa yksittäisillä markkinoil-
la muiden markkinoiden hinnoittelusta riippumatta,  jos  tuote  tai  palvelu ei 
kilpaile muilla markkinoilla tuotettujen tuotteiden  ja  palveluiden kanssa. 
(Kiinteiden kustannusten kattamisen periaatteista ks. vastaus  6  ja  7)  

Tieliikenteen kohdalla vastaus  on  riippuvainen kandesta seikasta:  (i) kilpai-
leeko tieliikenne  muiden liikennemuotojen kanssa  ja  (ii)  kilpaileeko  liikenne- 
sektori muiden yhteiskunnan sektoreiden kanssa. 

Liikennesektorin  sisällä  on  itsestään selvää, että liikennemuodot osin kilpai-
levat keskenään  ja  osin ne täydentävät toisiaan. Suurinta kilpailu  on tie-  ja 
rataliikenteen  välillä, kun taas  tie-  sekä ilma-  ja vesiliikenne  ovat luonteel-
taan pikemminkin toisiaan täydentäviä. Onkin oleellista, että tieliikenteen 
hinnoitteluratkaisuja tehtäessä muiden liikennemuotojen hinnoittetu otetaan 
huomioon - Useimmissa käytännön sovellutusehdotuksissa, kuten myös 

 EU:  n  Vihreän kirjan ehdotuksessa, rajakustannushinnoittelu kattaakin kaikki 
liikennemuodot, jolloin mainittuja ongelmia ei ote. 

Liikenteen kanssa kilpailevien tuotteiden  ja  palveluiden löytäminen  on  vaike-
aa, koska liikenne  on  johdettua  kysyntää. Ainoastaan vapaa-ajan osalta 
liikenteen (huviajelut) voidaan sanoa kilpailevan muiden vapaa-ajanvietto-
mandollisuuksien kanssa.  Jos  näiden palveluiden hinnoittelu poikkeaa  raja

-kustannushinnoittelusta,  on  tietysti relevanttia kysyä, tulisiko huvimatkoja 
tukea.  Koko  liikenteen subventoimiseen ei tällöin tietystikään ole perusteita. 

Tavaraliikenteen osalta voidaan ajatella, että liikenne kilpailee osittain  varas-
toinnin  kanssa. Mitä alhaisemmat kuljetuskustannukset ovat, sitä enemmän 
tuotteita kuljetetaan suoraan tehtaasta asiakkaalle  (just-in-time  tuotanto)  ja 

 sitä vähemmän kannattaa varastoida. Koska varastointipalvelut tuotetaan 
yleensä yksityisesti, ne hinnoitellaan täysimääräisesti.  Jos  ne aiheuttavat 
ulkoisia haittoja, joista ei peritä maksua, tulee tämä tietysti ottaa huomioon 
tieliikenteen hinnoittelussa. Sama pätee myös toisinpäin:  jos tavaraliikenne 
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Koska liikenteen haitat ovat Suomessa huomattavasti pienemmät kuin Kes-
ki-Euroopassa, myös rajakustannukset ovat tältä osin pienemmät. Siksi  ra-
jakustannushinnoittelu  merkitsee Suomessa huomattavasti alhaisempia 
maksuja ruuhkautumisen  ja  paikallisten haittojen osalta. Esim. ruuhkakus-
tannusten arvioidaan olevan pääkaupunkiseudulla ainoastaan runsaat  60 

 Mmk vuodessa (ks. luku  6.2.5).  Luku  on  aivan eri tasolla kuin Keski- 
Euroopassa. Globaaleja haittoja Suomen liikenne tietysti aiheuttaa samassa 
suhteessa kuin liikenne kaikkialla. 

Ohuiden liikennevirtojen  ja  pitkien etäisyyksien takia liikenneverkon kiinteät 
kustannukset ovat Suomessa todennäköisesti korkeammat kuin muissa  EU- 
maissa. Vaikka Vihreässä kirjassa edellytetään kokonaiskustannusvastaa-
vuutta liikennemuodoittain, joitakin poikkeuksia aluepoliittisin perustein  tai 

 tasa-arvoon liittyen sallitaan. Suomen kannalta olisikin erittäin tärkeää virit-
tää keskustelua kiinteiden kustannusten kattamisen periaatteista. Tätä var-
ten tulisi arvioida eri kustannusten kohdentamisperusteiden vaikutusta 
Suomen kansantalouteen kokonaisuudessaan sekä erityisesti yritysten kil-
pailukykyyn. Myös minimipalvelutason  ja  kansalaisten  ja  alueiden  välisen 

 tasa-arvon määritys ovat selkiintymäifömiä EU:n tasolla.  

5.3  Käytännön sovellutusten ongelmat 

 5.3.1  Teknologian  mandollisuudet 

Väite  8: 	Teknologian  rajalliset mandollisuudet estävät rajakus- 
tannushinnoittelun halutunlaisen  toteuttamisen eikä  se 

 siksi ole käyttökelpoinen liikennepolitiikan toteuttamisen 
väline. 

Tienkäyttäjän  aiheuttamat ulkoiset kustannukset vaihtelevat ajallisesti  ja 
 paikallisesti sekä myös tienkäyttäjän ominaisuuksien mukaan. Käytännön 

ratkaisu onkin yleensä nykykäytäntöön pohjautuva yksinkertaistus, eli  teori-
an  edellyttämä lisämaksu tienkäyttäjiltä peritään esimerkiksi polttoaineve-
rossa. 

Esitetyn perusteella voidaan kysyä, paraneeko yhteiskuntataloudellinen te-
hokkuus,  jos rajakustannushinnoittelua  ei käytännössä voida toteuttaa täy-
dellisesti vaikka keskimäärin päästäisiinkin hyvään rajakustannusvastaavuu

-teen.  

Vastaus  8:  Yhteiskunnan hyvinvointi paranee, vaikka rajakustan-
nushinnoitteluun sIIrrytään asteittain  teknologian  kehit-
tymisen tandissa. 

Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus  ja  yhteiskunnan hyvinvointi paranevat 
 askel  askeleelta siirryttäessä kohti rajakustannushinnoittelua.  Jo ruuhkahin-

noitteluun  siirtyminen  tai  ajoneuvon painon mukaisen kilometrimaksun pe-
riminen parantaa tilannetta nykyiseen verrattuna. Niihin teknologia  on  jo 

 olemassa. 

Toiseksi teknologia kehittyy kysynnän perusteella.  Jos EU:ssa  todella siirry- 
tään rajakustannushinnoitteluun, markkinat maksujärjestelmille ovat niin 
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suuret, että  on  todennäköistä, että useat yritykset ryhtyvät kilpailemaan jär-
jestelmien tuottamisessa  ja  kehittämisessä. 

Nykyteknologian  rajallisuus  on  myös otettu huomioon käytännön hinnoittelu- 
ehdotuksissa siten, että ehdotetaan sekä nykyteknologiaan perustuvaa ly-
hyen aikavälin ratkaisua että "optimaalista",  teknologian  kehittymisen mah-
dollistamaa pitkän aikavälin ratkaisua.  

5.3.2  Arvottamisen vaikeus 

Väite  9: 	Tieliikenteen ulkoisten kustannusten suuruudesta tehdyt 
tutkimukset ovat antaneet niin paljon toisistaan poikkea-
via tuloksia, ettei niiden pohjalta voida tehdä päätelmiä 
tieliikenteen hinnoittelun muuttamisesta suuntaan  tai  toi-
seen. 

Jotta liikenteen ulkoisvaikutukset voidaan hinnoitella, niiden määrä  ja  arvo 
tulee tuntea. Tämä edellyttää Diekmannin  (1995)  mukaan seuraavia oletuk-
sia:  (i) ympäristövauriot ja  niiden riski voidaan mitata luotettavasti  ja  tieliiken-
teen osuus ympäristövaurioiden aiheuttajana voidaan osoittaa pitävästi,  (ii) 

 liikenneonnettomuuksien aiheuttama hyvinvoinnin menetys voidaan mitata, 
 (iii)  liikenteen melun  ja tärinän  aiheuttama hyvinvoinnin menetys voidaan 

mitata sekä  (iv)  tieliikenteen ulkoisten kustannusten rahamääräiseksi arvi-
oimiseksi  on  olemassa tieteellisesti kestäviä metodeja. Diekmann väittää, 
että oletukset ovat liian kaukana todellisuudesta, jotta niiden perusteella 
tehtyjä laskelmia voitaisiin käyttää liikenteen hinnoittelun perusteena. 

Vastaus  9:  Epävarmuus ympäristö  ha  ittojen  arvo tuksessa tulee hy-
väksyä,  jos  kestävä kehitys halutaan ottaa vakavasti. 

Yleisenä kommenttina Diekmannin kritiikkiin voisi vastata, että koska millään 
muullakaan yhteiskunnan  sektorilla  ei edellytetä yhtä suurta luotettavuutta  ja 

 pitävyyttä vaikutusten arvioinnissa  ja  koska tiedon laatu ei yksityisellä  sek-
torillakaan sen  tehdessä päätöksiä uuden tehtaan rakentamisesta  ja  tuottei-
den hinnoittelusta täytä Diekmannin vaatimuksia, niin miksi sitä pitäisi edel-
lyttää liikenteen hinnoiftelultakaan. Maailma  ja  tulevaisuus varsinkin  on  epä-
varmoja.  

On  totta, että liikenteen ulkoisvaikutusten arvosta tehdyt tutkimukset ovat 
antaneet toisistaan hyvin eri suuruisia tuloksia. Usein tähän  on  ollut syynä 

 se,  että eri menetelmät, joita ovat haittojen kustannusten arviointi, kansalais-
ten maksuhalukkuus  tai  halukkuus  hyväksyä  (willingness to pay I accept)  ja 

 haittojen estokustannukset, mittaavat eri asioita. Kun tuloksista puhdistetaan 
menetelmistä johtuvat erot, arvotukset alkavat lähentyä toisiaan  (Pearce et 
al., 1990).  

Toiseksi ympäristöarvoja  on  tutkittu vasta suhteellisen vähän aikaa. Mitä 
enemmän aiheeseen  on  paneuduttu, sitä enemmän liikenteen aiheuttamia 
haittoja  on  identifioitu  ja  toisaalta  jo  tunnettujen haittojen arvot ovat usein 
nousseet. Esim. Iso-Britanniassa tielilkenteen  on  tähän saakka arvioitu kat-
tavan aiheuttamansa kustannukset hyvin. Uusimpien tutkimusten mukaan 

 verot  olisivat kuitenkin  vain 31-36%  rajakustannuksista  (ks. tarkemmin 
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Maddison  et al., 1996).  Myös luvun  6 herkkyystarkastelut  antavat viitteitä 
siitä, että Suomessa nykyiset arvotukset ovat pikemminkin lähempänä ala 
kuin ylärajaa. 

Kolmanneksi voidaan sanoa, että ympäristöhaittojen absoluuttinen arvo  on 
 loppujen lopuksi toissijainen asia. Kysymys  on  siitä, minkälaisen riskiasen

-teen  yhteiskunnat ottavat ympäristöhaittoihin. Hinnoittelu voidaan nähdä 
"varovaisen pessimistin" politiikkana, kun taas optimisti uskoo  teknologian 

 kehittymisen ratkaisevan ympäristöongelmat. Asiaa voidaan havainnollistaa 
taulukon  5 nelikentällä.  

Taulukko  5.  Epävarmuus  ja  ympäristöpolitiikka  (lähde:  Pearce et  aL,  1990 
s. 11)  

Maailman todellinen tila tulevaisuudessa 

Valittu politiikka 	 Optimisti oikeassa 	Pessimisti oikeassa 

Optimistinen 

Pessimistinen 	 SIEDETTAV$¼  

Jos  valitaan optimistinen politiikka eli uskotaan, että tekniikan kehitys ratkai-
see ympäristöongelmat, hyödyt maailmalle ovat valtavat,  jos  optimisti  on 

 oikeassa, mutta katastrofaaliset,  jos teknologian  kehitys ei olekaan riittävä 
(pessimisti  on  oikeassa). Pessimistisessä politiikassa varaudutaan pahim-
paan toimimalla  jo  nyt. Tämä tietysti aiheuttaa suuriakin kustannuksia, jotka 
tehdään turhaan,  jos  teknologia riittää ratkaisemaan ongelmat (optimisti oi-
keassa). 

Ympäristön tila kuuluu terveyden, työllisyyden  ja  turvallisuuden ohella kansa-
laisten suurimpiin huolenaiheisiin. Siksi useimmat yhteiskunnat ovat alka-
neet puhua hinnoittelusta keinona vaikuttaa ympäristöhaittoihin.  Jos tekno-
logiaoptimismi  olisi edelleen vallitsevana yhteiskunnassa, ihmisten huoli ym-
päristöstä olisi nykyistä vähäisempää, kuten myös keskustelu liikenteen  hin-
noittelusta.  

Väite  10: 	Hankkeiden kannattavuusarvioinneissa otetaan huomi- 
oon kaikki vaikutukset. Siksi niissä käytettyjä arvo tuksia 
ei voida käyttää perustana hinnoittelulle, jossa otetaan 
huomioon  vain  haitat. 

Tiellikenteen  hinnoittelussa kyse  on  väylän käytön aikana aiheutuvista kus-
tannuksista. Kysymys kuuluukin, onko väylien rakentamisen kannattavuuden 
arvioinnissa  ja  väylien käytön hinnoittelussa käytettävä samoja arvotuksia. 
Lähtökohtana  on  loogista käyttää samoja arvotuksia sekä väylän kannatta-
vuusarvioinnin että väylän käytön hinnoittetun yhteydessä. Kannattavuusar-
viointia  ja  käytön hinnoittelua verrattaessa  on  kuitenkin otettava huomioon, 
että kannattavuusarvioinnissa olennaisia ovat kaikki kustannukset, joihin 
väylän rakentamisella  on  vaikutusta (keskeisesti esimerkiksi liikenteessä 
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kuluva aika).  Tien  käytön hinnoittelussa olennaisia eivät kuitenkaan ole sel-
laiset kustannukset, joista tienkäyttäjä tavalla  tai  toisella vastaa. Tällä  on 

 vaikutusta onnettomuuskustannusten arvottamiseen, mutta ei melu-, päästö
-ja ruuhkakustannusten  arvottamiseen. 

Tieliikenteen onnettomuuskustannuksista merkittävä  osa  kuuluu vakuutus- 
järjestelmän piiriin. Tieliikenneonnettomuudessa kuolleen tuotantopanoksen 
menetyksestä  on  perusteltua vähentää kuolleen oma kulutus. Tiellikenneon-
nettomuuden aiheuttamasta hyvinvoinnin menetyksestä voidaan väylän 
käytön hinnoittelun yhteydessä jättää pois merkittävä  osa sillä  perusteella, 
että jokainen tienkäyttäjä  on  tietoinen onnettomuusriskistä  ja  ottaa  sen 

 huomioon matkapäätöstä tehdessään. 

Vastaus  10: Kannattavuusarvioinneissa  ja  hinnoittelussa  on  molem-
missa kyse yhteiskunnan resurssien allokoinnista. Siksi 
niissä tulee käyttää yksiä  ja  samoja arvoja. 

Myös kannattavuuslaskelmien hyödyt syntyvät väylän käytöstä aivan kuten 
hinnoiteltaviksi ehdotetut kustannuksetkin.  Jos  nämä hyödyt otetaan kannat-
tavuusarvioinneissa huomioon eri arvoilla kuin hinnoiteltaessa, yhteiskunta 
päättää rahojen käytöstä yksillä hinnoilla mutta käyttää niitä toisilla. Tällai-
nen arvojen vaihtuminen tilanteesta toiseen tuntuu itsensä pettämiseltä. 
Näin käyttäytyvää yksilöä kutsuttaisiin irrationaaliseksi... 

Toisin kuin kannattavuusarvioinneissa, joissa ollaan kiinnostuneita kaikista 
vaikutuksista, hinnoittelussa otetaan huomioon  vain  kustannukset, joille ei 
ole markkinoita  ja  joita ei siten kateta. Eihän tarkoitus ole periä toiseen ker-
taan  jo makseftuja  kustannuksia. 

Onnettomuuskustannusten  huomioonottamisessa  on  useita ongelmia. On-
gelmana  on  ensinnäkin määrittää, mikä  osa  on  todella ulkoista kustannusta. 
Toiseksi voidaan kysyä, olisiko oikeampi tapa mitata ihmisten halukkuutta 
maksaa onnettomuusriskin pienentämisestä kuin arvioida tuotannon  ja hy-
vinvoinninmenetystä.  Kysymys kaipaa selvästikin lisätutkimuksia. 

Väite  11: 	Hankkeiden kannattavuusarvioinneissa  ja  hinnoittelussa 
tulee käyttää eri arvoja, koska yhteiskunnan todellinen 
maksuhalukkuus  on  näitä pienempi. 

Tiehankkeiden  kannattavuuslaskelmat pohjautuvat ajoneuvo-, aika-, onnet-
tomuus  ja ympäristökustannusten  osalta Tielaitoksen vuosittain ilmestyvään 
julkaisuun 'Tieliikenteen ajokustannukset". 

Voidaan kuitenkin väittää, että yhteiskunnan todellinen maksuhalukkuus  on 
 pienempi kuin tiehankkeiden kannattavuusarvioinnissa käytetyt yksikköhin-

nat,  jos  käytännössä toteutetaan  vain  hankkeita, joiden hyöty-kustannus-
suhde  on  yli  1 ,5.  Kannattavuusarvioinnissa  käytettävät arvotukset ovat siten 
liian korkeita käytettäväksi hinnoittelun yhteydessä. 

Vastaus  11:  Kun yhteiskunta alkaa olla "valmis'ç toteutetaan  vain 
 hankkeita, joiden kustannus-hyötysuhde  on  yksi. Arvot 

eivät voi muuttua budjettirajoitteen mukaisesti. 
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Jos  yhteiskunta  on  jo  toteuttanut kaikki kannattavat hankkeet, jäljellä  on 
 ehkä enää muutama, joiden kustannus-hyötysuhde  on  tasan yksi. Kun ne  on 
 toteutettu, muuta ei enää tarvita: yhteiskunta  on  "valmis". Näin ei kuitenkaan 

käytännössä ole vaan yhteiskunnan eri aloilla  on  lukuisia hyviä hankkeita, 
joiden hyödyt ovat kustannuksia suuremmat.  Ja  uusia hankkeita ilmaantuu 
yhteiskunnan vaurastuessa ajan myötä. Valtion vuotuinen budjetti ei yksin-
kertaisesti mandollista kaikkien kannattavien hankkeiden toteuttamista, kos-
ka verojen korottamiselle  ja  maksujen perimiselle  on  olemassa yläraja. Siksi 
lukuisia hyviä hankkeita odottaa ikäänkuin varastossa rahoituksen löytymis-
tä. 

Sama pätee useimpiin ihmisiin: hyödyllistä tekemistä  tai  ostettavaa löytyy, 
 jos  rahaa olisi enemmän.  Jos  yllä esitetty väite pitäisi paikkansa, yksilö ei 

keksisi palkankorotukselle mitään sellaista käyttöä, josta  on  hänelle hyötyä. 

Voidaankin sanoa, että esitetty väite, että yhteiskunnan todellinen maksuha-
lukkuus olisi alhaisempi, koska kaikkia kannattavia hankkeita ei toteuteta,  on 

 kestämätön.  

5.4  Kerrannaisvaikutusten  huomioonottaminen 

Väite  12: 	Tieliikennejärjestelmän hyödyt  tuottavuuden, talouden  ja  
hyvinvoinnin kannalta jäävät ottamatta huomioon  hin

-noittelutarkasteluissa -  tieliikenteen hinnoittelun muu-
tospyrkimykset pohjautuvat yleensä  vain  tieliikenteen 
haittojen analysointiin. 

Tieliikenteen hinnoittelukeskustelussa rajaudutaan ulkoisten haittojen selvit-
tämiseen. Pitäisi kuitenkin olla selvää, että myös tieliikenteen ulkoiset hyödyt 
tulisi laskea erityisverojen lisäksi tulopuolelle. Mainittuja ulkoisia hyötyjä ovat 

 mm. kasvuvaikutus,  alentuneet hyödykkeiden  ja  palvelujen hinnat, tuotanto-, 
tarjonta-  ja työvoimapotentiaalin  lisäys, kiinteistöjen arvonnousu,  tulo- ja 

 työllisyysvaikutus  ja  lisääntynyt vapaa-aika (ks. kirjallisuuskatsaus aiheesta 
esim. Korpela  1995).  

Vastaus  12:  Mainitut lIIkenteen hyödyt ovat sisäisiä, markkinameka-
nismin piirissä olevia eikä niitä siksi tule ottaa huomioon 
rajakustannushinnoissa, kIInteitä kustannuksia kohden-
nettaessa kylläkin. 

Hinnoittelussa  on  tietysti otettava yhtälailla huomioon ulkoiset hyödyt kuin 
ulkoiset kustannuksetkin. Liikenteen ei kuitenkaan ole voitu osoittaa synnyt-
tävän ulkoisia hyötyjä. Aihe vaatiikin lisää tutkimusta. Liikenteen ulkoisia 
hyötyjä voi lähteä jäljittämään kysymällä, hyödynkö minä,  jos naapurini  ajaa 
enemmän  tai kannattaisiko  minun maksaa naapurilleni, jotta  hän  ajaisi 
enemmän. 

Väitteessä  mainitut vaikutukset eivät ole ulkoisia hyötyjä vaan sisäisiä. Ne 
ovat nimenomaan niitä hyötyjä, joita liikenneinvestoinneilla haetaan  ja  jotka 
otetaan päätöksenteossa huomioon. Tyypillistä mainituille hyödyille  on se, 

 että ne ovat väylän aikaansaamia hyötyjä eivätkä liikenteen. Siksi niitä ei 
tule ottaa huomioon määritettäessä liikennemäärien mukaan muuttuvia  raja- 
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kustannushintoja.  Sitä vastoin ne tietysti ovat tärkeitä tekijöitä  hankepäätök-
sissä  ja  kohdennettaessa  kiinteitä kustannuksia  liikennemuodoille  ja  edel-
leen tieliikenteessä henkilö-  ja  tavaraliikenteelle.  

Toiseksi yritysten  parantuneessa  tuottavuudessa  on  kyse  kuljetuskustan-
nussäästöjen heijastumisessa tuotantoprosessissa  (tästä  kerrannaisvaiku

-tusten  mekanismista  ks. tarkemmin  Sikow-Magny  ja  Niskanen,  1995).  Sa-
malla tavalla vaikuttavat kaikki investoinnit tuotannon  rationalisointiin,  henki-
löstön koulutukseen  tai  organisaation kehittämiseen. Markkinataloudessa 
yritysten jatkuvana tavoitteena  on  tehostaa toimintaansa. Olisi vähintään 
omituista, että yritykset saisivat subventioita julkisen  sektorin tekemien, 

 tuottavuutta  parantavien  investointien käytöstä mutta eivät itsensä  tekemien.  

Kiinteistöjen arvonnousu  on  mainituista vaikutuksista sikäli erikoinen hyöty, 
että sitä voidaan ehdottaa  hinnoiteltavaksi hyötyjä  maksaa -periaatteen mu-
kaisesti. Kyseessä  on  maa-alueen  tai  kiinteistön "ilmainen" arvonnousu, joka 
aiheutuu  liikenneinvestoinnin parantaessa  alueen  tavoitettavuutta  mutta 
josta hyödyn saaja ei ole maksanut mitään. Kyseessä  on  tulonsiirto yleisistä 

 verovaroista  yksityiselle maanomistajalle. Siksi olisikin täysin perusteltua, 
että ylimääräiselle  hyödylle  asetetaan  vero,  joka  ohjattaisiin esim. investoin-
timenojen  kattamiseen. Tällainen  vero  (impact fee) on  käytössä  esim.  Yh-
dysvalloissa. Missään nimessä kyseessä ei ole hyöty, jonka takia liikennettä 
pitäisi  subventoida.  

Väite  13: 	Tiellikenteen  verotuksen lisääminen (mitä esimerkiksi  
EU:n  Vihreä kirja liikenteen  hinnoittelusta  esittää) mer-
kitsisi Euroopan kilpailukyvyn heikkenemistä  ja  työttö-
myyden lisääntymistä. 

Tieliikenteen kustannusten lisääminen edes  koko  Euroopassa  yhdenaikai-
sesti  toteutettuna ei ole kannatettavaa siksi, että  se  vaarantaa Euroopan 
kilpailukyvyn Yhdysvaltoihin  ja  Aasian maihin verrattuna.  Jo  nyt  kuijetuskus-
tannusten  osuus tuotteiden hinnoista  on  Euroopassa korkeampi kuin  kilpai-
levilla  alueilla. Ottaen huomioon, että  pitkäaikaisesti  korkea työttömyysaste 

 on  Euroopan  vakavimpia  tulevaisuuden uhkakuvia, pitää kaikin keinoin vält-
tää elinkeinoelämän kustannusten lisäämistä. 

Ammattimainen  tieliikenne  työllistää suoraan yli  4  miljoonaa ihmistä Euroo-
passa  ja  tieliikenteen verotuksen merkittävä korottaminen vaarantaa nämä 
työpaikat  -  välillisesti tieliikenteen  työllistävä  vaikutus  on  huomattavasti suu-
rempi. 

Tieliikenteen kustannusten lisäämisen sijasta tulisi parantaa liikenteen te-
hokkuutta  mm.  kapasiteettia lisäämällä, turvallisuutta parantamalla  ja kul

-kumuotojen  välistä yhteistyötä kehittämällä.  Teknologian  kehittyminen 
 (vähäpäästöisemmät  moottorit,  meluvallit  ja  -esteet, uudet  tiepinnoitteet, 

turvallisemmat ajoneuvot)  poistavat tieliikenteen haittoja joka tapauksessa. 
 (The National road associations of the European Union, 1996).  

Vastaus  13:  Vihreän kirjan mukainen hinnoittelu vähentäisi liikenteen 
yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia kokonaisuu-
dessaan, mikä nimenomaan parantaa kilpailukykyä.  
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Liikenteen aiheuttamat kustannukset näkyvät muualla taloudessa korkeam
-pina  veroina, lisääntyneinä sairaanhoitokuluina, alhaisempana työn  tuotta-

vuutena.  Nämä heikentävät yhtälailla kilpailukykyä. Liikenteen hinnoittelun 
tarkoituksena  on  pena  haitoista maksu haitan aiheuttajalta eikä  panna  muita 
yhteiskunnan jäseniä  tai  sektoreita  niitä maksamaan. Kokonaisuudessaan 
tämä aiheuttaja maksaa -periaatteen soveltaminen vähentää resurssien 
käyttöä yhteiskunnassa eli nimenomaan lisää kansantalouden kilpailukykyä.  

On  tietysti totta, että  hinnan  nostaminen jollakin alalla, vähentää alan tuot-
teiden kysyntää  ja  heikentää alan kannattavuutta  ja  työllisyyttä. Liikenteen 
hintojen nostamisesta  on  selvästi haittaa liikenteelle, mutta joillekin liiken-
teen osille sekä erityisesti yhteiskunnalle kokonaisuudessaan siitä  on  hyö-
tyä,  jos  liikenteen aiheuttamat kustannukset ovat perittyjä veroja  ja  maksuja 
korkeammat. Tämä näkyy selvästi luvun  7  vaikutuslaskelmista.  

Toiseksi Vihreä kirja  on  vasta ehdotus hinnoitteluperiaatteista. Siksi  sen 
 perusteella ei voida varmuudella sanoa, että liikenteen hinnoittelu tarkoittaa 

tieliikenteen verotuksen lisäämistä kaikkialla. Keski-Euroopassa ruuhkien  ja 
 paikallisten ympäristöhaittojen suuruus  on  toista luokkaa kuin Suomessa, 

jossa tieliikenteen verotus  jo  nykyisellään  on  korkeammalla tasolla kuin 
EU:ssa keskimäärin. Tämän takia Vihreän kirjan ehdotusten vaikutukset 
tieliikenteen hinnoitteluun ovat Suomessa erilaiset kuin Keski-Euroopassa. 
Luvussa  7  olevat mallitarkastelut antavat viitteitä siitä, että Suomessa  pit

-kämatkaisen henkilöliikenteen  maksuja tulisi laskea mutta kaupunkiliiken
-teen,  lähinnä ruuhkaolosuhteissa, tulisi nostaa. Tavaraliikenteen osalta  ny-

kyhinnat  saattavat olla paikoin liian korkeat mutta paikoin liian alhaiset. 

Kolmanneksi edellä ehdotetaan investointien lisäämistä tiekapasiteettiin hin-
noittelun sijaan. Tämähän tarkoittaa nimenomaan Euroopan kansantalouk-
sien kustannusten lisäämistä joko yleisten verojen  tai  liikenteen erityisvero-
jen korotuksina. Molemmat vaihtoehdot vaikuttavat yhtälailla kilpailukykyyn. 
Edellinen vähentää kotimarkkinayritysten kysyntää  ja  siten myös työpaikko-
ja. Jälkimmäinen lisää kuljetuskustannuksia  ja  siten nostaa tuotannon hin-
taa. Tähän liittyen  on  esitetty, että yksi selitys  Japanin  Yhdysvaltoja parem-
paan kilpailukykyyn  on  Japanin  huomattavasti pienempi panostus liiken-
neinfrastruktuuriin; näin säästyviä resursseja  on  ollut mandollista käyttää 
muihin tuottavuutta enemmän lisääviin kohteisiin kuten koulutukseen  ja 
T&K:hon (Maddison  etal., 1996).  

Väite  14: 	Kustannus vastaa  vuuteen  tähtäävä  tielilkenteen  hinnoitte- 
lu ei toteuta yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. 

Tieliikenteen verotuksen  ja  julkisen  vallan tieliikenteeseen  käyttämien  vero-  - 
jen  muodostama kokonaisuus sisältää merkittävän alueellisen tulonsiirtojär-
jestelmän. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että edes kustannusvastaa-
vuuden  ja rajakustannushinnoittelun  samanaikainen toteutuminen ei välttä-
mättä toteuta verotuksen oikeudenmukaisuutta. Rajakustannushinnoittelu 
tieliikenteessä merkitsisi raskaan liikenteen verorasituksen lisäämistä,  millä 

 taas saattaisi olla merkittäviä vaikutuksia kilpailukykyyn  ja  taloudellisen toi-
minnan edellytyksiin maan eri osissa (Valtiovarainministeriö,  1995).  
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Olisi myös huomattava, ettei liikennesektoria veroineen  ja kustannuksineen 
 pidä tarkastella erillään muusta yhteiskunnasta, koska yleisesti  koko verojär-

jestelmällä  on  kulutukseen  ja sen  osana liikenteeseen kohdistuvaa ohjailu- 
vaikutusta. 

Voidaan myös perustellusti asettaa  koko liikennesektorin  verotuksesta käy-
tävä keskustelu tarpeettomaksi siitä syystä, ettei liikenteen verotusta voida 
käytännössä kuitenkaan muuttaa  teorian  kulloinkin osoittamaan suuntaan. 
Olennaisia  sen  sijaan ovat fiskaaliset  ja  verotuksen oikeudenmukaisuuteen 
liittyvät näkökohdat, jotka eivät sisälly teoriaan tieliikenteen tehokkaasta 
hinnoittelusta. 

Vastaus  14:  Aiheuttaja maksaa -periaate nimenomaan toteuttaa yii-
teiskunnallista oikeudenmukaisuutta useimpien ihmisten 
mielestä. Sitä noudatetaan myös yksityisellä  sektorin 

 tuotteiden hinnoittelussa. 

Ensinnäkin  on  vaikea ymmärtää, miksi väitteessä sanotaan, että rajakustan-
nushinnoittelu eli aiheuttaja maksaa -periaate ei toteuta yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta. Päinvastoin useimpien ihmisten mielestä tämä periaa-
te nimenomaan toteuttaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.  Se on 

 myös käytössä yksityisen  sektorin  tuotteiden  ja  palveluiden hinnoittelussa, 
mikä käsittää valtaosan kansantaloudesta. 

Toiseksi  on  todellakin välttämätöntä, että liikennesektoria tarkastellaan osa-
na muuta yhteiskuntaa. Erilaisten tasa-arvo-  ja tulonjakotavoitteiden  saavut-
tamiseksi  on  selvitettävä, onko löydettävissä halvempia yhteiskunta-  tai lii-
kennepoliittisia  keinoja kuin  kaiken  liikenteen subventoiminen  (jos  sitä nyt 
ylipäänsä subventoidaan). Tulee myös kysyä, miksi tukea ei kohdisteta  sin-
ne,  missä sitä tarvitaan,  sen  sijaan että tuetaan kaikkia  ja  lisätään näin yh-
teiskunnan kokonaiskustannuksia. Nykyinen keskimääräinen hinnoittelu 
suosii kaupunkialueiden autoilijoita  haja-asutusalueiden ja  hiljaisten aikojen 
autoilijoiden kustannuksella - onko tämä oikeudenmukaista? 

Kolmanneksi kaikki ehdotukset  ja keskusteluthan  voidaan asettaa tarpeet-
tomaksi toteamalla, ettei nykytilaa kuitenkaan voida muuttaa. Näin yksinker-
tainen  ja  lukkiutunut todellisuus tuskin lienee. Ainakin  on  selvää, että kaikki 
muutos alkaa keskustelusta. Paineita liikenteen hinnoittelun muutokseen 
tulee usealta taholta: Suomea velvoittavista kansainvälisistä sopimuksista  ja 
EU:n liikennepolitiikasta,  mutta myös kotoperäistä tekijöistä. 

Tällaisten  strategisten  muutosten läpimeno kestää aina oman aikansa. Jos-
kus ne eivät toteudu lainkaan. Uudistuksen luonteesta riippuen vähimmäis-
aika niiden toteuttamiseen vaihtelee välittömästi toimeenpantavasta (esim. 
teknisten suunnittelustandardien muuttaminen) seitsemään vuoteen (esim. 
julkisten linja-autoyhtiöiden säännöstelyn purkaminen). Keskimääräinen 
kesto  strategisten  uudistusten läpimenoon  on 9-15  vuotta (ks. tarkemmin 
Sikow-Magny  ja  Niskanen,  1995 lute 1).  Liikenteen hinnoittelun muuttami-
sesta  on  puhuttu vasta suhteellisen vähän aikaa. 
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5.5  Onko hinnoittelu kannatettava ajatus  -  päätelmiä vastustuk-
sen merkityksestä 

Muutokset liikenteen hinnoittelussa muuttavat toteutuessaan vallitsevia  tu
-lovirtoja  yhteiskunnassa paikoin merkittävästikin. Siksi tällaiset muutokset 

kansantalouden yhdestä tasapainotilasta toiseen edellyttävät aina tarkkaan 
harkittua vaiheittaista etenemispolkua sekä selkeitä periaatteita mandolli-
sesti kärsimään joutuvien alojen, yritysten  ja  ihmisryhmien  tukemisesta. 

Toiseksi Vihreän kirjan käsitteiden selkiinnyttäminen - rajakustannushintojen 
 ja  kiinteiden kustannusten kohdentamisen periaatteiden  ja  niiden erojen -  on 
 tärkeää. 

Edelleen käytävän keskustelun kannalta voisi olla hyödyllistä tutkia puoles-
ta/vastaan asetelmia instituutioiden,  vallan ja  vaikutusmandollisuuksien 
kautta. Muutokset yhteiskunnassa tapahtuvat aina poliittisin perustein. Siksi 

 on  täysin mandollista, että Vihreän kirjan ehdotukset liikenteen rajakustan-
nushinnottelusta eivät koskaan toteudu.  On  myös yhtä mandollista, että ne 
toteutuvat arvioitua paljon nopeammin. 
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6  TIELIIKENTEEN HINNOITTELUN NYKYTILA  - KUS-
TANNUSVASTAAVU USTARKASTELU  

6.1  Tieliikenteen  verot ja  kustannukset 

 6.1.1  Tieliikenteeltä  kerätyt  verot ja  maksut  

Tieliikenteeltä  kerätyt  verot  luokitellaan tässä tarkastelussa neljään luok-
kaan:  (1)  kiinteät (fiskaaliset) erityisverot,  (2)  muuttuvat (fiskaaliset) erityis

-verot,  (3)  erityisverosta  maksettava arvonlisävero  ja  (4)  yleinen arvonlisäve-
ro. 

Tieliikenteeltä  kerätyt kiinteät erityisverot  (1),  kuten  auto-  ja moottoripyöräve-
ro, moottoriajoneuvovero, käyttömaksu, liikenneturvalllsuusmaksu, ja vero 

 liikenne-  ja autovakuutusmaksuista, kohdentuvat  pääasiassa henkilö-  ja 
pakettiautoille.  Linja-autojen ainoa kiinteä  vero  on  liikennevakuutukseen 

 sisältyvä erityisvero, koska linja-autoista ei peritä moottoriajoneuvoveroa. 
Tieliikenteen kiinteiden verojen määrä ajoneuvoryhmittäin  1991-96  esitetään 
kuviossa  4,  josta huomataan uusien autojen myynnin vaikutus kiinteiden 
verojen kertymään: vuosina  1992-93  verokertymä  oli pienempi kuin vuonna 

 1991,  koska taloudellisen  laman  seurauksena uusien autojen kauppa vähe- 
ni- 

Mmk  

91 	92 	93 	94 	95 	96e  

Vuosi  

Kuvio  4.  Tieliikenteen kiinteät  verot  ajoneuvoryhmittäin  199 1-96 

Tieliikenteeltä kerätyillä muuttuvilla  veroilla tarkoitetaan polffoaineveroa. 
Polttoaineveron kohdentuminen ajoneuvotyypeittäin  ja  yleisillä teillä  I  kaduil-
la lasketaan liikennesuoriifeiden  ja  keskimääräisten polttoaineenkulutusten 
avulla. Tieliikenteen polttoaineverojen määrä ajoneuvoryhmittäin  1991-96  
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esitetään kuviossa  5.  Verojen määrän tasainen kasvu johtuu vuosittaisista 
 veronkorotuksista  ja  liikennesuoritteen  kasvusta.  

•eie  

I,, 

•1 	
•  

Kuvio  5.  Tielilkenteen suoritteesta rllppuvaiset  verot ajoneuvoryhmittäin  
1991-1996  

-7',  
- -- 
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Luvuissa  5.4  ja  5.5  esitettävissä kustannusvastaavuuslaskelmissa jätetään 
verotuloista tarkastelun ulkopuolelle  osa arvonlisäverosta  kaikkeen kulutuk-
seen kohdistuvana yleisenä verona. Arvonlisäverosta otetaan kuitenkin 
huomioon  "vero  verosta" eli  22  %  auto-  ja moottoripyöräverosta  (kiinteät 

 verot) ja  22  % polttoaineverosta (suoritteesta  riippuvaiset  verot).  

6.1.2  Tieliikenteen kustannukset 

Tieliikenteen yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset - tienpito, onnetto-
muudet, päästöt  ja  melu - ovat ennakkotietojen mukaan vuonna  1996 n. 16 

 mrd  markkaa (kuvio  6,  ks. tarkemmat laskentaperiaatteet liitteessä  1).  Tielii-
kenteen aiheuttamat kustannukset ovat vähentyneet  1 990-luvulla yli  2  mrd 

 mk. Trendi selittyy tienpidon menojen  ja  henkilövahinkoihin johtaneiden on-
nettomuuksien määrän vähenemisellä. 

Kuvio  6.  Tieliikenteen yhteiskunnalliset kustannukset  199 1-96  perusarvo-
tuksilla  laskettuna 

Tieliikenteen aiheuttamista yhteiskuntataloudellisista kustannuksista  73  % 
 aiheutuu paketti-  ja henkilöautoliikenteestä,  23  %  kuorma-autoliikenteestä  ja 

 4  %  linja-autoliikenteestä (kuvio  7).  Kustannuksista  44  %  syntyy taajamissa 
 ja  56  %  maaseudulla. Linja-autoliikenteen aiheuttamien kustannusten suu-

ruus  on  suhteellisesti suurempi taajamissa kuin maaseudulla. Henkilö-  ja 
pakettiautoliikenteen  aiheuttamat kustannukset syntyvät jonkin verran  ja 

 kuorma-autoliikenteen aiheuttamat kustannukset selvästi enemmän maa-
seudulla kuin taajamissa. 
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Kuvio  7.  Tieliikenteen yhteiskunnalliset kustannukset  (16  mrd.  mk) vuonna  
1996  ajoneuvoi'yhmittäin taajamissa/taajamien  ulkopuolella 
(maaseutu)  

6.2 Herkkyystarkastelu  

Edellä esitetyt kustannusten suuruudet ole kiistattomia, koska  mm. ympäris-
tökustannusten  arvottamiseen liittyy lukuisia epävarmuuksia. Toiseksi ei 
myöskään ole itsestään selvää, mikä  osa  tieliikenteen veroista  on  katsottava 
erityisveroiksi. Kustannusten kokonaissuuruuteen vaikuttavista tekijöistä 
tulevat keskeisesti esille seuraavat kysymykset: 

• Kuvaavatko tienpidon  menot oikein tienpidon yhteiskunnallisia kustan-
nuksia? 

•  Voidaanko melulle, päästöille  ja onnettomuuksille  perustellusti käyttää 
jotain muuta yksikköhintaa? 

Kustannusten kohdentumiseen vaikuttavista tekijöistä merkittävin  on tienpi-
don  menojen kohdentamismalli. Seuraavassa herkkyystarkastelussa selvite-
tään kustannusten kokonaismäärän vaihteluväliä erilaisten oletusten perus-
teella.  

6.2.1 Tienpidon  kustannukset 

Tienpitoon vuosittain käytettävä rahamäärä  on  eri asia kuin liikenteestä 
tienpitäjälle aiheutuvat kustannukset yhteiskunnalle. Aiemmissa kustannus-
vastaavuuslaskelmissa (esim. Liikenneministeriö,  1995  ja Sikow-Magny ja 

 Metsäranta,  1996) tienpidon  kustannuksia  on  kuvattu pelkästään tienpidon 
menojen avulla - joko vuotuisella luvulla  tai olettamalla  useamman vuoden 
keskiarvon kuvaavan riittävän tarkasti väylänpidon kustannuksia. 
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Liikenneministeriön inventointityöryhmän (Liikenneministeriö,  1996)  mukaan 
tienpidon kustannuksia kuvataan ylläpitomenojen (hoito  ja  kunnostus), 
poistojen  ja korkojen  summalla, jonka suuruus vuonna  1996 on 8 826  Mmk. 
Poistoilla kuvataan liikenteen  ja  sään aiheuttamaa kulumista. Korkokustan

-nus  on  mukana siksi, että väyläverkkoon  on  sidottuna suuri pääoma,  jolle 
 omistaja  (valtio)  haluaa tuottoa. Tieomaisuuden arvo, josta poisto  ja korko 
 (4  %)  lasketaan, oli vuoden  1995  lopussa  97 831  Mmk. 

Katujen  ja rakennuskaavateiden omaisuusarvo  on  Kuntaliiton  mukaan noin 
 32 000  Mmk. Poistoarvoista ei Kuntaliitolla ole esittää arviota. Seuraavassa 

tarkastelussa käytetään katuverkolle suhteessa yhtä suurta poistoarvoa  ja 
 korkoa kuin tieverkolle Kuviossa  8  esitetään tienpidon menojen suhde tielii-

kenteen väyläkustannuksiin liikenneministeriön esittämällä tavalla määritet-
tynä.  

Tien-  ja kadunpidon  kustannukset ovat  1 990-luvulla pysyneet lähes muut-
tumattomina, kun tienpidon menojen määrä  on  vähitellen laskenut. Tiever-
kon kohdalla tämä  on  merkinnyt pääoma-arvon alenemista, eli investoinnit 
ovat olleet poistoja pienemmät. 

Liikenneministeriön esittämä laskentatapaa käytetään herkkyystarkastelussa 
tien-  ja kadunpidon kustannuksien ylärajana ja  vuotuisia menoja alarajana. 

 On  kuitenkin myös kiinnitettävä huomiota siihen, että  osa tienpidon  kustan-
nuksista aiheutuu aluepoliithsista syistä eikä pelkästään liikenteen tarpeista. 
Voidaan siis väittää, että tieliikenteen näkökulmasta tieverkkoa laajennetaan 
enemmän kuin  on  tarpeen (investoinnit)  ja  osaa tieverkosta pidetään pa-
remmassa kunnossa kuin  on  tarpeen. Tieliikenteen kustannusvastaavuuden 
suhteen  jää  tällöin pohdittavaksi, ovatko aluepoliittisin perustein tehdyt tien- 
ja kadunpidon  investoinnit tieliikenteen vastattavia vai ei. Viime kädessä 
kyse  on  siitä, onko näistä kustannuksista yhteiskunnan kannalta edullisinta 
vastata sektorilta perittävillä kiinteillä maksuilla,  sektorin  sisäisillä ristisub-
ventioilla vai yleisillä verovaroilla (ks. luku  4.3.2).  

Mmk  

14000 

6000 _______ _______  
Cl  Krinteät  

Menot  92 KustannuS  Menot  '94  Kustannus Tienpidon  Kustannus  
'92 '94  menot  '96e '96e  

Kuvio  8. Tien-  ja  kadunpidon  menot  ja  kustannukset  1992, -94  ja  -96. 
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6.2.2  Onnettomuudet 

Tieliikenteen henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä  on 
tienpidon  menojen ohella toinen kustannuksiin vaikuttava tekijä, josta  on 

 saatavissa verrattain luotettavaa tietoa. Erityisesti kaikki kuolemaan johta-
neet onnettomuudet näkyvät tilastoissa. Tieliikenteen onnettomuuskustan

-nusten  suuruuteen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi niiden henkilövahinko-
onnettomuuksien vakavuusaste, jotka eivät johda uhrin kuolemaan  30  vuo-
rokauden kuluessa onnettomuudesta. 

Loukkaantumisista  aiheutuvat kustannukset arvioidaan keskimääräisellä 
yksikköhinnalla loukkaantuneiden kokonaismäärän perusteella, mikä voi 
vääristää kustannusta ylös  tai  alaspäin. Onnettomuustilastojen perusteella ei 
myöskään voida arvioida sitä kustannusta, joka aiheutuu suojattomien liiken-
teessäolijoiden "pakkosopeutumisesta" kasvaneeseen liikenteen määrään. 
Tällaista muutosta  on  esimerkiksi  se,  että vanhempien pitää kuljettaa lap-
sensa autolla kouluun, koska matka  on  vilkkaan liikenteen takia vaarallinen. 
Liikenteen kasvuun sopeutumisesta aiheutuvia kustannuksia ei tässä herk-
kyystarkastelussa kuitenkaan ole yritetty numeerisesti ottaa huomioon. 

Tieliikenteessä kuolleen yksikköhinnan perusarvona  on  käytetty  3,92  Mmk 
(ks. tarkemmin  lute 1).  Taloudellisen kustannuksen osuus tästä  on 
1,62  Mmk  (41 %),  joka koostuu tuotantopanoksen menetyksestä  ja  sairaan-
hoito- ym. kustannuksista. Vakuutuskorvausten vähentämisen jälkeen ky-
seessä  on vain tuotantopanoksen  menetys. Loukkaantuneen hinnasta  (0,12 

 Mmk) taloudellisen kustannuksen osuus  on 0,09  Mmk  (78 %). Tuotantopa-
noksen  menetyksen arvo  on  laskettu potentiaaliseen työvoimaan kuuluvien 
osalta, eli työkyvyttömiä  ja  eläkeläisiä ei ole otettu huomioon. Työttömien 
tuotantopanoksen menetys  sen  sijaan  on  otettu huomioon. Voidaan kuiten-
kin väittää, että työttömyyttä esiintyy jonkin verran näköpiirissä olevina vuo-
sikymmeninä.  1970-  ja  1 980-luvuilla työttömyysaste  on  Suomessa ollut 

 2 -7%. 

Jos  oletetaan, että pysyvä tieliikenteessä kuolleista  ja loukkaantuneista  joka 
kymmenes  on  pysyvästi työtön, ei ole oikein laskea näiden henkilöiden  me-
netetyksi  arvioitua työpanosta yhteiskunnan kustannukseksi, koska sellaista 
menetystä ei todellisuudessa tapandu. 

Liikennekuolemasta  seuraava hyvinvoinnin menetys  on  laskettu  100 % mya-
lidisoituneen hoitokustannusten  avulla. Hankearvioinnissa käytettävä hyvin-
voinnin menetyksen yksikköhinta  on 5,1  Mmk. Tämä  on  ulkoista kustannus- 
ta  ainoastaan siltä osin kun 

•  hyvinvoinnin menetys kohdistuu toisiin tielläliikkujiin (lisäämällä ajonsa 
määrää aiheuttaa muille tielläliikkujille lisääntyneen onnettomuusriskin) 

•  hyvinvoinnin menetys ylittää tielläliikkujan  ja  hänen omaistensa tiedosta- 
man  riskin  sekä henkilökohtaisista vakuutuksista saatavat korvaukset. 

Herkkyystarkastelussa  otetaan huomioon perusarvotusten lisäksi kolme 
vaihtoehtoa: 
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1. Hyvinvoinnin menetys arvioidaan kokonaisuudessaan jokaisen itsensä 
 vastattavaksi  ja  lo %  onnettomuuden uhreista pysyvästi työttömiksi, jol-

loin tieliikenteessä kuolleen yksikköhinta  on 1 461 600  mk  ja  loukkaantu-
neen  80550  mk.  

2. Hyvinvoinnin menetys  on  perusarvotuksen  mukainen  ja  lo %  onnetto-
muuksien uhreista oletetaan pysyvästi työttömiksi, jolloin tieliikenteessä 
kuolleen yksikköhinta  on 3 756 600  mk  ja  loukkaantuneen  106 155  mk.  

3. Taloudellinen menetys  on  perusarvotusten  mukainen, mutta hyvinvoinnin 
menetys arvioidaan kokonaisuudessaan  ulkoiseksi  sillä  perusteella, että 

 se  kohdistuu uhrin omaisiin  ja  on  luonteeltaan sellaista,  jota  vakuutus ei 
korvaa; tällöin tieliikenteessä kuolleen yksikköhinta  on 6 724 000  mk  ja 

 loukkaantuneen  146400  mk. 

Mainittujen  oletusten  vaikutus tieliikenteen  onnettomuuskustannuksiin  esite-
tään kuviossa  9.  Tässä esitettyjen näkökohtien lisäksi sekä taloudellisen että 
hyvinvoinnin menetyksen  yksikköhinnan  suuruuteen vaikuttaa  diskonttoko

-ron ja  odotettavissa olevan  elinlän  valinta.  Perusarvotuksissa (LII  1987) on 
 arvioitu, että ennenaikaisen kuoleman seurauksena yhteiskunta menettää 

keskimäärin  32  vuoden työpanoksen.  Diskonttokorkona  on  käytetty  4  %. 
Onnettomuuskustannusten  suuruuden herkkyyttä näiden tekijöiden suhteen 
ei ole tässä yhteydessä selvitetty. 

Mmk  

6000  

•  Koko  hyvinvouinin  
5000  rrenetys rrukana  

4000 D  Perus  arvotus  

3000 

s  ,  0  Tyottorriys  10% 

2000  /  

1000  0Innhyvu,voinnin 
nnetysta  

0 
1991 1992 1993 	1994 	1995 1996e  

Vuosi 

Kuvio  9.  Tielllkenteen onnettomuuskustannukset  199 1-96  eri arvotuksilla 
laskettuna.  

6.2.3  Päästöt  

Tiellikenteen  päästöjen arvottamiseen liittyy yleisesti  mm.  seuraavia  epä-
varmuuksia: 
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•  haittojen synnyn jälkeen  on  vaikea rekonstruoida, mistä lähteistä ratkai-
sevan haitallisesti vaikuttaneet saasteet ovat peräisin 

•  päästöjen, pitoisuuksien  ja  laskeumien yhteyksiä ei tiedetä varmuudella 

•  arvottamisessa käytettävät annos-vaikutus -funktiot ovat peräisin muissa 
maissa tehdyistä tutkimuksista eivätkä ne välttämättä ole suoraan sovel-
lettavissa Suomen olosuhteisiin  mm.  siksi, että Suomessa lokaaleille 
päästöille altistuvien ihmisten määrä  on  pienempi kuin useissa muissa 
Euroopan maissa 

• diskonttokoron  valinta  on  sopimuksenvaraista.  

Tieliikenteen päästöjen nykyisin käytössä olevia yksikköhintoja  on  arvioitu 
uudelleen tielaitoksen tilaamassa tutkimuksessa (Energia-Ekono Oy  1996). 

 Nämä uudet yksikköhinnat eivät vielä ole "virallisia" eikä niitä siksi ole käytet-
ty perusarvotuksena. Tutkimuksen mukaan typenoksidien yksikkähinta  on 
930  -  3 500  mk /  tonni, hiilivetyjen  5 900  -  13 600  mk /  tonni,  hiukkasten 

 41 900  -  282 800  mk /  tonni ja hillidioksidin  9-180  mk /  tonni.  

Englantilaisen tutkimuksen mukaan lokaalien päästöjen aiheuttama ulkoinen 
kustannus  on City  Dieselin  osalta  231  penniä/litra  ja lyijyttömältä bensiiniltä 

 63  penniä/litra  (tulokset katsottu lähteestä Maddison  et. al. 1996,  alkuperäi-
nen lähde Calthrop,  E J, 1995, "The External costs of road transport fuel", 
University College, London).  

Kuvio  10.  Tiellikenteen päästökustannukset  1991-96  tielaitoksen  nykyisten 
yksikkö hintojen mukaan  ja  vathteluväli  

Kuviossa  10  esitetään tieliikenteen päästökustannusten kehitys  1991-96 
 tielaitoksen  nykyisillä arvotuksilla (pylväät)  ja vaihteluväli,  jonka alaraja  on  
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Energia-Ekonon tutkimuksesta  ja  yläraja Calthropin tutkimuksesta. Tarkaste-
lun perusteella Suomen tieliikenteen aiheuttamat päästökustannukset vuon-
na  1996  ovat  1,8- 5,7  mrd.  markkaa vuodessa.  

6.2.4  Melu  

Melun  aiheuttamat kustannukset arvioidaan perustilanteessa siten, että  vain 
 osa melulle altistuvista  kokee  sen häiriöksi  (ks. tarkemmin  lute 1).  Herkkyys- 

tarkastelussa tätä arvoa käytetään vähimmäiskustannuksena. Enimmäisar -
vona käytetään kustannusta, joka lasketaan kaikkien melulle altistuvien 
määrän (taajamissa  733 000  asukasta  ja  taajamien ulkopuolella  107 000 

 asukasta) perusteella. 

Melun  aiheuttamia kustannuksia  on  Suomessa tutkittu soveltamalia hedonis
-ta hinnoittelua  eli oletetaan ympäristötekijöiden heijastuvan markkinahintoi
-hin, ja  subjektiivisten arvostusten menetelmää eli asukaskyselyä (ks. tar-

kemmin Vainio,  1994).  Kuviossa  11  esitetään Suomen tieliikennemelun 
kustannukset näillä menetelmillä sekä Tielaitoksen nykyisillä arvotuksilla. 
Hedonisen hinnoittelun perusteella melun kustannukset ovat  3,5  mrd.  mark-
kaa vuodessa  ja maksuhalukkuustutkimuksen  avulla  7,2  mrd.  markkaa vuo-
dessa, kun ne nykyisillä arvotuksilla ovat  n. 1,6  mrd  markkaa (ks. tarkemmin 
Energia-Ekorio,  1996).  

Mmk  

8000 

7000 ::_______ •  Nykyinen  arvotus,  
osa hairuintyy  

6000 

5000 

4000 

o  Nykyinen  arvotus 
3000 kaik}i hairuuntyvat  

2000 
/  

:  
CVM  

wo: I  

1991 1992 1993 1994 1995 	1996e  

Vuosi 

Kuvio  11.  Tieliikenteen  melukustannukset  1 991-96  eri menetelmien perus-
teella  

6.2.5  Ruuhka 

Ruuhkien aiheuttamat kustannukset ovat tieliikenteen sisäisiä ulkoisia kus- 
tannuksia, joita ei perustarkastelussa (luku  6.1.2)  ole otettu huomioon. 
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Suomessa ruuhkat ovat vähäisiä - verrattuna esimerkiksi Keski-Euroopan  ja 
 Aasian suurkaupunkien alueisiin. 

Tielaitoksen  (1994)  tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla syntyy ruuh-
kan aiheuttamia lisäviivytyksiä  900 000  ajoneuvotuntia  vuodessa. Tämän 
lisäksi ruuhkat lisäävät polttoaineen kulutusta  ja pakokaasupäästöjä.  Ra-
hassa mitattuna pääkaupunkiseudun ruuhkakustannukset ovat noin  66  Mmk 
vuodessa. Kustannusarvioon eivät sisälly liittymissä syntyvät polttoaine-  ja 
päästökustannukset  eivätkä onnettomuuskustannusmuutokset. Pääkau-
punkiseudun lisäksi ruuhkia esiintyy jonkin verran muissakin Suomen kau-
pungeissa sekä joillakin pääteillä, erityisesti kesäviikonloppuisin. Näiden 
ruuhkien kustannuksista ei ole esittää arviota. Voidaan kuitenkin perustel-
lusti olettaa, että Suomessa ruuhkakustannukset ovat tieliikenteen hinnoitte-
lun kannalta muihin kustannustekijöihin verrattuna huomattavan vähämerki-
tyksisiä.  

6.2.6  Kustannukset yhteensä 

Kuviossa  12  esitetään tieliikenteen yhteiskunnalle aiheuttamien kustannus-
ten vaihteluväli edellä esitetyn herkkyystarkastelun pohjalta.  "Alin"  arvo  on 

 määritetty  kuvaamalla tienpidon kustannuksia tienpidon menoilla, onnetto-
muuskustannuksia olettamalla  10 %:n  pysyvä työttömyys  ja olettamalla  hy-
vinvoinnin menetys henkivakuutusjärjestelmän piiriin kuuluvaksi. Päästökus-
tannukset  on  laskettu vaihteluvälin alarajan yksikköhintojen perusteella  ja 
melukustannukset melun häiritseväksi kokevien  määrän perusteella. "Ylin" 
arvo  on  määritetty  käyttämällä liikenneministeriön tuoretta laskelmaa tienpi

-don  kustannuksista,  koko  hyvinvoinnin menetyksen huomioon ottavia onnet-
tomuuskustannuksia  ja  laskemalla päästökustannukset herkkyystarkastelun 
ylärajan yksikköhintojen perusteella. Melukustannukset  on  laskettu melulle 
altistuvien määrän perusteella. 

Kuvio  12.  Tieliikenteen yhteiskunnalle  atheuttamien  kustannusten vaihtelu- 
väli  herkkyystarkastelun  perusteella  
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Tieliikenteen aiheuttamat yhteiskuntataloudelliset kustannukset vuonna 
 1996  vaihtelevat herkkyystarkastelun perusteella  13-27  mrd.  markan  välillä, 

kun ne tielaitoksen nykyisillä arvotuksilla ovat  16  mrd.  markkaa.  "Alin"  arvo 
 on 23  %  (3  mrd  mk) pienempi kuin perusarvo, kun taas perusarvo arvo  on 

68  %  (11  mrd  mk) pienempi kuin "ylin" arvo.  

6.2.7  Tieliikenteen  erityisverot 

Perustarkastelussa  tieliikenteen erityisveroiksi lasketaan kaikki muut paitsi 
polttoaineen  ja  ajoneuvon verottomasta hinnasta maksettava arvonlisävero. 
Tieliikenteen maksama arvonlisävero ei kokonaisuudessaan ole yleinen  vero 

 siksi, että  se  lisätään hintaan, joka  jo  sisältää  mm.  polttoaineen kohdalla 
valmisteveron (polttoaineveron). Laskelmissa  on  siten laskettu tieliikenteen 
erityisveroksi myös tämä  "vero  verosta".  

Jos  tienpito  katsotaan verovelvolliseksi liiketoiminnaksi, pitää tienkäyttäjiltä 
perityn korvauksen kattaa myös tienpidon arvonlisävero. Herkkyystarkaste

-lussa  tämä  on  otettu huomioon seuraavasti: 

rajakustannusvastaavuus: polttoainevero  plus  "vero  verosta" miinus  0,22  
kertaa  (tienpidon muuttuvat kustannukset), jolloin  13,4  mrd.  mk:n verotu-
loista vähennetään  0,3  mrd.  mk  

kokonaiskustannusvastaavuus:  kaikki erityisverot  plus  "vero  verosta" mii-
nus  0,22  kertaa  (tienpidon kokonaiskustannukset), jolloin  19,8  mrd.  mk:n 
verotuloista vähennetään  1,8  mrd.  mk.  

6.3  RajakustannusvastaavuuS  

Silloin kun tieliikenteeltä perittävät  verot ja  maksut vastaavat tieliikenteen 
aiheuttamia rajakustannuksia, ns. rajakustannusvastaavuus toteutuu auto-
maattisesti eikä erillisiä laskelmia tarvita. Käytännössä tieliikenteen  verot ja 

 maksut  on  asetettu lähes pelkästään fiskaalisin perustein. Siksi arvioitaessa 
tieliikenteen toiminnan tehokkuutta  ja  tarvetta muuttaa hinnoittelua tarvitaan 
laskelmia, joissa ajon määrän mukaan muuttuvia veroja verrataan eri ajo-
neuvotyypeille kohdennettuihin kustannuksiin. "Todellinen" rajakustannus-
vastaavuuden käsite,  jota  Vihreässä kirjassakin tarkoitetaan,  ja  tämän työn 
laskelmissa käytetty yksinkertaistus esitetään kuviossa  13.  

Tässä työssä esitetyt rajakustannusvastaavuuslaskelmat tarkoittavat seu-
raavia oletuksia: 

polttoainevero approksimoi  riittävät hyvin ajon määrän, paikan  ja  ajan 
mukaan vaihtelevia rajakustannuksia 

tienpidon  muuttuvat ylläpitomenot  ja  siten tieverkon kunto ovat optimaali-
set 

.  tieliikenteen veroille ei ole asetettu fiskaalisia tavoitteita. 

Koska yllä luetellut oletukset pitävät paikkansa  vain  jossakin määrin, tämän 
työn rajakustannusvastaavuuslaskelmat antavat  vain  karkean kuvan Vihreän 
kirjan ehdotusten  ja  nykyisen hinnoittelun suhteista. Jotta yli-  tai  alijäämistä 
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voidaan tehdä johtopäätöksiä hinnoittelun suhteen, mainitut oletukset tulee 
ottaa huomioon eksplisiittisesti. 

väylän kulu  minen kilometrimaksu 
CO2  polttoainevero  
muut  p äästät haittavero  

melu 
onnettomuudet meluvero  

bon  us/ma  ks 
ruuhka kilometrimaksu  
liikenteen estevaikutus ruuhkatulli 

haittavero  

Kuvio  13.  Rajakustannusvastaavuus  Vihreässä kirjassa  ja  tässä työssä 

Tieliikenteen aiheuttamien muuttuvien kustannusten lasku  ja polttoainevero
-tulojen kasvu ovat johtaneet rajakustannusvastaavuuden jatkuvaan para-

nemiseen (kuvio  14).  Muuttuvien erityisverojen (polttoainevero +  "vero  veros-
ta") määrä  on  ollut perusarvotusten mukaan laskettuja muuttuvia kustan-
nuksia suurempi vuodesta  1994  lähtien. "Alimmat" arvot muuttuvat erityisve

-rot  ylittävät kaikkina tarkastelujakson vuosina, kun taas "ylimpien" arvotusten 
mukaan laskettuna alijäämä olisi vielä vuonna  1996 4  mrd  markkaa. 

Kuvio  14.  Tieliikenteen muuttuvat kustannukset  ja -verot  199 1-1996  
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Kuvio  15.  Tieliikenteen rajakustannusvastaavuus  1991-1996  

Kuviossa  15  esitetään tieliikenteen rajakustannusvastaavuus prosentteina 
ajoneuvoryhmiifäin. Pylväät esittävät rajakustannusvastaavuutta perusarvo

-tusten  mukaan laskettuna. Henkilö-  ja pakettlautojen rajakustannusvastaa-
vuus  on  nykytilanteessa noin  165  % (vaihteluväli  90-300  %).  Kuorma-  ja 

 linja-autojen rajakustannusvastaavuus  on  noin  110  % (vaihteluväli  40-
125 0/s).  Tulosten perusteella voidaan sanoa, että henkilö-  ja pakettiautojen 

 ajon määrän mukaan muuttuvat  verot  ovat keskimäärin todennäköisesti liian 
korkeat mutta kuorma-  ja  linja-autojen liian alhaiset.  

6.4  KokonaiskustannusvaStaavuuS 

Kokonaiskustannusvastaavuus  tarkoittaa, että tieliikenteen edellytetään 
kattavan kaikki tieliikenteen aiheuttamat rajakustannukset  ja  kiinteät ylläpi-
don  ja  hoidon menot sekä kehittämisen. Vihreän kirjan mukaista kokonais-
kustannusvastaavuutta yleisellä tasolla  ja  tämän työn laskelmissa havainnol-
listetaan kuviossa  1 6  (laskelmien oletuksista ks. edellä luvussa  6.3).  

Tieliikenteen aiheuttamien kustannusten lasku  ja  verotulojen kasvu ovat 
johtaneet kokonaiskustannusvastaavuuden paranemiseen: erityisverojen 
määrä  on  ollut perusarvotusten mukaan laskettuja kustannuksia korkeampi 
vuodesta  1995  lähtien (kuvio  1 7).  "Alimpienkin" arvotusten  mukaan laskien 
tiellikenne  on  ollut alijäämäistä vielä vuonna  1993.  "Ylimpiä" arvotuksia 

 käyttäen tieliikenne  on  alijäämäistä  vielä vuonna  1996.  Kyseisenä  vuonna 
tieliikenteen erityisverot kokonaisuudessaan kattavat noin  62  % kokonais

-kustannuksista. 
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väylän kuluminen 
co2  
muut päästöt 
melu 
onnettomuudet  

uutika 
!ikenteeri esevakj[us  

uudet tiet 
kiinteät ylläpito-  ja 

 hoitokustannukset 
teiden hallinto 
liikenteen ohjaus  

kilometrimaksu 
pofttoainevero 
haittavero 

meluvero  
bon  us/ma  ks  
kilometnmaksu 
ruu hkatu IIi 
haittavero 

ajoneuvovero  

Kuvio  16.  Kokonaiskustannusvastaavuus Vthreässä  kirjassa  ja  tässä työssä 

Kuvio  17.  Tieliikenteen kokonaiskustannukset  ja -verot  1991-1996  

Kuviossa  1 8  esitetään tieliikenteen  kokonaiskustannusvastaavuus prosent
-tema ajoneuvoryhmittäin.  Pylväät esittävät  perusarvotusten  mukaan lasket-

tua  kokonaiskustannusvastaavu  utta.  Henkilö-  ja pakettlautojen kokonaiskus-
tannusvastaavuus  on  vuonna  1996  lähes  150%  (vaihteluväli  75-195  %). 

 Kuorma-  ja  linja-autojen  kokonaiskustannusvastaavuus  jää  noin  67  %:iin 
 vuonna  1996  (vaihteluväli  35-70  %). 
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Kuvio  18.  Tieliikenteen kokonaiskustannusvastaavuus ajoneuvoryhmittäin  
1 991-1996 

6.5 Kustannusvastaavuus  ja  Vihreä kirja 

Herkkyystarkastelun perusteella tullaan seuraaviin johtopäätöksiin: 

Nykyiset arvotukset ovat lähempänä "alimpia" kuin "ylimpiä"  ar
-votuksia.  

Jos  nykyiset arvotukset hyväksytään, viime vuosien tieliikenteen 
veronkorotukset ovat olleet turhia (ks. kuitenkin verotuksen  fis

-kaalisista  tekijöistä luvussa  4.2.3). 

Kokonaiskustannusvastaavuuden  toteutuminen  on heikom  paa 
 kuin rajakustannusvastaa vuuden. 

Henkilöautot subventoivat kuorma -ja  linja-autoja. 

"Ylimmillä" arvotuksilla tieliikenne  on alijäämäistä  kaikkina tarkas-
teluvuosina. 

Koska rajakustannusvastaavuus keskimäärin toteutuu nykyisillä arvotuksilla, 
 on  oletettavaa, että Vihreän kirjan ehdotukset eivät aiheuta suuria muuttuvi-

en verojen korotuspaineita Suomessa. Ajoneuvotyypeittäin korotuspaineita 
saattaa jonkin verran olla raskaimpien ajoneuvojen osalta.  Jos  investoinnit 

 tie-  ja katuverkkoon  kasvavat  tai ympäristöarvot  nousevat nykyisestä, tilanne 
tietysti muuttuu.  On  myös muistettava, että Vihreässä kirjassa esitetty  raja-
kustannushinnoittelu  tarkoittaa ajon ajankohdan  ja  paikan sekä myös ajajan 
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erityispiirteiden mukaan muuttuvia maksuja, mitkä eivät näy tämä työn las-
kelmissa (ks. hinnoittelun muutoksista tältä osin luku  3.5).  

Kokonaiskustannusvastaavuus  toteutuu myös nykyisillä arvotuksilla, joskin 
ylijäämäisyys  on  vähäisempää kuin rajakustannusvastaavuuden kohdalla. 
Myös tältä osin voidaan todeta, että Vihreän kirjan hinnoitteluehdotukset 
eivät aiheuta korotuspaineita tieliikenteen keskimääräisiin veroihin,  jos  tien- 
ja kadunpidon  menot sekä ympäristöarvot pysyvät nykyisellä tasolla. Sitä 
vastoin  jos  Vihreän kirjan vaatimus kokonaiskustannusvastaavuudesta ulo-
tetaan koskemaan eri ajoneuvotyyppejä, paineet kuorma-autojen  ja  linja- 
autojen verojen nostoon ovat suuret nykyisiltäkin arvotuksilla. 

Tieliikenteen rajakustannusvastaavuutta heikompi kokonaiskustannusvas-
taavuus heijastaa kiinteiden kustannusten suurta osuutta Suomen tieverkon 
kehittämisessä, hoidossa  ja ylläpidossa.  Tämä  tulos  tukee sitä käsitystä, 
että Vihreän kirjan soveltamisen kannalta Suomen erityisenä huolena ovat 
pitkistä etäisyyksistä  ja  ohuista liikennevirroista aiheutuvat suuret tienpidon 
kiinteät kustannukset eivätkä niinkään liikennemäärien mukaan muuttuvat 
rajakustannukset (ks. luku  4.3).  
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7  TIELIIKENTEEN HINNOITTELUN MUUTOSTEN MALLI-
TARKASTELUT  

7.1  Yleistä  

Tiellikenteen,  tai  liikenteen yleisemmin, hinnoittelun muutosten yhteiskunta-
taloudellisia vaikutuksia  on  tutkittu Suomessa verraten vähän aiheen moni-
mutkaisuuden  ja  vaikutusten mallintamiseen liittyvien ongelmien takia. Vii-
meaikaisia tutkimuksia ovat  Hän nikäisen ja  Rantalan  (1996)  "Verotus, ben-
siinin kysyntä  ja hinnankorotusten kohdentuminen"  sekä Liiketaloudellisen 
tutkimuslaitoksen (LU,  1991)  "Tieliikenteen ympäristöverojen taloudelliset 
vaikutukset". Kummassakaan työssä ei oteta huomioon liikennemuotosiir-
tymiä eikä aikasäästäjen, onnettomuus-, päästö  ja melukustannusten  vaiku-
tusta. Nämä vaikutukset sekä maankäyttömuutokset sisältyvät tutkimukseen 
"Arvioita tietullien vaikutuksista liikenteeseen  ja  maankäyttöön MEPLAN-
koemallin mukaan" (YTV,  1993),  jossa analysoidaan pääkaupunkiseudulle 
ehdotettujen tietullien vaikutuksia. 

Tässä työssä tieliikenteen hinnoittelun muutosten vaikutuksia arvioidaan 
analysoimalla polttoaineen  hinnan  50  %  korotuksen  ja  33  %  laskun vaiku-
tuksia seuraavissa tilanteissa: 

Pitkämatkainen  liikenne: hinnoittelun muutosten vaikutuksia kuntien väli-
seen liikenteeseen selvitetään HELVI-malleilla (luku  7.2).  

Kaupunkilllkennettä  analysoidaan lyhyellä aikavälillä YTV:n malleilla (luku 
 7.3.1)  ja  pitkällä aikavälillä, joilloin maankäyttö sopeutuu uusiin hintoihin, 

pääkaupunkiseudun MEPLAN-mallilla (luku  7.3.2).  

• Tavaraliikennettä  analysoidaan erikseen suhteellisen karkealla joustotar-
kastelulla (luku  7.4).  

Polttoaineen  hinnan  muutoksissa kyse  on  lähinnä keskimääräisten kustan-
nusten eikä rajakustannusten muutoksesta. Tämä vuoksi  on  selvää, että 
mallitarkastelujen tuloksista ei voida tehdä kuin hyvin alustavia päätelmiä 
Vihreän kirjan mukaisen rajakustannushinnoittelun suhteen. Kuitenkin seu-
raavien oletusten vallitessa tulokset ovat yleistettävissä: 

• pitkämatkaisen  liikenteen rajakustannusvastaavuuden taso  on  kokonai-
suudessaan joko liian korkea, jolloin veroja lasketaan,  tai  liian alhainen, 
jolloin veroja nostetaan 

• kaupu nkiliikenteessä  polttoaineen hinta kuvastaa ruuhkien  ja  paikallisten 
päästöjen  ja melun  kustannuksia 

• tavarakuljetuksissa  tien kulumisen kustannus voidaan sisäistää polttoai-
neen hinnassa 

• hinnankorotuksen lisäämät  valtion verotulot palautetaan kansalaisille 
yleisten verojen alennuksina  ja  vastaavasti hinnanlaskun aiheuttama  ye

-rotulojen  lasku katetaan yleisiä veroja korottamalla. 
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Yhteiskuntataloudelliset laskelmissa käytetään  Tielaitoksen nykyisia  arvo
-tuksia. Mallitarkasteluihin  ei ole sisällytetty  hinnoittelumuutosten  mandollisia 

vaikutuksia infrastruktuuri-investointien tarpeeseen.  Mallitarkasteluihin  sisäl-
tyvät  kustannuserät  käyvät tarkemmin ilmi  liitteissä  2  ja  3  olevista  yksityls-
kohtaisemmista vaikutuslaskelmista.  

7.2 Pitkämatkainen  liikenne 

Menetelmä 

Polttoaineen  hinnanmuutoksen  vaikutuksia valtakunnan tason (kuntien väli-
seen)  henkilöliikenteeseen  tutkitaan  ns.  HELVI-malleilla tehtyjen  kysyntäen-
nusteiden  avulla. HELVI-malleilla tuotetaan nykytilanteen  ja  kanden  hinnan

-muutosvaihtoehdon liikennevirtaennusteet  kunta-kuntamatriiseina. Liiken-
nevirtaennusteet  tuotetaan  kulkutavoittain.  Tieliikenteen  hinnanmuutos  ai-
heuttaa  kulkutapamuutosten  lisäksi muutoksia  matkojen  suuntautumisessa. 

 Kulkutapakohtaiset matriisit sijoitellaan EMME/2-ohjelmistolla valtakunnan 
tason liikenneverkko-  ja  joukkoliikennejärjestelmän (lentolinjat,  junat, linja- 
autot)  kuvaukselle. 

Liikennevirtatarkasteluista  on  poistettu kuntien sisäiset matkat. Kuntien si-
säisten  joukkoliikennejärjestelmien  kuvaus ei myöskään sisälly  joukkoliiken-
nekuvaukseen.  

Tarkastelussa tutkitaan kahta tieliikenteen  hinnoitteluvaihtoehtoa:  polttoai-
neen hintaa korotetaan  50  %  sekä polttoaineen hintaa lasketaan  33  %.  Vai

-kutustarkastelut  tehdään seuraavia periaatteita noudattaen:  

•  Juna-  ja  linja-autoliikenteen  suoritteet joustavat kertoimella  0,5  matkusta
-jamäärien  muutoksiin. Muuttuvat  lipputulot  kompensoivat  liikennöintikus-

tannusten  muutoksen. Muuttuvat juna-  ja  linja-autosuoritteet  vaikuttavat 
 liikennejärjestelmän  ulkoisiin kustannuksiin (onnettomuudet, päästöt  ja 
 linja-autojen aiheuttama tien kuluminen).  

• Henkilöautosuoritteet  saadaan  sijoittelemalla  henkilöauton  kuijettajana 
 tehdyt matkat  tieverkolle.  Muuttuva  henkilöautoliikenne  vaikuttaa tieliiken-

teen ulkoisiin kustannuksiin.  

•  Valtion verotulot saadaan kunkin vaihtoehdon  henkilöautosuoritteen  pe-
rusteella  (nykyh  inta:  20  p1km,  +50  %:  39  p/km  ja  -33  %:  7  p/km). 

•  Tieliikenteen ruuhkautumisen muutosten vaikutuksia menetelmä ei ota 
huomioon.  Ruuhkautumiserojen  merkitys  pitkämatkaisessa  tieliikentees-
sä ei liene kuitenkaan merkittävä. Ruuhkautumisen huomioon ottaminen 
lisäisi hieman  hinnan  korotuksen  hyötyjä  ja  vähentäisi  hinnan  alentami-
sen  hyötyjä.  

Kuluttajan  hyödynmuutos  jakautuu kolmeen  komponenttiin:  

1.  Henkllöautomatkat,  jotka pysyvät ennallaan.  Hyödynmuutos  on  suorite 
 kertaa  hinnanmuutos. 
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2. Kulkutapaa  vaihtavat matkat.  Hyödynmuutos (p/km)  on  puolet niiden 
hyödynmuutoksesta, jotka eivät muuta käyttäytymistä.  

3. Suuntautumista muuttavat matkat. Vaikutus ilmenee esimerkiksi siten, 
että  hinnan  noustessa ostetaan kesämökki lähempää, mutta  sen  hinta  on 

 korkeampi. Suuntautumismuutoksista johtuvan hyödynmuutos lasketaan 
kertomalla suoritemuutos nykyhinnan  ja  uuden  hinnan  erotuksen puolik-
kaalla. 

Kuluttajan hyödynmuutoksen periaatetta havainnollistetaan kuviossa  19.  

Kuvio  19.  Kuluttajan hyödyn muuttuminen tieliikenteen  hinnan  muuttuessa 

Niihin henkilöautomatkustajiin, jotka eivät muuta käyttäytymistään  hinnan 
 noustessa, kohdistuu hyödynmuutos  (Po-pi  )q 1 .  

Osa  matkustajista kuitenkin väistää osan hinnankorotuksen aiheuttamasta 
hyödynmenetyksestä vaihtamalla kulkutapaa  tai  matkan määräpäätä.  Tällöin 
voidaan ajatella, että ensimmäiseen käyttäytymistään muuttavaan matkusta - 
jaan  ei kohdistu juuri lainkaan hyödynmuutosta, koska korvaava vaihtoehto 

 on  lähes yhtä hyvä kuin alkuperäinen vanhalla hinnalla. Toisaalta viimeiseen 
käyttäytymistään muuttavaan matkustajaan kohdistuva hyödynmuutos  on 

 lähes sama kuin niillä, jotka eivät muuta käyttäytymistään, koska korvaava 
vaihtoehto  on  lähes yhtä huono kuin alkuperäinen korotetulla hinnalla. Näin 

 ollen  käyttäytymistään muuttavien matkustajien hyödynmenetys  on  alueen 
A0A1 B suuruinen. Aluetta voidaan approksimoida kolmiolla, jonka ala  on 
O,5(po Pi  ).(q0-q1).  



Tieliikenteen hinnoittelun muutosten vaikutukset  

7  TIELIIKENTEEN HINNOITTELUN MUUTOSTEN  MALLITARKASTELUT 

Onnettomuuskustannuksista  on  otettu mukaan  vain  ulkoinen komponentti, 
jolloin  osa  kustannuksista sisältyy vakuutuksiin  ja riskin  tiedostamiseen va-
lintaa tehtäessä. Kuolleen kustannus  on  näin määritettynä  3,92  Mmk  ja 

 loukkaantuneen  0,115  Mmk (ks. luku  6.2.2). Tiestökustannuksena on  käytet-
ty henkilöautojen osalta  3,3 p/ajon.km  ja  linja-autojen osalta  9,4 p/ajon.km. 
Päästökertoimet on  otettu LIISA-järjestelmästä. Kaikkiin autoihin  on  oletettu 
katalysaattorit. Junaliikenteen päästöt  on  laskettu energiankulutuksen perus-
teella. 

Tulokset 

Polttoaineen  hinnan  korotus aiheuttaa siirtymiä henkilöauton kuljettajana 
tehdyistä matkoista muihin kulkutapoihin. Samalla henkilöautojen keskimää-
räinen matkustajamäärä kasvaa. Henkilöauton ajosuoritteen väheneminen 
pienentää henkilöautoiiikenteestä syntyviä ulkoisia haittoja, mutta vastaa-
vasti linja-auto-  ja  junaliikenteen kasvu lisää ulkoisia haittoja, joskin vähem-
män. 

Hinnankorotus vaikuttaa myös henkilöautomatkojen suuntautumiseen. Kos-
ka liikkumisen kustannus kasvaa, valitaan määräpaikka entistä lähempää. 
Samalla matkustaja menettää hieman matkasta saatavaa hyötyä. 

Polttoaineen hinnankorotus tapahtunee kokonaisuudessaan polttoaineveron 
nousuna, jolloin valtion verotulot kasvavat. Verotulojen kasvua kuitenkin 
vähentää pienentynyt henkilöautosuorite. Polttoaineen  hinnan  alennuksella 

 on  samanlainen, mutta suunnaltaan päinvastainen vaikutusmekanismi. 

Tulokset  on  koottu taulukkoon  6.  Molemmat hinnanmuutostoimenpiteet ovat 
siis yhteiskuntataloudellisesti tappiollisia.  Hinnan  alentamisen vaikutus  on 
suuruusluokkiin  ja laskentatarkkuuteen  nähden häviävän pieni.  Hinnan  koro-
tuksen negatiivinen vaikutus  sen  sijaan  on  selvä, joskin suuruusluokkiin 
nähden melko pieni. Tarkastelun perusteella näyttää siltä, että nykyinen lii-
kenteen hinta  on  kuntien  välisen  liikenteen osalta lähellä rajakustannushin-
taa. Tuloksia voi tulkita myös siten, että testitoimenpidettä  (-33 %)  pienempi 

 hinnan alennus  voisi olla yhteiskuntatatoudel lisesti kannattava. 

Pitkämatkaisen  liikenteen yhteiskuntataloudelliset kustannukset kokonai-
suudessaan ovat kymmeniä miljardeja  markkoja  vuodessa, joten hinnoittelu- 
toimenpiteiden vaikutukset liikennesektorin kustannuksiin ovat suhteellisesti 
hyvin pieniä,  vain  promillen  suuruusluokkaa. 

Polttoaineen  hinnan  nostaminen  50  %:Ila  vähentää onnettomuuksia, energi-
ankulutusta  ja  päästöjä noin  2  %,  vastaavasti  hinnan  alentaminen lisää näitä 
noin  3 %.  Toimenpiteiden vaikutukset kulkutapajakaumaan, onnettomuus- 
määriin, päästöihin  ja energiankulutukseen  on  kuvattu yksityiskohtaisemmin 
liitteessä  2. 

Testitoimenpiteiden  erot eri osapuolten kannalta ovat  sen  sijaan huomatta-
vat. Hinnankorotus vähentää tienkäyttäjien hyvinvointia lähes  7,5 mrd  mar-
kan  edestä. Tämän seurauksena ympäristöhaitat pienenevät  vain  hieman yli 

 110  Mmk:n verran. Varsinainen hyödyn saaja tässä tapauksessa  on  valtio, 
 jonka edellytetään käyttävän lisääntyneen polttoaineveron joko alentamalla 

yleisiä veroja, kuten  tulo-  tai arvonlisäveroa, tai  investoimalla palvelutuotan- 
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toon  tai  infrastruktuuriin.  Kyseessä voidaankin sanoa olevan tulonsiirto tien- 
käyttäjiltä muulle yhteiskunnalle.  Hinnanlaskun  vaikutukset yhteiskunnassa 
vallitseviin  tulovirtoihin  ovat tietysti päinvastaiset. 

Taulukko  6. Hinnoittelutoimenpiteiden  yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 
(Mmk/v) 

Polttoaineen Polttoaineen  
hinnankor. hinnanlasku 

_________________________  50% 33%  
Käyttäjien hyödynmuutos  -7480 5001  

pysyvät matkat  -7259 4890  
kulkutapaa  vaihtavat  -144 31  
suuntautumista vaihtavat  -77 80  

Tuottajien hyödynmuutos  0 0  
joukkoliikenteen lipputulot  X Y  
joukkoliikenteen  kustannukset  -x -Y  

Valtion hyödynmuutos  6950 -4879  
polttoaineverotulot  6950 -4879  

Ulkoisvaikutukset  110 -185  
onnettomuuskustannushyödyt  63 -104  
päästökustannushyödyt  22 -40  
tiestön  kulumishyödyt  25 -41  

Yhteiskuntataloudellinen  tulos  -420 -63 

7.3  Kaupunkillikenne 

7.3.1  Lyhyen  al kavälin  vaikutukset 

Menetelmä  

Hinnan  muutoksen vaikutuksia  kaupunkiliikenteeseen  tutkitaan pääkaupun-
kiseudulla  ruuhkaliikenteen  ja  ruuhkattoman  ajan liikenteen osalta erikseen. 

 Hinnoittelutoimenpiteinä  tutkitaan henkilöautojen polttoaineen  hinnan  korot-
tamista  50  %  tai  laskemista  33  %.  

Muutokset liikenteen kysynnässä lasketaan  YTV:  n  LITU88-mallijärjes-
telmällä. Mallijärjestelmä  tuottaa  liikennevirtamatriisit  erikseen henkilöauto- 
matkoille,  joukkoliikennematkoille  ja  kevytliikennematkoille. Liikennekysyntä 
sijoitellaan  pääkaupunkiseudun  liikennejärjestelmäkuvaukselle,  jossa  mm.  
joukkoliikennelinjat  on  kuvattu yksityiskohtaisesti. Ajoneuvoliikenteen  tarkas-
teluissa  on  mukana myös kuorma-autoliikenne, jonka kysyntään toimenpi-
teet eivät vaikuta, mutta  liikenneolosuhteisiin  kylläkin. 

Liikenteen yhteiskuntataloudellisten kustannusten jaottelu  ja  tarkastelutapa 
 on  erilainen kuin valtakunnallisessa liikenteessä, jossa järjestelmän kuvaus 

ei ole yhtä yksityiskohtainen  ja  hienojakoinen  kuin pääkaupunkiseudulla. 
Tarkastelu pohjautuu yhteiskunnan resurssien (aika, raha)  ja  liikenteen 
haittojen käsittelyyn.  Verot ja  lipputulot  on  jätetty  tulonsiirtoina  tarkastelun 
ulkopuolelle. Eri osapuolien  hyödynmuutosta  ei ole täsmällisesti erotettu, 
koska ne ovat riippuvaisia veroista  ja  lipputuloista.  Toisaalta menetelmä  an- 
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Taulukko  7. Hinnoittelutoimenpiteiden  yhteiskunta taloudelliset vaikutukset 
pääkaupunkiseudulla ruuhka-aikoina (MmWv) 

RUUHKALIIKENNE  Polttoaineen Polttoaineen  
(34  %  matkoista)  hinnankor.  hinnanlasku 
__________________________  50% 33%  
Käyttökustannushyödyt  75 -70  

joukkoliikenteen käyttökust.  -70 17  
ajoneuvokustannuksen,  kevyet  141 -83  
ajoneuvokustannukset,  raskaat  4 -4  

Aika-  ja  saavutettavuushyödyt  -47 -18  
aikakustannushyödyt  -5 -57  
saavutettavuushyödyt  -42 39  

Onnettomuus-  ja  päästöhyödyt  15 -6  
onnettomuuskustannushyödyt  9 -2  
päästökustannushyödyt  6 -4  

Yhteiskuntataloudellinen  tulos  42 -94  

Taulukko  8. Hinnoittelutoimenpiteiden  yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 
pääkaupunkiseudulla ruuhka-aikojen ulkopuolella (MmWv)  

El-RUUHKALII KENNE  Polttoaineen Polttoaineen  
(66  %  matkoista)  hinnankor.  hinnanlasku 
___________________________  50% 33%  
Käyttökustannushyödyt  194 -135  

joukkoliikenteen käyttökust.  -73 -2  
ajoneuvokustannuksen,  kevyet  264 -129  
ajoneuvokustannukset,  raskaat  3 -4  

Aika-  ja  saavutettavuushyödyt  -222 64  
aikakustannushyödyt  -60 -93  
saavutettavuushyödyt  -162 157  

Onnettomuus-  ja  päästöhyödyt  29 -13  
onnettomuuskustannushyödyt  18 -7  
päästökustannushyödyt  11 -6  

Yhteiskuntataloudellinen  tulos  2 -83  

Polttoaineen  hinnan  korottaminen  50  %:lIa  vähentää liikenteen päästöjä  ja 
 energiankulutusta ruuhka-aikoina noin  10  %.  Hinnan  alentaminen  33  %:lla 
 lisää näitä noin  6  %.  Ruuhka-ajan ulkopuolella muutokset ovat saman 
 suuntaiset,  mutta noin puolet ruuhka-ajan suuruudesta.  Hinnan  korotus vä-

hentää kuolemaan johtavia onnettomuuksia  1-2  kpl/v  ja  loukkaantumiseen 
johtavia onnettomuuksia  40-50  kpl/v.  Hinnan  alentaminen lisää kuolemaan 
johtavia onnettomuuksia noin  1  kpl/v  ja  loukkaantumiseen johtavia onnetto-
muuksia  15-20  kpl/v. Hinnoittelutoimenpiteiden  vaikutukset  kulkutapaja-
kaumiin, onnettomuusmääriin, päästöihin  ja  energiankulutukseen  kuvataan 
tarkemmin liitteessä  3.  

Tulokset voidaan yleistää siten, että  kaupunkiseudun ruuhkaliikenteessä 
henkilöautoliikenteen  hinnan  selkeä korotus  on  yhteiskuntataloudellisesti 
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kannattavaa. Ruuhka-aikojen ulkopuolella korotuspaine  on  selvästi pienem-
pi. Muutosten yhteiskuntataloudelliset hyödyt  ja  haitat ovat kuitenkin hyvin 
pieniä liikennejärjestelmän kokonaiskustannuksiin verrattuna, jotka näin las-
kettuna ovat pääkaupunkiseudulla noin  15 000 Mmklv. 

7.3.2  Pidemmän aikavälin vaikutukset 

Taustaa  

Hinnoittelumuutosten  pitkän aikavälin muutoksia tarkastellaan liikenteen  ja 
 maankäytön vuorovaikutusta simuloivan MEPLAN-mallin  avulla. MEPLAN

-mallin  mukaan liikenteen  ja  maankäytön suhde  on vuorovaikutteinen.  Lii-
kenne nähdään seuraukseksi eri toimintojen välisistä taloudellisista vuoro-
vaikutussuhteista  ja  liikenteen synty  on  näin selitettävissä taloudellisilla teki-
jöillä. Liikennejärjestelmä säätelee eri alueiden tavoitettavuutta, joka puoles-
taan suuntaa liikennevirtoja  ja  vaikuttaa asukkaiden  ja  työpaikkojen sijoittu-
miseen. 

Liikenteen  ja  maankäytön vuorovaikutusmalleille  on  ominaista, että ne 
koostuvat useista eri tieteenalojen osamalleista. MEPLAN -mallin  rungon 
muodostavat perinteisten liikennemallien lisäksi taloudellisia vuorovaikutuk-
sia kuvaava panos-tuotosmalli, maankäytön sijoittumista kuvaava sijainti- 
malli  ja  kotitalouksien rahankäyttöä kuvaava kulutusmalli. 

Pääkaupunkiseudun MEPLAN-malli  on kalibroitu  vuoden  1990  tilanteeseen 
 ja  aikavälillä  1980-1990  tapahtuneeseen kehitykseen.  Mallin  tarkkuus  on 

vaikutusarviointeja  ajatellen luonteeltaan suuntaa antava. Malli sisältää aa-
muhuipputunnin liikennetilanteen, jonka perusteella tulokset laajennetaan 
vuositasolle. Tarkernpien vaikutusanalyysien tekeminen edellyttää muiden 
aikaryhmien mukanaoloa. Aluejako  on  melko karkea erityisesti maankäyttö-
vaikutuksien yksityiskohtaista analysointia ajatellen. Hinnoittelun kannalta  on 

 oleellista myös  se,  että malli ei muuta  matkojen  kokonaismäärää eikä  auto-
nomistusta  liikkumisen  hinnan vaihteluiden  mukaan. Malli antaa puutteistaan 
huolimatta tietoja hinnoittelutoimenpiteiden vaikutusten suunnista  ja  suuruus-
luokka-arvioita vaikutusten suuruudesta.  Mallin  antamat tulokset  on  havaittu 
samansuuntaisiksi kuin muiden kansainvälisten liikenne/maankäyttömallien 
(Tielaitos,  1 994a). 

Testitoimenpiteet  

Tarkastelussa tutkitaan liikenteen hinnoittelun muutosten vaikutuksia liiken-
teeseen, maankäyttöön  ja  talouteen. Tarkasteltavia vaihtoehtoja  on  kaksi: 

•  polttoaineen hinnankorotus: henkilöauton reaaliset polttoainekustannuk-
set ovat vuonna  2000  kasvavat noin  50 %  vuoden  1995  tasosta 

•  polttoaineen  hinnanlasku: henkilöautojiikenteen reaaliset polttoainekus- 
tannukset ovat vuonna  2000  laskeneet noin  33 %  vuoden  1995  tasosta. 

MEPLAN-mallia ajetaan kymmenen vuoden jaksoissa eteenpäin lähtien ka-
librointivuodesta  1990.  Malli ei käsittele puhtaita polttoainekustannuksia, 
vaan ns. kilometrimatkakustannusta, joka sisältää myös muita muuttuvia 



74 	 Tielilkenteen  hinnoittelun muutosten vaikutukset  

7 TIEUIKENTEEN  HINNOITTELUN MUUTOSTEN  MALLITARKASTELUT 

kustannuseriä. Matkakustannusten reaalihinnoissa  tutkittavat  hinnoittelutoi-
menpiteet  tarkoittavat noin  31 %:n  korotusta  ja  20 %:n  laskua.  

Liikennevaikutukset 

Hinnankorotustoimenpide  muuttaa  kulkumuotojakautumaa  hieman. Henkilö-
auton  kulkumuoto-osuus laskee  aamuhuipputunnin  tilanteessa noin  1  %. 

 yksikköä  38  %:iin  ja  vastaavasti  joukkoliikenteen  osuus kasvaa noin puoli  %-
yksikköä  25  %:iin  ja  kevyen liikenteen osuus vajaa  1  %-yksikköä  37  %:iin. 
Henkilöautoliikenteen  väheneminen nostaa  henkilöautoliikenteen  nopeuksia 
keskimäärin  1,4 km/h  eli noin  5  %. Henkilöautoliikenteen  keskimääräiset 
matka-ajat laskevat noin  6  %  ja  matkanpituudet  noin  10  %.  Vaikutukset ovat 
seurausta toisaalta  henkilöautoliikenteen  vähenemisestä  ja  toisaalta maan-
käytön muutoksista.  Henkilöautoliikenteen matkasuorite  pienenee noin  9  %. 

Hinnanlaskutoimenpiteen  vaikutukset ovat luonnollisesti vastakkaisia  hin
-nankorotuksen  vaikutuksiin verrattuna.  Henkilöautomatkat  lisääntyvät noin  2  

%.  Tästä  on  noin  2/3  peräisin kevyestä liikenteestä  ja  noin kolmannes  jouk-
koliikenteestä. Henkilöautomatkojen  lisääntyminen laskee henkilöautojen 

 keskimääräisiä matkanopeuksia  noin  0,7 km/h  eli noin  3  %. Henkilöautolii-
kenteen  keskimääräiset matka-ajat kasvavat noin  4  %  ja  matkanpituudet 

 noin  7  %. Henkilöautoliikenteen ajoneuvosuorite  kasvaa noin  7  %. 

Maankäyttö  vaikutukset 

Hinnoittelutoimenpiteiden maankäyttömuutokset  ovat pieniä. Kuten liikenne
-vaikutuksetkin,  muutokset maankäytössä ovat vastakkaisia hinnankorotus- 

ja  hinnanlaskutoimenpiteissä. 

Hinnankorotusten  vaikutuksesta  autollisia ruokakuntia  muuttaa pääkaupun-
kiseudun reuna-alueilta keskustan suuntaan. Kantakaupungissa  autollisten 

 ruokakuntien määrä kasvaa noin  2-3  %  vuonna  2000.  Tämän vaikutuksesta 
keskusta-alueiden asuntomarkkinoilla asuntojen hinnat  ja  vuokrat nousevat 

 ja  autottomia ruokakuntia,  jotka ovat vähemmän  maksukykyisiä  ja  käyttävät 
enemmän  joukkoliikennettä,  siirtyy keskustan ulkopuolelle. Kokonaisuutena 

 asuntokuntia  siirtyy hiukan enemmän kohti keskustaa, joten hinnankorotus- 
toimenpide tiivistää jonkin verran  kaupunkirakennetta.  Vaikutukset ovat sa-
mansuuntaisia kuin esimerkiksi kantakaupungin  tietullijärjestelmällä (YTV, 

 Liikenneministeriö,  1993).  Työpaikkojen muutokset ovat suhteellisen pieniä. 
Yksityisten palvelujen  ja  kaupan työpaikkoja siirtyy vähäisessä määrin seu-
dun reuna-alueille.  

Hinnanlaskun  vaikutuksesta  autollisia ruokakuntia  muuttaa kohti seudun 
reuna-alueita.  Autottomien  ruokakuntien muutto  on  päinvastainen  ja  suuruu-
deltaan hieman pienempää, minkä takia  kaupunkirakenne hajaantuu  hiukan. 
Työpaikkojen muutokset ovat pieniä. 

Aikaisemmin  on  MEPLAN-mallilla tutkittu, millaisia vaikutuksia  on  sellaisilla 
liikenteen  hinnankorotuksilla,  jotka kohdistuvat  henkilöautoliikenteen  lisäksi 
myös joukko-  ja  tavaraliikenteeseen  (Liikenneministeriö,  1994).  Tällaisessa 
tapauksessa maankäytön edellä mainitut muutokset voimistuivat selvästi.  
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Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset  

Hinnoittetutoimenpiteiden  yhteiskuntataloudelliset vaikutukset  on  koottu 
 taulukkoon  9.  Vaikutukset  on  jaoteftu liikennepalvelujen  käyttäjien  ja  tuottaji-

en sekä yhteiskunnan  hyötyihin  (plus-merkkinen  luku)  ja  haittoihin (miinus). 
Liikenteen ulkoisista vaikutuksista mukana ovat onnettomuus-  ja  päästökus-
tannukset.  

Taulukko  9.  Hinnoittelutoimenpiteiden  yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 
vuonna  2000  (milj.mk/v).  

Polttoaineen Polttoaineen  
hinnankor. hinnanlasku 

___________________________  50% 33%  
Käyttäjät  -387 268  

työmatkahyödyt (autonomistajat)  -341 236  
työmatkahyödyt  (ei-autonomist.) 0 0  
kotip. kauppamatkahyödyt  -17 12  
muiden  kotiper.  matkojen  hyödyt  -48 36  
ei-kotiperäisten  matkojen  hyödyt  -21 11  
tavaraliikennehyödyt  40 -27  

Tuottajat  17 -15  
joukkoliikenteen lipputulot  32 -24  
pysäköintitu  lot -15 9  

Yhteiskunta  407 -305  
polffoaineverotulot  407 -305  

Ulkoiset vaikutukset  48 -39  
onnettomuuskustannushyödyt  36 -29  
päästökustannushyödyt  12 -10  

Hyödyt  yhteensä  85 -91  

Hinnankorotuksen  suurimmat vaikutukset näkyvät  autonomistajien työmat-
koissa,  joille hinnankorotus aiheuttaa  kasvaneina matkakustannuksina  noin  
433  Mmk:n  hyödynmenetyksen,  jota  kompensoi lyhyemmät matka-ajat noin  
92  Mmk:n verran. Ei -autonomistajien matkoissa  ei ole  hyödynmuutoksia. 

 Tavaraliikenteen  40  Mmk:n hyöty  on  kokonaan peräisin  nopeutuneista  mat-
ka-ajoista.  

Joukkoliikenteen  käytön lisääntyminen tuo noin  32  Mmk:n  lisätulot joukkolii-
kenneyrityksille,  mutta toisaalta  liikennöintikustannukset,  jotka eivät sisälly 

 laskelmaan,  kasvavat.  Henkilöautoliikenteen pieneneminen  vähentää  pysä-
köintituloja  noin  15  Mmk:n verran. Yhteiskunta kerää  polttoaineveroja  lisää 
noin  407  Mmk. Nämä  se  käyttää joko laskemalla yleisiä veroja, tässä tapa-
uksessa  kunnallisveroa. Onnettomuuskustannukset  vähenevät noin  36  Mmk 

 ja  päästökustannukset  12  Mmk. Näin polttoaineen  hinnankorotuksen  yhteis-
kuntataloudellinen  kokonaiskannattavuus  on  noin  85  Mmk.  

Hinnanlaskun  vaikutukset ovat vastakkaisia. Koska  hinnanmuutos  on  pie-
nempi, ovat  markkamääräiset  muutokset pienempiä.  Liikennepalvelujen 

 käyttäjille  ja  tuottajille  hinnanlasku  tuo pääosin  hyötyjä,  mutta yhteiskunnan 
pienenevät  polttoaineverot  laskevat  kokonaiskannattavuuden  negatiiviseksi.  
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sesti  katsoen riippumaton siitä, oliko hintaero saatu rautatierahteja halven-
tamalla vaiko kuorma-autorahteja kallistamalla. Maksimaalisesti mallilla siir-
tyneen  n. 8  Mt/v  tavaramäärän vuotuiseksi kuljetussuoritteeksi saatiin  n. 1 .6 

 -  1 .8  Mrd tkm/v.  

Ulkomaankauppa 

Tavaraliikenteen osalta erotetaan kaksi eri vientivaikutusta: liikennepalvelus
-ten  vienti  ja tavaravienti.  Edellä mainittiin, että erityisesti rautateille vienti-  ja 

transitokuljetuspalveluksilla  on  hyvin suuri merkitys. Kilpailun auettua  ja ka-
botaasisäännösten väljennyttyä  merkitys kasvaa myös kuorma-autoelin-
keinolle. Mikäli liikenteen hinnat nousevat yksinomaan Suomessa, liikenne- 
palvelujen viennin kannalta  on  oleellista, että  se  tapahtuu samaa tahtia ku-
pailijamaiden kanssa  (ml.  Venäjä), muuten ulkomaille rekisteröityjen yritys-
ten suhteellinen kilpailukyky paranee suomalaisiin alan yrittäjiin verrattuna. 
Tosin  koko  yhteiskunnan kannalta tarkasteltuna tilanne ei välttämättä ole 
näin synkkä (ks. tarkemmin luku  3.5).  

Ulkomaankaupan tavaravientiin  ja  -tuontiin ei hinnoittelun muutoksilta ole 
vaikutusta,  jos  molemmat koostuvat samantyyppisistä hyödykkeistä, koska 
kilpailutilanne ei muutu. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Suomeen tuodaan run-
saasti polttoaineita  ja  viedään runsaasti logistisesti arvokkaampia tuotteita, 
mitä pitkälle jalostettu paperikin alkaa  jo  olla. Tällöin kuljetuskustannuksia 
korottava liikenteen hinnoittelu suojaa koti-  ja paikallismarkkinoita ja  suosii 
korkeamman jalostusasteen tuotantoa - mikäli hinnoittelu  on  yleismaallmal

-lista.  H  innanlaskun  vaikutukset ovat päinvastaiset. 

Polttoaineen osuus perävaunullisen kuorma-auton liiketoimintakustannuksis
-ta  on 20%.  Siten oletetaan, että  50  %  korotus polttoaineen hintaan tuo  10 

 % rahtihintamuutoksen.  

Jos  nykytilanteen potentiaaliksi kotimaan liikenteessä pyöristetään  100  Mt/v 
 ja todennäkölseksi joustoksi  otetaan  vain  puolet maksimijoustosta, siirtymä 

 10  % hintamuutoksella  on 2,5  Mt/v (joustokerroin  -0,25  kertaa muutos  16,4 
 %  kertaa potentiaali  100  MtIv).  200  km:n keskimatkalla suoritesiirtymä  on 

 noin  500  Mtkm/v  (kuvio  20).  

junalla  13  Mt/v 	2,5  Mt/v 	 autolla  100  Mt/v  

"säästä" 	.- 	perushintataso 

siirtymä 

rautatie-perus 	 kuorma-autopotentiaali 

Kuvio  20. Hinnankorotuksen  vaikutus 

Sisäinen "tariffisäästö" muodostuu kandesta osasta: kuljetusmuodon  jo  ai-
emmin valinneiden alennuksesta  ja siirtyjien  ottamasta säästöstä, joka vii-
meisillä kuljetustapaa vaihtaneilla  on  marginaalinen,  mutta keskimääräiselle 
kuljetustapaa vaihtaneelle puolet alennuksesta. 
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Yhteiskunta 

Jotta  hinnanmuutoksen kokonaisvaikutuksia  voidaan arvioida,  tariff  isäästö-
jen  lisäksi otetaan huomioon  tienpitäjän  muuttuvat kulut sekä onnettomuus- 
ja  päästökustannusten  muutokset. Vaikutukset yhteiskunnan kannalta  on 

 koottu  taulukkoon  lo.  

Taulukko  10.  Hinnoittelutoimenpiteiden  yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 
tavaraliikenteessä  (Mmk/v)  

Polttoaineen Polttoaineen 
___________________________  hinta  +50%  hinta  -33%  
Käyttäjien hyödynmuutos  -1102 749  

pysyvät kuljetukset  -1090 743  
kuljetusmuotoa  vaihtavat  -13 6  

Tuottajien hyödynmuutos  0 0  
operatiivinen kate  0 0  

Valtion hyödynmuutos  1067 -739  
polttoalneverotulot  1067 -739  

Ulkoisvaikutukset  28 -19  
onnettomuuskustannushyödyt  1 -1  
päästökustannushyödyt  12 -8  
tiestön kulu  mishyödyt  1 5 -1 0  

Yhteiskuntataloudellinen  tulos  -7 -9  

Yhteiskunnan kannalta sekä tavaraliikenteen  hinnan noston  että laskun 
kannattavuus  on  lähellä nollaa. Tulonsiirrot  tavarakuljettajilta  valtiolle ovat 
valtavat  (n. 1  mrd  mk), kun taas vaikutukset ulkoisiin kustannuksiin ovat hä-
viävän pienet  (n. 30  Mmk). Tämä johtuu lähinnä siitä, että arvioitu  suoritesiir-
tymä  edustaa  vain  vähän yli  2  %  maanteiden  kokonaiskuljetussuoritteesta. 

 Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että keskimäärin  tavaraliikenteeltä 
 nykyisin  perittävät  verot ja  maksut ovat suhteellisen lähellä "oikeaa".  

7.5  Päätel  mät  mall  itarkasteluista  

Kun laskelmien tuloksiin sovitetaan toisen asteen kuvaaja  (paraabeli),  saa-
daan  hinnoittelumuutosten  ja  yhteiskuntataloudellisen hyödyn välille kuvion 

 20  mukaiset  riippuvuudet. 
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Kuntien välinen henkilöliikenne (Helvi- Pãäkaupunkiseudun  liikenne  (YTV- 
mallit) mallit)  

200 200 

100 100 

0 	 50 0  0// \\  

/ i:::  
\_  -400  

poIfloainn hinnanmuuto.-%  polttoaineen  hinnanmuutos-% 

Pääkaupunkiseudun ruuhkaliikenne Pääkaupunkiseudun ei-ruuhkaliikenne 
(YTV-mallit) (YTV-mallit)  

200 200 

100 100 

I 	 :- I 	:- >---  
-200 -200  

• 	-300 

-400  -400 	-  
polttoaineen  hinnanmuutos-%  polttoaineen  hinnanmuutos-%  

Pääkaupunkiseudun ruuhkaliikenne Valtakunnallinen tavaraliikenne 
pitkällä aikavälillä (Meplan)  

200 	-  100 

:: 100  

_____ __________  40 

-0 /"' 0 	 50 	lO  20 

F10°  "  10 .o 
-200 4Q 

2-300  -  
-80 

100  -400 

polttoaineen  hinnanmuutos-%  polttoaineen  hinnanmuutos-%  

Kuvio  21.  Polttoaineen hinnanmuutoksen  ja  yhteiskuntataloudellisen hyödyn 
väliset rllppuvuudet mallianalyysin perusteella 
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Kun otetaan huomioon, että polttoainekustannukset ovat noin  60  %  henkilö- 
autoliikenteen muuttuvista kustannuksista, voidaan edellä esitettyjen malli-
tarkastelujen perusteella tieliikenteen hinnoittelun muutosten vaikutuksista 
vetää seuraavat johtopäätökset, jotka ovat hyvin samansuuntaiset kuin  teo-
rian  perusteella (ks. luvut  3  ja  4)  voi odottaa: 

Hinnoittelun muuttaminen muuttaa tulonjakoa yhteiskunnassa.  

Pitkämatkaisessa,  kuntien välisessä liikenteessä henkllöautolii-
kenteen muuttuvat kustannukset ovat hieman  (n. 4 p/km)  liian 
korkeat. 

Kaupunkiliikenteessä  paikallisten ympäristöhaittojen  ja  ruuhkien 
takia henkllöautoliikenteen muuttuvat kustannukset ovat ruuhka- 
aikoina  25-30 % (15-20 p/km)  ja  ruuhka-aikojen ulkopuolella noin 

 15 % (10 p1km)  liian alhaiset. 

Pitkällä aikavälillä, jolloin maankäytöllä  on  mandollisuus sopeu-
tua muutoksIIn, ruuhka-ajan muuttuvia kustannuksia voidaan 
nostaa yli  50 %  (yli  35 p1km)  yhteiskuntataloudellisen optimin 
saavuttamiseksi.  

Ta  varalllkenteen  hinnat ovat keskimäärin kohdallaan. 

Rajakustannushinnoittelu  ja  atheutettujen  kustannusten mukaan 
muuttuvat maksut ovat yhteiskunnan kannalta parempi vathtoeh

-to  kuin keskimääräiset hinnat  ja  ristisubventiot.  

Johtopäätöksiä tehtäessä  on  syytä tiedostaa, että tulokset perustuvat par-
haisiin käytettävissä oleviin malleihin, jotka eivät kuitenkaan täydellisesti 
kuvaa todellisuutta. Laskentaprosessissa  on  pyritty ottamaan huomioon 
kaikki olennaiset tekijät, mutta siinäkin  on  jouduttu tekemään joitakin yksin-
kertaistuksia. Tämän takia tuloksia tulee pitää suuntaa-antavina  ja  niitä tulee 
mieluiten käyttää yhdessä muiden aiheesta tehtyjen selvitysten kanssa. 
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 8.1  Johtopäätökset hinnoittelun periaatteista (luvut  2-5)  

Liikenteen hinnoittelu  on  yksi tehokkaimmista, mutta ehkä vähiten käytetyis
-ta  liikennepolitiikan keinoista. Tähän saakka suorat kiellot  ja  rajoitukset sekä 

investoinnit liikenneinfrastruktuuriin ovat olleet pääasialliset liikennepolitiikan 
tekemisen välineet. Tilanne  on  tältä osin kuitenkin nopeasti muuttumassa. 
EU:n tasolla ns. Vihreässä kirjassa oikeudenmukaisesta  ja  tehokkaasta  hin-
noittelusta  ehdotetaan siirtymistä rajakustannushinnoitteluun liikenteessä. 
Myös toinen parlamentaarinen liikennekomitea puhuu taloudellisten ohjaus- 
keinojen käytön lisäämisestä. Konkreettisen ehdotus liikenteen ulkoiset hai-
tat  ja väyläkustannukset  huomioon ottavasta hinnoittelusta  on  tehty ns. 
VATI:n työssä. 

Rajakustannushinnoittelu  tarkoittaa aiheuttaja maksaa -periaatteen noudat-
tamista liikenteessä. Tieliikenteen osalta tämä tarkoittaa, että yhdestä lisä- 
matkasta  tai ajetusta lisäkilometristä  peritty maksu vastaa matkasta  tai kilo- 
metristä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. 

Vihreän kirjan mukainen ehdotus liikenteen rajakustannushinnoittelusta  ja 
 vaatimus liikennemuodon kokonaiskustannusvastaavuudesta muuttavat 

huomattavasti nykyistä keskimääräisiin kustannuksiin perustuvaa liikenteen 
hinnoittelua. Nykyisillä arvotuksilla  ja  verotuksen tasolla rajakustannushin-
noittelu merkitsee, että liikenteen hinnat paikoin  ja  ajoittain nousevat 
(kaupunkialueet  ja ruuhkaiset tieosat)  sekä paikoin  ja  ajoittain laskevat 

 (haja-asutusalueet ja  hiljaiset ajat). Yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin 
kannalta siirtyminen rajakustannushinnoitteluun  on  parempi ratkaisu kuin 
nykytilanteen pitäminen ennallaan, koska liikenteestä yhteiskunnalle aiheu-
tuvat kustannukset kokonaisuudessaan pienenevät: 

Yhteiskunnan hyvinvointi kasvaa, koska nykyiset paikoin  ja  ajoittain liian 
korkeat hinnat estävät hyödyllisen liikenteen kulun. 

Yhteiskunnan hyvinvointi kasvaa myös, koska nykyiset paikoin  ja  ajoit-
tain liian  athaiset  hinnat houkuttelevat tielle turhaa liikennettä. 

Suomessa tieliikenteen ulkoiset haitat kuten paikalliset päästöt  ja  ruuhkat 
ovat huomattavasti aihaisemmat kuin Keski-Euroopassa. Tämän takia odo-
tettavissa olevat muutokset nykyisiin veroihin  ja  maksuihin ovat myös pie-
nemmät. Koska nykytilanne  on  lähempänä "optimia", rajakustannushinnoitte-
luun siirtyminen haittaa tieliikennettä vähemmän mutta myös hyödyttää yh-
teiskuntaa kokonaisuudessaan vähemmän Suomessa kuin Keski- 
Euroopassa. Kuorma-  ja  linja-autojen osalta paineita hintojen nostoon  on 

 kuitenkin myös Suomessa. 

Vihreässä kirjassa edellytetään liikennemuodoittain kokonaiskustannusvas-
taavuutta. Poikkeukset tähän sallitaan silloin, kun investointien perusteena 
ovat muut kuin liikenteelliset syyt. Näitä muita syitä ei Vihreässä kirjassa ole 
määritelty tarkemmin. Ne ovat kuitenkin tekijöitä, jotka ovat Suomelle ohui

-den liikennevirtojen  ja  pitkien etäisyyksien takia erityisen tärkeitä. Siksi tarvi- 
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taan  tutkimuksia alueiden  ja  kansalaisten välisistä tasa-arvo-  ja tulonjakota-
voitteista, minimipalvelutasosta,  yritysten kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöis-
tä sekä kiinteiden kustannusten kohdentamisesta liikennemuodon käyttäjille, 
henkilö-  ja tavaraliikenteelle, liikennesektorille  tai  koko  yhteiskunnalle. 

Muiden alojen  tai maiden hinnoitteluratkaisut  sekä erilaiset fiskaaliset tavoit-
teet vaikuttavat tieliikenteen hinnoitteluun seuraavalla tavalla: 

LIIkenteen hinnoitteluratkaisut  voidaan toteuttaa muiden sektoreiden 
hinnoittelusta riippumatta. Muiden  maiden  ratkaisut tulee kuitenkin ottaa 
huomioon globaalien vaikutusten osalta. 

Rajakustannushintoja aihaisemmat  hinnat ovat tieliikenteessä perustel-
tuja,  jos  tieliikenteen kanssa kilpailevilta lllkennemuodoilta myös peri-
tään rajakustannushintoja aihaisempia hintoja. 

Henkilöautoliikenteeltä perittävät rajakustannukset  ylittävät hinnat ovat 
perusteltuja tietyn tulotavoitteen saavuttamiseksi,  jos sen  kysyntä reagoi 
muita aloja vähemmän hinnanmuutoksiin. 

Syyt kokonaiskustannusvastaavuudesta poikkeamiseen ovat luonteel-
taan polIIttisia  ja  ne liittyvät alueiden  ja ihmisryhmien  väliseen tulonja-
koon  ja  tasa-arvoon sekä yritysten toimintaedellytyksiin  ja  kilpailuky-
kyyn. 

Muiden lllkennemuotojen kiinteiden kustannusten kohdentaminen tulee 
ottaa huomioon tielllkenteen kiinteitä kustannuksia kohdennettaessa, 
jotta yhteiskunnan tulonjako-  ja  tasa-arvotavoitteet saavutetaan.  

8.2  Johtopäätökset  kustann usvastaavuus-  ja mal htarkasteluista 
 (luvut  6-7)  

Tässä työssä  on  selvitetty tieliikenteen kustannusvastaavuuden herkkyyttä 
erilaisille oletuksille koskien haittojen arvoftamista, tien-  ja kadunpidon  me-
nojen käsittelyä sekä verojen huomioonottamista. Herkkyystarkastelun pe-
rusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 

Tielaitoksen  nykyiset arvotukset ovat lähempänä "alimpia" kuin "ylimpiä" 
arvotuksia. 

Nykyisillä arvotuksilla viime vuosien tieliikenteen veronkorotukset ovat 
olleet turhia olettaen, että tieliikenteen verotuksella ei ole fiskaalisia ta-
voitteita. 

Kokonaiskustannusvastaavuuden  toteutuminen  on  heikompaa kuin  ra-
jakustannusvastaavuuden,  mikä heijastaa kiinteiden kustannusten 
suurta osuutta Suomen lllkennejärjestelmässä. 

Henkilöautot subventoivat kuorma -ja  linja-autoja. 

"Ylimmilä" arvotuksilla tieliikenne  on alijäämäistä  kaikkina tarkastelu- 
vuosina. 
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Tieliikenteen hinnoittelun muutosten numeerisia vaikutuksia  on  tutkittu olet-
tamalla, että polttoaineen hintaa korotetaan  50  %  tai  lasketaan  33  %.  Malli-
tarkastelut  on  tehty erikseen pitkänmatkaiselle, kuntien väliselle liikenteelle 
(HELVI-mallit), pääkaupunkiseudun ruuhka-  ja  ei-ruuhkaliikenteelle lyhyellä 
aikavälillä (YTV-mallit) sekä pidemmällä aikavälillä, jolloin maankäyttö so-
peutuu  hinnan  muutoksiin (MEPLAN). Tavaraliikenteen vaikutuksia  on  selvi-
tetty karkeilla joustolaskelmilla. 

Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että mallitarkastelujen tulokset 
ovat hyvin samansuuntaiset kuin  teorian  perusteella voi olettaa. Yhteiskun-
nan hyvinvointi lisääntyy, kun siirrytään rajakustannushinnoitteluun. Kuiten-
kin muutokset hinnoissa ovat nykyisillä arvotuksilla Suomessa huomattavasti 
pienemmät kuin Keski-Euroopassa, koska myös paikalliset haitat  ja  etenkin 
ruuhkautuminen ovat vähäisemmät. 

Mallitarkasteluja  tulkittaessa  on  syytä tiedostaa, että tulokset perustuvat 
parhaisiin käytettävissä oleviin malleihin, jotka eivät kuitenkaan täydellisesti 
kuvaa todellisuutta. Laskentaprosessissa  on  pyritty ottamaan huomioon 
kaikki olennaiset tekijät, mutta siinäkin  on  jouduttu tekemään joitakin yksin-
kertaistuksia. Tämän takia tuloksia tulee pitää suuntaa-antavina  ja  niitä tulee 
mieluiten käyttää yhdessä muiden aiheesta tehtyjen selvitysten kanssa. 
Seuraavat päätelmät voidaan kuitenkin tehdä: 

Hinnoittelun muutos muuttaa tulonjakoa yhteiskunnassa paikoin huo-
mattavasti. 

Verojen korotus haittaa  ja  lasku hyödyttää tieliikennettä. Yhteiskunnan 
kokonaishyvinvoinnin kannalta tilanne voi kuitenkin olla toinen. 

Pitkämatkaisessa,  kuntien välisessä liikenteessä henkilöautoliikenteen 
muuttuvat kustannukset ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta hie-
man liian korkeat. 

Kaupunkiliikenteessä  paikallisten ympäristöhaittojen  ja  ruuhkien takia 
henkilöautoliikenteen muuttuvat kustannukset ovat liian aihaiset yhteis-
kunnan kannalta. 

Tavaraliikenteen hinnat ovat keskimäärin kohdallaan. 

Rajakustannushinnoittelu  ja  aiheutettujen  kustannusten mukaan muut-
tuvat maksut ovat yhteiskunnan kannalta parempi vaihtoehto kuin kes-
kimääräiset hinnat  ja  ristisubventiot.  

8.3  Kehittämisehdotukset  

Vaikka rajakustannushinnoittelu  on  käsitteenä selkeä  ja  yksinkertainen,  sen 
 soveltaminen liikenteen hinnoitteluun edellyttää vielä paljon tutkimustyötä. 

Samaten EU:n Vihreän kirjan edellyttämä tavoite liikennemuotokohtaisesta 
kokonaiskustannusvastaavuudesta  on  selkiintymätön  ja  vaatii useiden teki-
jöiden tarkempaa analysoimista. Koska rajakustannushinnoittelussa  on  kyse 
kokonaisuudesta, jonka toimiakseen tulee kattaa  koko liikennesektori,  muut 

 Ii  ikennemuodot  sisältyvät lähes kaikkiin jatkotutkimusehdotuksiin. 
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Tämän työn perusteella tärkeimmät jatkotutkimusaiheet liittyvät rajakustan-
nushinnoittelun operationaalistamiseen sekä kiinteiden kustannusten kat-
tamiseen (luku  8.3.1),  käsitteen kustannusvastaavuus laajentamiseen  ja 
tarkentamiseen  (8.3.2)  sekä vaikutusten kohdentumiseen  ja  instituutioihin 
(luku  8.3.3). 

8.3.1 Rajakustannushinnoittelu  ja  rahoitus 

EU:n  Vihreän kirjan ehdotukset rajakustannushinnoiksi ovat vielä hyvin ylei-
sellä  ja  karkealla tasolla. Siksi tässä vaiheessa Suomen kannalta olisi tärke-
ää kehittää näitä ehdotuksia eteenpäin, jotta kaikki vaikutusmekanismit  ja 

 syy-seuraussuhteet hahmotetaan tarkasti  ja  ennen kaikkea jotta  Suomi  voi 
tarpeen vaatiessa vaikuttaa EU:n konkreettisiin ehdotuksiin. 

Rajakustannusten määriitäminen  ja  hinnoittelujärjestelmä 

Rajakustannushinnoittelun  soveltamiseen tieliikenteessä liittyy paljon on-
gelmia. Ensimmäinen ongelma  on  itse rajakustannuskäsitteen operationaa

-listaminen  eri tilanteissa: mikä  on se  rajakustannus,  jonka mukaan hinta 
tulisi määrätä. Edelleen rajakustannushinnoittelun soveltaminen edellyttää 
perusteellisia selvityksiä näiden hintojen määräytymisestä sekä suuruudes-
ta. Etenkin tienkulumisen rajakustannusta  on  Suomessa tutkittu hyvin vä-
hän. Käytännössä rajakustannusten määrittäminen merkitsee eri  kustan-
nuskomponenttien  syy-seuraussuhteiden selvittämistä (tuotantofunktion  es

-timoimista).  

Toiseksi rajakustannushinnoittelun käyttöönotto edellyttää konkreettista eh-
dotusta hinnoista  ja  niiden perimisteknologiasta. Teoriassa tieliikenteen  ra-
jakustannushinnat  vaihtelevat ajon paikan  ja  ajankohdan mukaan; käytän-
nössä maksuja ei ehkä ole tarkoituksenmukaista pena tällä tarkkuudella 
ainakaan ajoneuvokohtaisesti  tai  lyhyellä aikavälillä. Hinnoitteluehdotukses

-sa  tulee ottaa huomioon myös muiden liikennemuotojen hinnoittelu, tieliiken-
teen verotuksen fiskaaliset tavoitteet sekä näistä mandollisesti seuraavat 
reunaehdot. 

Kiinteiden kustannusten kohdentamisen periaatteet 

EU:n  Vihreässä kirjassa edellytetään pääsääntöisesti liikennemuotojen kat-
tavan kaikki kustannuksensa. Joitakin, tarkemmin määrittelemättömiä poik-
keuksia kuitenkin sallitaan. Suomessa liikennejärjestelmän kiinteät kustan-
nukset ovat oletettavasti suuremmat kuin muualla Euroopassa ohuiden lii-
kennevirtojen  ja  pitkien etäisyyksien takia. Tämä takia kiinteiden kustannus-
ten kattamisen periaatteiden määrittäminen  on  Suomelle erityisen tärkeää. 
Tähän liittyen tulee selvittää, miten yhteiskunnan tavoitteet kansalaisten  ja 

 alueiden tulonjaosta  ja  tasa-arvotekijöistä sekä yritysten kansainvälinen kil-
pailukyky otetaan huomioon kansallisella tasolla  ja EU:n  tasolla erikseen. 
Tähän liittyen tärkeä kysymys  on  liikennejärjestelmän minimipalvelutason 

 määrittäminen  ja  siitä aiheutuvien kustannusten  kattaminen. 
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Vaiheittainen etenemispolku 

Rajakustannushinnoitteluun  siirtyminen muuttaa tulovirtoja yhteiskunnassa, 
Suomessa kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin muualla Euroopassa. 
Tästä huolimatta etenkin ruuhka-aikoina taajamissa ajavat autoilijat joutune-
vat maksamaan nykyistä enemmän myös Suomessa. Vaikka samanaikai-
sesti tieliikenteen maksut saattavat muualla laskea,  on  siitä huolimatta ole-
tettavaa, että ehdotukset hinnoittelun muuttamisesta herättävät vastustusta. 
Koska rajakustannushinnoittelussa kuitenkin  on  kyse yhteiskunnan  koko-
naishyvinvoinnin  lisäämisestä,  on  tärkeä selvittää, mikä  on  yhteiskunnan 
kannalta  paras  tapa edetä kohti Vihreän kirjan mukaista rajakustannushin-
noittelua, mitä muita liikennepoliittisia toimenpiteitä voidaan käyttää hinnoit-
telun tukena  tai  sijaan, miten kompensoidaan haitat hintojen muutoksista  ja 

 miten strategisesti tärkeiden toimialojen kilpailukyky varmistetaan.  

8.3.2 Kustannusvastaavuuden tarkentaminen  

Laskelmiin sisä ilytettä  ylen  erien tarkentaminen 

Kuten rajakustannushinnoittelussa  tai vaikutusarvioinneissa  myös  kustan-
nusvastaavuuslaskelmissa  on  tärkeää, että mukana ovat kaikki olennaiset 
kustannus-  ja hyötyerät.  Nykyisissä, tämänkin työn laskelmissa puutteellista 

 on mm.  kuntien  ja  kaupunkien katuverkkoon  tekemien  investointien huomi-
oon ottaminen, tieliikenteen verojen fiskaalisuuden arvioiminen, arvonlisäve

-ron  käsittely tieliikenteen menojen osalta sekä onnettomuuskustannusten 
käsittely. Kiinteiden kustannusten osalta tulee selvittää, mikä  osa  investoin-
neista palvelee liikennettä, mikä  osa  on  tehty henkilö-  ja  tavaraliikenteen 
tarpeita varten  ja  mitkä investoinnit palvelevat yleisempiä, strategisiksi  kat-
sottavia  tavoitteita. 

Onnettomuuksien ulkoisten kustannusten määrittäminen 

Liikenneonnettomuuksien kohdalla kysymys rajakustannushinnoittelun käy-
töstä  ja ksutannusvastaavuuslaskelmien  tekemisestä  on  vieläkin vaikeampi 
asia kuin "tavanomaisten" ulkoisten haittojen (ruuhka, ympäristöhaitat) koh-
dalla. Yksi ongelma  on se,  että liikenneonnettomuuksien taloudellinen ana-
lyysi ei ole  kovin  pitkällä. Ei ole aivan selvää pitäisikö,  ja  miltä osin, käsitellä 
liikenneonnettomuuksia liikenteen ulkoisina haittoina. Selvitettäviä kysy-
myksiä ovat  mm.,  mikä  osa onnettomuuskustannuksista  on  todellisia ulkoi-
sia kustannuksia  ja  mikä  osa  vastaavasti tieliikennesektorin sisäisiä, kuinka 
suuri  osa  kustannuksista katetaan vakuutuksilla.  

8.3.3  Vaikutusten kohdentuminen  ja  instituutiot 

Vaikutusten kohdentuminen  ja  tasa-a,vo 

Tässä työssä hinnoittelun muutosten vaikutuksia tarkastellaan yleisellä  mak-
rotasolla.  Näitä mallitarkasteluja tulee edelleen tarkentaa vaikutusten koh-
dentumisen osalta kuten tienkäyttäjäryhmittäin  ja toimialoittain,  alueittain, 
tietyypeittäin,  matkan  tarkoituksen  ja  ajankohdan mukaan. Tässä yhteydes-
sä myös vaikutusten kohdentuminen joukkoliikenteen käyttäjiin  on  tärkeää 
kokonaiskuvan saamiseksi. Vaikutusten kohdentumisen perusteella voidaan 
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arvioida mandollista tarvetta kompensaatioihin  tai  hyötyjä  maksaa 
-periaatteen laajentamiseen sekä yhteiskunnan tulonjako-  ja  tasa-
arvotavoitteiden vaikutusta hinnoitteluun. 

Instituutiot  ja  vaikutusvalta 

Pidemmällä aikavälillä hinnoittelun muutokset todennäköisesti lisäävät tielii-
kenteen maksuja ainakin taajamissa, mutta hyödyt hajaantuvat ympäri yh-
teiskuntaa, mikä tekee niiden jäljittämisen vaikeaksi. Hinnoittelun muutoksis-
ta käytävässä keskustelussa erilaisilla etujärjestöillä  on  olennainen merkitys. 
Siksi onkin tärkeä selvittää mikä vaikutus eri instituutioilla, etujärjestöillä  tai 

 julkisten laitosten lausumattomilla tavoitteilla  on  päätöksiin rajakustannus-
hinnoitteluun siirtymisestä  ja  toisaalta mikä  on  yleinen etu,  jota  yhteiskunta-
poliittisessa päätöksenteossa tavoitellaan. 

Tielaitoksen  rooli  ja  käyttäjien vaikutusmandollisuudet  

Rajakustannushinnoittelu  mandollistaa haluttaessa tienpidon yhtiöittämisen 
 tai  jopa yksityistämisen. Tienpidon rahoituksen päätäntävallan eriyttäminen 

valtionvarainministeriön hallinnonalasta tieyhtiölle sisältää useita, osin vielä 
epäselviä tekijöitä kuten: juridiset tekijät (tieverkon omistus, julkisen  sektorin 

 rooli); liiketaloudelliset suureet (tase, tieverkon pääoma-arvo, pääomalle 
maksettava  korko,  tulorahoitus), tekniset kriteerit (miten suunnittelu, kehit-
täminen  ja  ylläpito toteutetaan)  ja  johtamiseen liittyvät tekijät (miten nykyinen 
organisaatio muutetaan). Näiden lisäksi tärkeä kysymys liittyy tienkäyttäjien 
vaikutusmandollisuuksiin  ja  osallistumiseen päätöksiin tieverkon laadusta  ja 

 laajuudesta sekä rahoituksesta. 
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Tienpidon  menot  ajoneuvotyypeittäin 

Kustannusvastaavuuden  selvittämistä varten tieliikenteen kustannukset 
kohdennetaan ajoneuvoryhmittäin. Tienpidon menojen kohdentamisen pe-
rusperiaate  on,  että lyhyellä aikavälillä liikenteen määrästä riippuvaiset 
muuttuvat menot (tien kuluminen)  ja  liikenteen kasvusta riippuvaiset kiinteät 
menot (kapasiteetin kasvattaminen) voidaan kohdentaa kolmen muuttujan 
avulla (ks.  Hansson,  Lars (1993):  Vägtrafiken och det trafikpolitiska kost-
nadsansvaret. Lunds Universitet,  s. 28).  Menoihin vaikuttavat ensisijaisesti 
liikenteen määrä (ajoneuvokilometrit)  ja  ajoneuvojen paino (kuormitus- 
vastaavuus). Kapasiteetin lisäystarpeeseen vaikuttaa näiden lisäksi myös 
ajoneuvojen viemä tila (kapasiteettivastaavuus). 

Kuormitus-  ja kapasiteettivastaavuudet  kuvaavat ajoneuvotyyppien ominai-
suuksien  ja  kuormituksen toistuvuuden yhteisvaikutusta. Kuormitusvastaa-
vuus (-ekvivalentti) määrittää tietyn ajoneuvotyypin kuormituksen suhteessa 
vertailuajoneuvoon.  Tien  rakennetta suunniteltaessa käytetään mitoituspe-
rusteena akselipainoa. Mitoittava akselipaino  on  sama kuin suurin sallittu 
akselipaino eli Suomessa  10  tonnia. Erisuuruisten  kuormien suhteellisen 
rasituksen laskemiseen käytetään yleensä "neljännen potenssin sääntöä" 
(ks. esim. Järvinen,  Laura (1994): Tien  rakenteen suunnittelu, TKK, tietek-
niikka, Espoo,  s. 81-87).  

Tilavastaavuus  ilmaisee, paljonko ajoneuvotyyppi varaa tien kapasiteetista 
suhteessa vertailuajoneuvoon eli henkilöautoon. Tilavastaavuus  on  tässä 
selvityksessä määritetty ajoneuvo massalteho -suhteen avulla (ks. Koski-
nen, Olavi  (1994):  Tieliikenteen kustannusvastaavuus ajoneuvotyypeittäin, 
yleiset tiet, Liikenneministeriö  25.10.1994, s. 19).  Taulukossa  Li  esitetään 
tarkasteltavien ajoneuvotyyppien kuormitus-  ja tilavastaavuudet  sekä liiken-
ne-  ja kuijetussuorite  vuonna  1995.  

EU:n  Vihreä Kirja liikenteen hinnoittelusta esittää taulukon  Li  vastaavuus-
kertoimista poikkeavia arvoja, jotka korostavat raskaan liikenteen kuormitta-
vuutta suhteessa henkilöautoliikenteeseen. Suomessa henkilöautoliikenteen 
kuluttavuutta suhteessa esimerkiksi Keski-Euroopan henkilöautoliikentee

-seen  lisää nastarenkaiden käyttö. Myös raskaan liikenteen osalta  on  perus-
teltua käyttää sellaisia kuormitusvastaavuuden arvoja, joiden perusteella tiet 

 on  mitoitettu. Taulukon  Li  arvoista ei siten ole perusteita poiketa. 

Taulukossa  L2  esitetään tienpidon kustannusten kohdentamiskertoimet, 
jotka pohjautuvat Ruotsin tielaitoksen malliin (ks.  Hansson  i993, op.  cit.).  
Ruotsalaista menetelmää  on  muokattu tielaitoksen asiantuntijoiden 
(Penttinen  ja Pulkkanen)  kommenttien pohjalta. Lisäksi rakentamisen me-
noista  1 0  %  on  arvioitu suoritteesta riippuvaiseksi kapasiteettikustannuk-
seksi.  Kaiken  kaikkiaan taulukon  L2  kohdentamiskertoimet  eivät pohjaudu 
tutkimuksiin tienpidon todellisista rajakustannuksista vaan ovat enemmän  tai 

 vähemmän eri puolilla maailmaa tapahtuneen ajattelutyön tulosta. 
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Vas  

Kuo  

Kuorma-autot  (kg) 
3500-18000 C 
18001-26000 C 
26001-44000 
44001 -53000 
53001-60000  

yli  60000 
LA I  

HA+PA  
YHTEENSÄ  

Ajoneuvokilometreistä  fl  
pakeftiautoille  ja kuormil 

 le  ajoneuvoille. Kapasit' 
vastaavuuskertoimia taL 

HOITO  JA  YLLÄPITO  

Talvihoito 
Kestopäällystetien kunnossal 
Kevytpäällystetien  kunnossa 
Soratien kunnossapito 
Liikenteen ohjaus  ja  palvelu 
Vihertyöt  ja puhtaanapito 

 Sillat 
Lautat  ja  muut erikoiskohteet 
RAKENTAMINEN  JA  RAKEl 

 PARANTAMINEN  

Rakennusalueella  olevat rakc 
Leikkaukset, 	kaivannot 
ojarakenteet 
Kalliorakenteet 
Penger-  ja kerrosrakenteet 
Pintarakenteet ja viimeistelyt 

 Perustus-  ja putkirakenteet 
 Sillat, varusteet  ja erityisrake 

 Suunnittelu 
YLEIS-  JA  YNTEISKUSTAN 

Taulukko  Li. Ajoneuvotyyppien kuormitusvastaavuus,  tila vastaa vuus sekä 
liikenne-ja  kuijetussuorite  vuonna  1995 

(KKL = kuormituskertalL 

Taulukko  L2. Tienpidon  
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KUNTIEN  JA  KAUPUNKIEN MENOT  
_________________________  

_____  Kiinteät  _____ _____  Muuttuvat  
Km Massa  Tila  Km Massa  Tila 

Hallinto  1,00  
Kesähoito  0,95 0,05  
Talvihoito  0,95 0,05  
Viheralueet,  puhtaanapito  1,00  
Liikenteenohjaus  0,90 0,10  
Valaistus  1 ,00  
Kunnostus  0,25 0,25 0,50  
Rakentaminen, varusteet  ______  0,40 0,50 0,10  ________ ______  

Kuviossa  Li  esitetään vuosien  1991-1996  tienpidon  menot (tielaitoksen me-
not, kuntien  ja  kaupunkien menot, tieliikenteen valvonta) ajoneuvoryhmittäin. 
Menojen suuruudet  on  saatu Tielaitoksen Tietilastosta  ja  Suomen Tieyhdis-
tyksen  Auto  ja  Tie  -tilastosta. Kuntien  ja  kaupunkien menot  on  eritelty kus-
tannuspaikoittain Kuntaliitosta saatujen tietojen pohjalta  (J.  Kauppi). Menot 
esitetään nimellisarvoisina. Tienpidon kustannusten jakautuminen yleisille 
teille sekä katuverkolle esitetään kuviossa  L2.  Katuverkolla  kustannukset 
kohdennetaan käyttäen hyväksi Tielaitoksen tietilastosta saatavaa suoritetie

-toa,  joka sisältää sekä katujen että yksityisteiden liikennesuoritteen. 

Kuormitusvastaavuudesta  johtuu, että kuorma-  ja  linja-autojen aiheuttama 
osuus tienpidon menoista  on 24  %,  vaikka niiden osuus lilkennesuoritteesta 

 on vain  noin  8  %.  

II  'a4•I•t!jjib.r'»»I  
1,11  • • • .Illir 
II• I . .  B  •  U  __ 

::: •  I!  :i • _  
Kuvio LI.  Tienpidon  menot  ajoneuvoryhmittäin  199 1-1996  
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Kuva  L2.  Tienpidon  menot yleisillä teillä  ja  kaduilla  1991-1996  

Tienpidon  menojen trendi  on 1990-luvulla ollut laskeva, mikä  on  johtunut 
 mm.  valtiontalouden tilanteesta.  Tietuotantotoiminnan  tehokkuuden lisään-

tyminen  on  toinen selitys  menokehitykseen.  Erityisesti  ensinmainitusta  sei-
kasta johtuu, etteivät  tienpidon  menot kuvaa oikein  tienpidon  yhteiskunnalli-
sia kustannuksia. Liikenneministeriön uusien laskelmien (Liikenneministeriö, 

 1996)  mukaan  kustannusvastaavuusarvioinneissa väylänpidon  menoja voi-
daan kuvata  tieomaisuuden  poistojen,  korkojen ja  ylläpidon menojen avulla. 
Aihetta  on  käsitelty raportin kohdassa  6.2.  

Onnettomuuskustannukset  

Tieliikenteen onnettomuuksista otetaan  kustannusvastaavuuslaskelmissa 
 huomioon  osa  kuolemaan  tai  loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuk-

sien kustannuksista.  Tieliikenneonnettomuuksien  aineellisia vahinkoja ei 
oteta huomioon, koska niistä ei aiheudu ulkoista  kustannusta:  onnettomuu-
den  syyttömälle  osapuolelle aiheutuneet aineelliset vahingot korvataan ko-
konaisuudessaan pakollisesta  liikennevakuutuksesta  ja  syyllinen vastaa 
itselleen  aiheutuneista  aineellisista vahingoista esimerkiksi ostamalla va-
paaehtoisen  autovakuutuksen.  

Laskelmassa käytetään Tilastokeskuksen  liikenneyksiköittäin tilastoimia 
henkilövahinko-onnettomuuksien määriä osallisten  liikenneyksiköitten  mu-
kaan taajamissa  ja  taajamien ulkopuolella, joista lasketaan  5  vuoden keski-
arvo  (1987-91, 1988-92,  jne). Vuoden  1996  onnettomuusmäärän  arviona 
käytetään vuosien  1991-95  onnettomuusmäärien  keskiarvoa, eli samaa lu-
kua kuin vuonna  1995.  

Onnettomuuksien kustannukset kohdistetaan  painavammalle  osapuolelle 
riippumatta syyllisyydestä. Onnettomuudet, joissa osallisena  on  ollut kuor- 
ma-  tai  linja-auto,  kohdistetaan näille  liikenneyksiköille,  ja  muut  onnettomuu- 
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den  kohdistetaan henkilö-  ja pakettiautoille.  Kuorma-autojen onnettomuuden 
kohdistetaan painoluokittain suoritteen perusteella siten, että: 

•  onnettomuudet, joissa osallisena  on  ollut kuorma-auto  ilman perävaunua, 
kohdistetaan kahteen alimpaan kokonaispainoluokkaan suoritteen suh-
teessa 

onnettomuudet, joissa osallisena  on  ollut  perävaunullinen kuorma-auto,  
kohdistetaan neljään ylimpään kokonaispainoluokkaan suoritteen suh-
teessa. 

Tielaitoksen onnettomuuksille  käyttämät yksikköhinnat pohjautuvat Liiketa-
loustieteellisen tutkimuslaitoksen tutkimukseen  (1990).  Tutkimuksesta saatu-
ja yksikköhintoja  on  tämän jälkeen tarkistettu indeksien avulla. Tutkimuk-
sessa ei ole otettu huomioon  (s. 68): 

.  kaikkia hallinnollisia kustannuksia 

•  osaa rattijuopumustapauksista aiheutuneista henkilövahinkokustannuk
-sista (esim. kuntoutuskustannukset) 

•  osittaisen invalidisoitumisen aiheuttamaa laitoshoidon tarvetta 

•  tekemättä jääneen kotitaloustyön aiheuttamaa tuotantomenetystä 

• lievästi loukkaantuneiden elämän arvon menetystä. 

Tällä perusteella todelliset onnettomuuskustannukset ovat suuremmat kuin 
tutkimuksessa esitetyt.  Sen  sijaan tuotantomenetykset  on  laskettu bruttope-
riaatteella  ja olettamalla,  että yhteiskunnassa vallitsee täystyöllisyys.  Jos 

 esimerkiksi  on  perusteltua olettaa, että tulevaisuudessa  on  aina jonkin ver-
ran työttömyyttä,  on  onnettomuuden yksikköhinta liian suuri. LTT:n tutki-
muksessa ei myöskään ole arvioitu ennenaikaisista kuolemasta yhteiskun-
nalle aiheutuvia kustannussäästöjä. 

Tämän työn laskelmissa käytetään tielaitoksen yksikköhintoja vuodelta  1995 
 seuraavin korjauksin: 

•  Kuolemasta aiheutuvasta tuotantopanoksen menetyksestä otetaan huo-
mioon  60 %,  koska  40 %  oletetaan kuolleen omaksi kulutukseksi. 

Kustannuksista vähennetään henkilövahingoista maksetut vakuutuskor-
vaukset (noin  620  Mmk vuosi). 

Hyvinvoinnin menetyksen arvosta otetaan huomioon  45 % olettamalla 
 loput sisältyväksi tienkäyttäjien tiedostamaan riskiin.  45 %:iin  päädytään 

 sillä  perusteella, että  vain  onnettomuuteen syyttömän hyvinvoinnin mene-
tys katsotaan ulkoiseksi kustannukseksi. Syyttömien prosenttiosuus  on 

 laskettu seuraavalla periaatteella: Jalankulkija-, polkupyörä-, mopo-  ja 
moottoripyöräonnettomuuksien  uhreista otetaan huomioon kaikki, autojen 
keskinäisistä onnettomuuksista otetaan huomioon  50 %  ja yksittäisonnet-
tomuuksia  ei oteta huomioon lainkaan. 
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Näin laskettuna tieliikenneonnettomuudessa kuolleen hinta  on  vuoden  1995 
 hintatasossa  3,92  Mmk  ja  loukkaantuneen  115 100  mk. Muiden vuosien 

hintatasoon päästään elinkustannusindeksin avulla. Edellä esitetyn pohjalta 
tehtyjen laskelmien tulokset tieliikenteen onnettomuuskustannuksista ajo-
neuvoryhmittäin vuosina  1991-95  esitetään kuvioissa  L3  ja  L4.  

Mmk  

3500 

3000 

0  kuorn-  ja  linja- 
2500  autot  

I Iii H  ___  

91 	92 	93 	94 	95 	96e  
Vuosi 

Kuvio  L3.  Tieliikenteen  onnettomuuskustannukset ajoneuvoryhmittäin  1991-
1 995  ja  ennuste vuodelle  1996  

Mmk  
3500 

3000 

o  Taajamssa  
2500 

2000  

Vuosi 

Kuvio  L4.  Tiellikenteen onnettomuuskustannukset  taajamissa  ja  taajamien 
ulkopuolella  1991-1995  ja  ennuste vuodelle  1996  



Tieliikenteen hinnoittelun muutosten vaikutukset 	 95  
LillE  1:  KUSTANNUSVASTAAVIjIjS - LASKENTAPERIAATTEET 

Onnettomuuskustannusten  trendi  1 990-luvulla  on  ollut laskeva. Tämä  on 
 johtunut henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrän laskusta. 

Liikennekuolemien määrä  on  laskenut paitsi absoluuttisesti, myös autoa, 
asukasta  tai  suoritetta  kohden laskettuna. 

Päästökustannukset  

Tieliikenteen pakokaasupäästöistä otetaan huomioon  typen  oksidit (NOx), 
hiilivedyt  (HG),  hiukkaset  ja  hiilidioksidi  (CO2).  Tielaitoksen  käyttämät yksik-
köhinnat tieliikenteen pakokaasupäästöille ovat vuoden  1996  loppuun asti 
pohjautuneet hinnoittelutyöryhman esitykseen vuodelta  1992  (Tielaitos 

 (1992):  Melun  ja pakokaasujen  hinnoittelu tiesuunnittelussa, Tielaitoksen 
selvityksiä  2/1992, Helsinki),  jonka mukaan: 

• pakokaasupäästöjen  haitat arvioidaan  typen oksidien (NO,j, hiilivetyjen 
 (HC),  hiukkasten  ja  hiilidioksidin (GO2) osalta 

• pakokaasujen  haitat lasketaan päästömäärien perusteella, vaikka pako- 
kaasujen haittoihin hinnoittelutyöryhmän mukaan vaikuttaakin olennai-
sesti  se,  millaisessa ympäristössä ne tulevat ilmaan 

• pakokaasujen yksikköhinnat  on  määritetty  arvioimalla kunkin päästölajin 
aiheuttamia sairauksia, korroosiota, likaantumista, viihtyisyyden vähe-
nemistä, metsän  ja  pellon tuoton vähenemistä sekä kasvihuoneilmiötä 

•  typen oksidien, hiilivetyjen ja  hiukkasten yksikköhinnat korjataan  var-
muuskertoimella  1,3.  

Esityksessä laskettuja yksikköhintoja  on  myöhemmin korjattu vuosittain ku-
luttajahintaindeksin mukaisesti. Vuoden  1995  hintatasossa typenoksidien 

 yksikköhinta  on 5 200  mk /  tonni, hiilivetyjen  10 300  mk /  tonni,  hiukkasten 
 94 000  mk /  tonni ja  hiilidioksidin  180  mk /  tonni.  Muiden vuosien yksikkö- 

hinnat lasketaan elinkustannusindeksin avulla. 

Päästökomponenttien  määrät lasketaan taulukossa  L3  esitettävien  keski-
määräisten päästökertoimien (g/ajon.km) avulla. Kuorma-  ja  linja-autojen 
keskimääräisenä polttoaineenkulutuksena  on  käytetty  30  litraa /  100 km  ja 

 henkilö-  ja pakettiautojen kulutuksena  8  litraa /  100 km.  Kuorma-autojen 
päästökustannukset  on  kohdistettu painoluokittain polttoaineenkulutuksen 
suhteessa käyttämällä taulukossa  L4  esitettyjä arvoja 

Kuvioissa  L5  ja  L6  esitetään päästökustannusten suuruus vuosina  1991-96. 
 Kuvioista nähdään, että tieliikenteen päästökustannukset ovat vähentyneet 

 1990-luvulla. Tähän ovat vaikuttaneet lähinnä katalysaattorilla varustettujen 
autojen suoriteosuuden kasvu sekä polttonesteiden kehitys. Vuonna  1991 

 katalysaattorilla  varustettujen autojen osuus henkilöautojen kokonaissuorit-
teesta oli  10  %  ja  vuonna  1995 27  %.  Vuonna  2000  katalysaattoriautojen 
suoriteosuuden  ennustetaan olevan  60  %. 



96 	 Tieliikenteen hinnoittelun muutosten vaikutukset  

[lITE  1:  KUSTANNUSVASTAAVUUS - LASKENTAPERIAATTEET  

Taulukko  L3.  Laskelmissa käytetyt päästökertoimet 

Yleiset tiet  ________  ________  Kadut  __________ 

ha+pa ka  la  ha+pa ka  la g/ajon.km 

NO  
kat  0,54 0,54  

eikat  2,35 11,8 16 2,35 11,8 16 

HO  
kat  0,84 0,84  

eikat  1,93 3,0 4,2 1,93 3,0 4,2  

Hiukkaset  
kat  0,0072 0,0072  

elkat  0,12 1,32 1,5 0,12 1,32 1,5  

co2  
kat  200 200  

eikat  225 952 980 225 952 980  

Taulukko  L4.  Kuorma-autojen pakokaasupäästöjen kohdistamisessa käyte- 
tyt suhteellisen polttoaineenkulutuksen arvot 

KA  (ton)  
_________ 

Suhteellinen 
poittoalneenkulutus  

3,5-18 1 
18-26 1,52 
26-44 1,63 
44-53 1,78 
53-60 1,96  
yli  60 2,15  

Mmk  

4000 

3500 

3000  ______  0  kuorrm-  ja  Linja- 
autot  

2500 

2000 

1500  -- _____ _____ _____ _____  

1000  Ohenkilo-ja  
pakettiautot  

500 

0 I  ________  
91 92 93 	94 95 96e  

Vuosi 

Kuvio  L5.  Tieliikenteen päästökustannukset ajoneuvoryhmittäin  1991-1995 
 ja  ennuste vuodelle  1996  
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Mmk  
4000  ________________  

3500  
-  fl 	Il 	i 	

II 
3000  - 	 ____ _____ ____ 	____ DTaaiarrissa  

2500  

2O0O:  
I 

1500 

1000  ______  0  Taajarrien 

IIPA  ulkopuolella  

1I I  ______________  

91 92 93 	94 	95 	96e  
Vuosi 

Kuvio  L6. Tielllkenteen päästökustannukset  taajamissa  ja  taajamien ulko-
puolella  1991-1995  ja  ennuste vuodelle  1996 

Melukustannukset 

Melun  kustannukset otetaan huomioon melun häiritseväksi kokevien asuk-
kaiden määrän  ja melun yksikköhinnan  avulla, jotka pohjautuvat liikennemi-
nisteriön julkaisuun  29/88:  Tieliikenteen ympäristöhaittojen arviointi rahassa, 
sekä tielaitoksen selvityksiin  2/1992:  Melun  ja pakokaasujen  hinnoittelu tien- 
suunnittelussa  ja  27/1992:  Yleisten teiden liikennemelu, otantaselvitys. 

Mainittujen selvitysten mukaan meluhaitat väylien läheisyydessä lasketaan 
päiväajan ulkomelun ekvivalenttitasojen avulla. Melusta häiriintyvien asuk-
kaiden määrän laskennassa käytetään norjalaista arviota, jonka mukaan  55-
65  desibelin  (dB)  melualueella  häiriötä kokee  33  %  asukkaista,  65  dB:n 
melualueella  50  %  asukkaista  ja  yli  70  dB:n melualueella  kaikki asukkaat. 
Melun häiritseväksi kokevien asukkaiden määrä  on  taajamien ulkopuolella 
noin  40 000  ja  taajamissa noin  280 000.  Melulle altistuvien  asukkaiden mää-
rä  on  taajamissa  733 000  ja  taajamien ulkopuolella  107 000.  

Melun  yksikköhinta määritetaan olettamalla melusta aiheutuvan häiriötä vuo-
rokauden aikana  15  kertaa  ja  häiriön keston olevan yhteensä  15  minuuttia. 
Häiriöstä osan oletetaan tapahtuvat työaikana  ja  osan vapaa-aikana. Kus-
tannuksen arviointiin käytetään vastaavia tietaitoksen käyttämiä ajan yksik-
köhintoja. Ajan arvo puolestaan  on  henkilöautoilla  sidottu teollisuustyönteki-
jän keskimääräiseen tuntipaikkaan  ja matkan  tarkoitukseen  ja  ammattimai-
sessa liikenteessä ajohenkilöstön keskimääräiseen palkkatasoon. 

Vuoden  1995  hintatasossa melun  yksikköhinta  on 5200  mk melusta häiriin- 
tyvää asukasta kohden. Melusta aiheutuva kokonaiskustannus  on  siten noin 

 1 700  Mmk vuodessa, joka kohdistetaan ajoneuvoryhmille suoritteen perus- 
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teella. Melun  kustannukset ajoneuvoryhmittäin esitetään kuviossa  L7  ja 
taajamissaftaajamien  ulkopuolella kuviossa  L8.  

Melusta häiriintyvien ihmisten määrän  on  oletettu pysyvän vakiona  1990- 
luvun ajan, koska määrän muutoksista ei ole voitu esittää perusteltua arvio-
ta. Melukustannusten kasvu  1990-luvulla johtuu siten  vain  elinkustannusten 
muutoksesta. 

Mmk  

1800 

1600 fl 
1400 Dkuorrra-jalinja- 

autot  
1200 —4  

•  II_  
1000 —j 

_ _  

80O—  
I1  •sl  

•/  

600 —  

0  henkilö-  ja  
400  pakettiautot  

200 –IjJ 
 

0 I I  _________________  
91 92 93 94 95 96e  

Vuosi 

Kuvio  L7.  Tieliikenteen melukustannukset ajoneuvoryhmittäin  1991  -ja  en-
nuste vuodelle  1996 

D Taajarnssa 

o  Taajarrien 
 ulkopuolella 

Kuvio  L8.  Tieliikenteen melukustannukset taajamissa  ja  taajamien ulkopuo-
lella 



-33%  nykyhinta  +50%  
määrä osuus muutos muutos määrä osuus määrä osuus muutos muutos  
(lonria[  [pros.]  [tonnia)  (pros.]  [lontoo]  ]pros.] (tom-ia]  [pros]  [tarmio]  ]pros[ 
71239 1,1  %  2252 3,3'! 68987 (.1  %  67576 1,1  %  '1411 -2,01' 

6841 0,1  %  209 3.11' 6632 0,1  %  6509 0,1  %  '124 -1,9 '1 
18421 0,3% $16 2,91' 17905 0,3% 17644 0,3% '261 -1,5!! 

480 0,0% 8 ion' 472 0,0% 474 0,0% 2 0,31/ 

651 0,0% 17 2,6% 634 0.0% 629 0,0% -5 -coo' 
6484563 98,5% 19840€ 3,2!! 6286157 98.5% 6169777 98,5% '116380 -1,91' 

6582195 201407 5380788 6262608 -118180  

CO-päästö[ 
 HC-pääslöt 

NOx-päästöt 
 Hiukkaspäastöt 

Rikitipäästöt 
Hii(idioksidipääs[öt 

 Yhteensä 

Energiankulutus  (MW 
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LuTE  2:  PITKÄMATKAINEN  HENKILÖLIIKENNE  -  MAL- 
LITARKASTELUN  TULOKSIA (HELVI -MALLIT) 

Polttoaineen  hinnan  vaikutus kuntien välisessä liikenteessä (HELVI-malleilia  laskettuna) 

 Kilometrisuorite (kmlvrk) 	 - 	- 	- - 	 -  
-33%  nykyhinta  +50%  

määrä osuus muutos muutos määrä osuus määrä OSUUS muutos muutos  
(km] (pros  [  km) (pros.] [km] )pros [km) ]pros.[  (tcm[  [pros 

54904 0,0% -255 -0,51/ 55159 0,0% 58019 0,0% 2061 5,21/ 
211227 0,1  %  .8173 .3,7'/ 219400 0,1  %  237986 0,1  %  18586 8.51' 

108125488 58,2% 3.439640 3,31' 104685848 57,0% 102511008 55,3% .2174840 '2.11' 
77271104 41,6% -1346928 -1,71' 78618032 42.8% 82690000 44,6% 4071568 5,21' 

185662723 2084284 183578439 185497013 1918574  

Junat 
Bussit  
HA  kuliettaja 

 HA  roatkuslaja 
 Yhteensä  

Aikasuorite  

maara  OSUUS muutos muutos määrä osuus määrä osuus muutos -muut  
[I [Pros]  ]]  (pros. C [pros. fl  [prss.l  11 

HA  (k+m)  1998876 78,7% 40593 2,11' 1958283 77,6% (931906 75,0% -26377 -1.3  
Junarnalkust.  209050 8,2% .1902 -5,91/ 211002 8,4% 232887 9,0% 21885 10.4  

Bussiniatka[  285279 11,2% -22965 -7,51/ 308243 12,2% 360467 14,0% 52224 16,5  
Kevyt(iikenne  46609 1.8% -947 -2.01' 47556 1.9% 49634 1.9% 2078 4.4  

Yhteensä  2539813 14735 2525084 2574894 49810  

Päästöt  (liv)  

määrä osuus muutos muutos  maärã  osuus  mããrã  OSUUS muutos muutos  
[MWt3t  (pros.]  ]MWO(  [pros.]  (MWh(  [pros.  (MWS[  [pros.]  [MW6[  (pros.]  

Juna(iik. energianku(.  344685 1,3 O/ .1002 -0.51' 346287 1,4% 354245 1,5% 17959 5,2"  
HA+bussi energiankul.  25361832 98,7% 792532 3.21' 24569300 98,6% 24081048 98,5% -488252 -2,0"  
Yhteens8  25706517 795930 24915587 24445293 -470293  

Henkilövahingot (loukJv) __________________ ____________________________________  
-33%  nykyhinta  +50%  

mãärä  OSUUS muutos muutos  määrã  osuus määrä osuus muutos muutos  
(kpl]  [pros.]  [kpl]  [pros.]  (kpl]  [pros.  (kpl)  [pros.]  [kpl]  (pros.]  

Loukkaantuneita  13920 96,9% 437 3.21/ 13483 96.9% 13213 96,9% -270 -2.0'!  
Kuolleita  442 3,1  %  14 3,2" 428 3,1  %  420 3,1  %  a  iso' 
Yhteensä  14361 450 13911 13633 -270  

Taloudelliset vaikutukset  (Mmklv] 

Onnettomuuskustartn. 
Pääslökuslannukset 

 Tiestön  kulumiskusl. 
Utkoiskustannuks. yht. 
PÖ(ttoainevero 
Ku(utta(an  hyöty 

 Verotulohyödyt 
U]koishyödyt 
Yhteiskuntsla(oud.hyöd 
Pysyv.matk.tiyödynm. 
Ku(kutap.vaihl.hyödynn 
UudeLsuuntaul.hyödyn 

 Yhteensä  

-33%  nykyhinta  +50%  
määrä osuus muutos muutos määrä osuus  rnãärã  osuus muutos muutos 

[Mmk)  (pros.]  [Mmk]  [pros.]  (Mmk]  ]pros.  [Mmk]  [pros.]  [Mmk]  (pros.[ 
3331 24,5% 104 3,21' 3227 24,1% 3164 26,5% -63 -2,01/ 
1310 9,6% 39 3,11' 1270 9,5% 1248 10,5% '22 -1,71' 
1314 9,7% 41 3,2'! 1272 9,5% 1247 10,4% .26 -2.01' 
5955 43,8% 104 3,21' 5770 43,0% 5659 47,4%  'lii  -1,9' 
2763 20,3% -4880 -63,9!! 7642 57,0% 14592 122% 6950 90,91' 
5003 36,8% 5003 0 0,0% -7480 -63% -7480 

-4880 -36% -4800 0 0,0% 6950 58,2% 6950 
-184 -1,4% -184 0 0,0%  lii  0,9% lit 

-61 -0,4%  .oi  0 0,0% -418 -3,5% -418 
4891 36,0% 4891 0 0,0% -7259 -61  %  -7259 

32 0,2% 32 0 0,0% -[44 -1,2%  .i.o  
80 0,6% 80 0 0,0% -77 -0,6% .77 

13598 185 13412 11935 -1478  



-33%  nykyhinta  +50%  

määrä  osuua  muutos muutos määrä osuus  mãårã  osuus muutos muutos  

[mattaa] [pms.) ]-aaa( jprasJ [roaeaa]  ]pros.  (matkaa]  [pros.]  [matkaa]  [pros.] 

1563588 58,7% 50184 3,3% 1513404 56,9% 1443237 64,1% -70167 -4,6% 

748743 28,1% -31023 -4,0% 779766 29,3% 826808 30,9% 46042 6,9% 
14028 0,5% 152 1,1  %  13876 0,5% 14888 0,6% 1012 7,3% 

98629 3,7% -3139 -3,1% 101768 3,8% 111929 4,2% 10161 100% 

170349 6,4% -11213 -6,2% 181 562 6,8% 203853 7,6% 22291 12,3% 

66927 2,5% -459 -0,7% 67386 2,5% 69066 2,6% 1680 2,5% 

2662264 4502 2657762 2668781 11019 

Kulkutapavaikutuksef otkaafvrkt  

Ha-ku! jettaja 
 Ha-rnatkustaja 

 Lento  
Juna 
Linja-aino  
Kevylliikenne 

 Yhteensä  
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Yhtetskuntataloudellö  

Kuluttajan  hyödynmu! 
 pysyvät matkat 

 kulkutapaa vaihiavat 
 suuntautumista  vaiht. 

Ulkoishyöty 
onnettomuuskus]. 
päästökust  
tiestön  kutuminen 

 Valtion verotulot 
 YhteiskuntataloucL  tu!  

-33%  nykyhinta  +50%  

määrä osuus muutos muutos määrä osuus määrä OSUUS muutos muutos 

(Mmk!  (pros.]  (Mmk]  [pros.]  [Mmk]  fpros.  (Mmk]  (pros.]  [Mmk]  (pros] 

5001 5001 0 -7480 -7480 
4890 97,8% 4890 0 0,0% -7259 97,0% -7259 

31 0,6% 31 0 0,0% -144 1,9% -144 
80 1,6% 80 0 0,0% -77 1,0% -77 

-5954 -185 3,2% -5769 -5659 110 -1,9% 

-3331 65,9% -104 3,2% -3227 55,9% -3164 55,9% 63 -2,0% 

-1310 22,0% -40 3,1  %  -1270 22,0% -1248 22,1% 22 -1,7% 

-1313 22,1  %  -41 3,2% -1272 22,0% -1247 22,0% 25 -2,0% 

2763 -4879 -63,8% 7642 14592 6950 90,9% 

1810 -63 -3,4% 1873 1453 -420 -22.4%  
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LillE  3:  PÄÄKAUPUNKISEUDUN HENKILÖLIIKENNE  - 
MALLITARKASTELUN  TULOKSIA  (YTV-MALLIT) 

Polttoaineen  hinnan  vaikutus pääkaupunkiseudun liikenteeseen 
RUUHKA-AIKOINA (YTV-malleilla laskettuna) 

Kulkutapajakauma(imatkaa/v)  

määrä 
-33% 

osuus muutos 

I 	0 I +50%  
määrä 	osuus 	määrä 	osuus muutos 

[matkaa]  [pros.]  [matkaa] [matkaa]  [pros.]  [matkaa]  [pros.]  [matkaa  
kevythikenne  80489 33.5  %  tt  80441 33.8  %  80830 34,4  %  38s  
joukkoliikenne  68741 28.6% -3004 71835 30.2% 84626 36.1  %  12791 
ha-liikenne  91152 37.9% 5729 85423 35.9% 69225 29.5 % -16198  
Yhteensä  240382 2683 237699 234681 -3018  

Uikennejärjestelmän  kustannukset (Mmk/v) 
-33 %  0 +50%  

määrä osuus muutos määrä osuus määrä OSUUS muutos 
[Mmk[  [pros.]  [Mmk] [Mmk]  [pros.]  [Mmk]  [pros.]  [Mmk]  
55.6 1.2% 3.9 51.7 1.2% 45.5 1.0  %  -6.2 

239.8 5.3% 1.7 238.1 5.4% 229.1 5.2% 
768.4 17.1  %  -16.9 785.3 17.8% 855,2 19.6% 69.9 
883.4 19.6% 82.8 800.6 18.1  %  659.8 15.1  %  -140.8 
271.8 6.0  %  3.6 268.2 6.1 0/ 264.4 6.1  %  -att  

2324.6 51.6  %  57.1 2267.5 51.4  %  2272.9 52.0  %  5.4 
-38.6 -0.9% -38.6 0 0.0% 41.9 1.0% 4t.9 
4505 93.6 4411.4 4368.8 -42.6  

Päästöt 
Onnett. 
JKL:n käyttök. 
Ajonk.kv 
Ajonk.rs 
Aikak.  
Kuluttajan hyö 
Yhteensä  
(mirnusmerkkinen  kuluttajan hyöty tarkoittaa  hyötya, piusmerkkirren  haittaa)  

Aikasuorite (MhlohIv) 
-33 %  0 +50%  

määrä osuus muutos määrä osuus määrä osuus muutos  
[Mhloh]  [pros.]  [Mhlöh) ]MhIöh]  [pros.]  MhIöhI ]pros.I [Mhläh]  
12.91 15.8% .0.44 13.35 16.6% 13.53 16.60/ 0.18 
34.45 42.1  %  -2.52 36.97 46.1  %  44.42 54.60/ 745 

32.8 40.0% 4.54 28.26 35.2% 21.76 26.8 0/ -6.5 
1.75 2.1 0/ 0.04 1.67 2.1 0/ 1.59 2.0 % -0.08 

81.91 1.66 80.25 81.3 1.05  

Kevytliikenne 
 J  ou  kko  I  ike  n  ne 

Kevyet ajon. 
Raskaat ajon. 
Yhteensä  

Kilometrisuorite  
-33% 0  

määrä 	osuus 	muutos määrä osu 
[Mkrri]  [pros.]  ]Mkm] [Mkm]  [pr 

Key.  ajoneuvo  1086.94 93.4% 92.8t 994.13 92.8  
Kuorma-autot  76.89 6.6 % 0.25 76.64 7.2  
Yhteensä  1163.83 93.06 1070.77  

Päästöt  ja  energia (tntv,  energia GWhtv) 

maara  osuus muut  

[Mkm]  [pros.] [Mk 
830.46 91.6% -163. 
76.59 8.4  %  -0. 

907.05 -163. 

-33  %  0  
määrä osuus muutos määrä osuus määrä osuus muutos  

[In] [pros.]  [ln]  [In] [pros.]  [tn[  [pros.]  [tn]  
1005.5 0.4% 19.5 986 0.4% 954.5 0.5% -31.5 
975.6 0.4% 56.5 919.1 0.4  %  820.8 0.4  %  -98.3 
136.4 0.1 0/ 6.2 130.2 0.1  %  119.5 0.1  %  -10.7 
90.3 0.0 0/ 6.6 83.7 0.0% 72.1 0.0%  .ti.6  

240588.7 98.7% 18321.9 222266.8 98.7 0/ 193558.5 98.6 0/ -28708.3 
903.9 0.4 % 68.4 835.5 0.4 %  727.9 0.4 % -107.6 

243700.4 18479.1 225221.3 196253.3 -28968  

NOx  
CO 
HC  
Hiukkas pääst 
CO2  
Energia 
Yhteensä 

Onnettomuudet  (kI/v) 

Kuolemaan  jo] 
 Loukkaant.jo 

 Yhteensä  

-33  %  0 +50%  
määrä osuus muutos määrä osuus määrä osuus muutos  

[Onn.]  [pros.[  [Onn.[ [Onn.]  [pros.]  [Onn.]  [pros.]  [Onn.]  
13.18 3.3% 0.06 13.12 3.3% 12.68 3.4 0/ 044 

383.02 96.7% 3.80 379.22 96.7% 363.18 96.6 % -16.04 
396.20 3.86 392.34 375.86 -16.48  



-33  %  
määrä OSUUS 	muutos 

[matkaa)  [pros.] 	[matkaa .  

kevythikenne 	24663 23.5  % 	18C  

joukkoliikenne 	29334 28.0  %  

ha-Ilikenne 	50919 48.5  % 	711  

Yhteensä 	104916 9Th  

Liikennejärjes'1" 	k. itrnn, .kst 1MmkIv  

Päästöt 
 Onnett. 

JKL:n käyttök. 
Ajonk.kv 
Ajonk.rs 
Akak.  
Kuluttajan  hyö 

 Yhteensä  

-33  %  0 +50%  
määrä osuus muutos määrä osuus määrä osuus muutos 

[Mmk]  [pros.]  [Mmk] [Mmk]  [pros.]  [Mmk]  [pros.]  [Mmk]  

178.3 1.6% 5.8 172.5 1.6% 161.3 1.50/ 

526.1 4 . 8 0/ 7.3 518.8 4.8  %  500.5 4.6% -18.3 

875.2 8.0% 1.4 873.8 8.1  %  946.5 8.8% 72.7 

2651.1 24.4  %  129.4 2521.7 23.4  %  2257.6 20.9 0/ -264.1 

1194.2 11.0% 3.1 1191.1 11.0% 1187.7 11.0% -3.4 

5610.7 51.6% 92.5 5518.2 51,1 0/ 5578 51.7% 59.8 

-156.8 -1.4% 156.8 0 0.0% 162.4 1 . 5 0/ 162.4 

10878.8 82.7 10796.1 10794 -2.1  

0 	 +50%  
määrä osuus määrä osuus 
[matkaa]  [pros.]  [matkaa]  [pros.] 

24483 23.6 0/ 25569 24.8  %  

29246 28.1% 34116 33.2% 
50208 48.3% 43227 42.0% 

103937 102912 
-6981  
1fl91  

Päästöt  ja ene'  i8nI, sncrnim (WhM 

NOx 
 CO 

HC  
Hiukkas pääst 

 CO2  
Energia 
Yhteensä  

33 0/ 0  _________________________  
määrä osuus muutos määrä osuus määrä osuus muutos  

[In] [pros.]  ]tn]  [tri]  [pros.]  [tn]  [pros.]  [tri]  

3780.2 0.5  %  31.5 3748.7 0.5 0/ 3690.5 0 . 5 0/ -58.2 

3309.3 0 . 4 0/ 99.2 3210.1 0.4  %  3016.3 0.4% -193.8 

479.3 0.1  %  10.7 468.6 0.1 0/ 447.7 0.1 0/ -20.9 

292.7 0.0 0/ 11.8 280.9 0.0% 257.9 0.0% -23 

751012.4 98,6 0/ 26410 724602.4 98 . 6 0/ 674272.6 98.5% -50329.8 

2818.6 0.4% 98.8 2719.8 0.4% 2531.4 0.4% -188.4 

761692.5 26662 735030.5 684216.4 -50814.1  
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Polttoaineen  hinnan  vaikutus pääkaupunkiseudun liikenteeseen 
EI-RUUHKA-AIKOINA  (YTV-malleilla laskettuna)  

Kulkutapajakauma (hlömatkaalv)  

(miinusmerkkinen  kuluttajan hyöty tarkoittaa  hyoty, plusrnerkkinen  haittaa)  

Aikasuorite 
-33% 0 +50%  

määrä osuus muutos määrä osuus määrä osuus muutos  

]Mhloh]  [pros.]  [Mhlöh] [Mhlah]  [pros.]  [Mhlöli]  [pros.)  [Mhtäh]  

15.62 9.2% -0.45 16.07 9 . 6 0/ 16.84 9.9% 0.77 

65.18 38.4% -1.11 66.29 39 . 8 0/ 78.75 46.4% 12.46 

81.99 48.3% 4.81 77.18 46.3% 67.34 39.6% 
7.06 4.2 0/ 0.07 6.99 4.2  %  6.91 4.1 0/ -0.08 

169.85 3.32 166.53 169.84 3.31  

Kilometrisuorite  

KeiThikenne 
Joukkoliikenne 

 Kevyet ajon. 
Raskaat ajon. 
Yhteensä  

-33  %  

määrä osuus  
]Mkm]  [pros.] 

Key.  ajoneuvo  3393.22 90.7  %  

Kuorma-autot  348.4012 9.3  %  

iuutos  määrä osuus määrä OSUUS muutos  

[Mkm] [Mkm[ tpros.] ]Mkm]  [pros.)  [Mkm)  

165.16 3228.057 90.3 0/ 2902.539 89.3 0/ -325.52 

0.02 348.3846 97 0/ 348.8637 10.7  %  o.46 

3576.44 3251.40 -325.04 

Onnettomuudet 

Kuolemaan  jo  
Loukkaant. joh 

 Yhteensä  

-33  % 
rläärä 	osuus 

[Omin.] 	[pros.] 

29.57 	3.5  %  
821.5 	96.5% 
51.07 

0  
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